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เทศบาลต าบลหนองลาน 
อ าเภอท่ามะกา  จังหวดักาญจนบุรี 

 



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลหนองลาน
อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 125,847.00 546,000.00 470,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

16,942.10 267,200.00 268,800.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 146,204.94 110,000.00 110,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 17,040.00 3,500.00 21,000.00

หมวดรายได้จากทุน 0.00 1,000.00 1,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 306,034.04 927,700.00 870,800.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 16,311,130.38 16,124,000.00 16,629,200.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

16,311,130.38 16,124,000.00 16,629,200.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน 16,339,267.00 17,648,300.00 17,500,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

16,339,267.00 17,648,300.00 17,500,000.00

รวม 32,956,431.42 34,700,000.00 35,000,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลหนองลาน
อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 8,211,406.44 8,869,420.00 9,483,700.00

งบบุคลากร 11,735,774.03 14,206,880.00 14,647,000.00

งบดําเนินงาน 4,889,472.68 6,599,900.00 7,183,600.00

งบลงทุน 1,027,481.00 2,226,800.00 1,155,300.00

งบเงินอุดหนุน 2,515,100.00 2,787,000.00 2,530,400.00

งบรายจ่ายอื่น 0.00 10,000.00 0.00

รวมจายจากงบประมาณ 28,379,234.15 34,700,000.00 35,000,000.00



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลหนองลาน

อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 9,483,700 9,483,700
    งบกลาง 9,483,700 9,483,700

หน้า : 1/7



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 8,641,000 2,220,000 10,861,000
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,626,000 0 2,626,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 6,015,000 2,220,000 8,235,000

งบดําเนินงาน 1,542,900 323,000 1,865,900
    คาตอบแทน 226,000 185,000 411,000

    คาใช้สอย 475,000 75,000 550,000

    คาวัสดุ 471,000 55,000 526,000

    คาสาธารณูปโภค 370,900 8,000 378,900

งบลงทุน 83,800 0 83,800
    คาครุภัณฑ์ 83,800 0 83,800

งบเงินอุดหนุน 85,000 0 85,000
    เงินอุดหนุน 85,000 0 85,000

รวม 10,352,700 2,543,000 12,895,700

หน้า : 2/7



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน
รวม

งบดําเนินงาน 135,500 135,500
    คาใช้สอย 70,000 70,000

    คาวัสดุ 65,500 65,500

งบลงทุน 30,000 30,000
    คาครุภัณฑ์ 30,000 30,000

รวม 165,500 165,500

หน้า : 3/7



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 2,635,000 0 2,635,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,635,000 0 2,635,000

งบดําเนินงาน 51,000 2,833,200 2,884,200
    คาตอบแทน 51,000 0 51,000

    คาใช้สอย 0 1,344,500 1,344,500

    คาวัสดุ 0 1,398,200 1,398,200

    คาสาธารณูปโภค 0 90,500 90,500

งบลงทุน 0 35,400 35,400
    คาครุภัณฑ์ 0 35,400 35,400

งบเงินอุดหนุน 0 2,285,400 2,285,400
    เงินอุดหนุน 0 2,285,400 2,285,400

รวม 2,686,000 5,154,000 7,840,000

หน้า : 4/7



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบดําเนินงาน 564,000 385,000 949,000
    คาตอบแทน 216,000 0 216,000

    คาใช้สอย 238,000 385,000 623,000

    คาวัสดุ 110,000 0 110,000

งบเงินอุดหนุน 160,000 0 160,000
    เงินอุดหนุน 160,000 0 160,000

รวม 724,000 385,000 1,109,000

หน้า : 5/7



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

รวม

งบบุคลากร 1,151,000 1,151,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,151,000 1,151,000

งบดําเนินงาน 661,000 661,000
    คาตอบแทน 166,000 166,000

    คาใช้สอย 140,000 140,000

    คาวัสดุ 355,000 355,000

งบลงทุน 76,100 76,100
    คาครุภัณฑ์ 76,100 76,100

รวม 1,888,100 1,888,100
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 10,000 468,000 478,000
    คาใช้สอย 10,000 468,000 478,000

รวม 10,000 468,000 478,000

หน้า : 6/7



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 210,000 210,000
    คาใช้สอย 210,000 210,000

รวม 210,000 210,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานก่อสร้าง รวม

งบลงทุน 930,000 930,000
    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 930,000 930,000

รวม 930,000 930,000

หน้า : 7/7



หนา้ที ่1

รวม
รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน พระรำชบญัญติัเงินทดแทน 
(ฉบบัท่ี2 พ.ศ. 2561)

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมของพนกังำนจำ้ง,
ครูผูดู้แลเด็ก

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 6,400 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำช ำระดอกเบ้ียเงินกูธ้นำคำรตำมโครงกำรก่อสร้ำง
ศูนยพ์ฒันำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลหนองลำน วงเงินตำมสัญญำกูเ้งิน 
จ ำนวน 5,000,000.- บำท ก ำหนดระยะเวลำช ำระหน้ีเงินกู ้10 ปี 
ด ำเนินกำรภำยใตห้ลกัเกณฑห์นงัสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี 
มท0808.3/ว4325 เร่ืองหลกัเกณฑใ์นกำรพิจำรณำกำรขอกูเ้งิน ของ
องคก์ำรบริหำรส่วนจงัหวดั เทศบำล และเมืองพทัยำ ลงวนัท่ี 23 
พฤศจิกำยน 2554

เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม 143,928 บำท

570,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำช ำระหน้ีเงินกูธ้นำคำรตำมโครงกำรก่อสร้ำงศูนย์
พฒันำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลหนองลำน วงเงินตำมสัญญำกูเ้งิน จ ำนวน 
5,000,000.- บำท ก ำหนดระยะเวลำช ำระหน้ีเงินกู ้10 ปี ด ำเนินกำร
ภำยใตห้ลกัเกณฑห์นงัสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท0808.3/
ว4325 เร่ืองหลกัเกณฑใ์นกำรพิจำรณำกำรขอกูเ้งิน    ขององคก์ำร
บริหำรส่วนจงัหวดั เทศบำล และเมืองพทัยำ ลงวนัท่ี     23 พฤศจิกำยน 
2554

ค่ำช ำระดอกเบ้ีย 30,000 บำท

บาท
งบกลาง 9,483,700 บาท
งบกลาง 9,483,700 บาท
ค่ำช ำระหน้ีเงินกู้

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

เทศบำลต ำบลหนองลำน
อ ำเภอท่ำมะกำ   จงัหวดักำญจนบุรี

วนัท่ีพิมพ ์: 2/9/2564  11:49:38

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งส้ิน 35,000,000 บาท แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งบกลาง 9,483,700



หนา้ที ่2

วนัท่ีพิมพ ์: 2/9/2564  11:49:38

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวนรำยจ่ำยตำมขอ้ผูกพนั 208,000 บำท

เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถ่ิน (ก.บ.ท.) 524,700 บำท
 เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถ่ิน 
(กบท.) ประจ ำปี 2565

เพ่ือไวใ้ชจ่้ำยในกรณีเผชิญเหตุสำธำรณภยัตลอดปี และใหน้ ำเงิน
ส ำรองจ่ำยไปใชจ่้ำยเพ่ือกรณีฉุกเฉินท่ีมีสำธำรณภยัเกิดข้ึน หรือกำร
บรรเทำปัญหำเดือดร้อนของประชำชนเป็นส่วนรวมเท่ำนั้น เช่น    กำร
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหำอุทกภยั น ้ำป่ำไหลหลำก แผ่นดินถล่ม ภยัแลง้ 
ภยัหนำว วำตภยั อคัคีภยั ไฟป่ำและหมอกควนั และโรคติดต่อ รวมถึง
สำธำรณภยัอ่ืนๆ 

รำยจ่ำยตำมขอ้ผูกพนั

เพ่ือจ่ำยเป็นเบ้ียยงัชีพใหก้บัผูป่้วยเอดส์ ท่ีแพทยไ์ดรั้บรองและท ำกำร
วินิจฉยั และมีควำมเป็นอยูย่ำกจน หรือถูกทอดทิ้งขำดกำรอุปกำระ
ดูแล ไม่สำมำรถประกอบอำชีพเล้ียงตนเองได้

เงินส ำรองจ่ำย 219,672 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเบ้ียยงัชีพใหก้บัคนพิกำร ท่ีมีสิทธิตำมหลกัเกณฑท่ี์
ก ำหนด ท่ีไดแ้สดงควำมจ ำนงโดยกำรขอข้ึนทะเบียนเพ่ือขอรับเงินเบ้ีย
ยงัชีพคนพิกำรกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแลว้

เบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์ 30,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเบ้ียยงัชีพใหก้บัผูสู้งอำยตุ  ำบลหนองลำน ท่ีมีอำย ุ60 ปี
บริบูรณ์ข้ึนไป ท่ีมีคุณสมบติัครบถว้น ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย
วำ่ดว้ยหลกัเกณฑก์ำรจ่ำยเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอำยขุององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2552 และไดข้อข้ึนทะเบียนขอรับเงินเบ้ียยงัชีพไวก้บั
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแลว้

เบ้ียยงัชีพควำมพิกำร 1,300,000 บำท

เบ้ียยงัชีพผูสู้งอำยุ 6,450,000 บำท



หนา้ที ่3

วนัท่ีพิมพ ์: 2/9/2564  11:49:38

จ ำนวน

รวม
รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวนค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก 120,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพิเศษใหแ้ก่นำยกเทศมนตรี และรอง
นำยกเทศมนตรี ตำมอตัรำท่ีกฎหมำยและระเบียบก ำหนด

ค่ำตอบแทนประจ ำต  ำแหน่งนำยก/รองนำยก 120,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนประจ ำต  ำแหน่งใหแ้ก่นำยกเทศมนตรีและรอง
นำยกเทศมนตรี ตำมอตัรำท่ีกฎหมำยและระเบียบก ำหนด

เงินเดือนนำยก/รองนำยกองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 696,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนใหแ้ก่นำยกเทศมนตรี และรองนำยกเทศมนตรี 
ตำมอตัรำท่ีกฎหมำยและระเบียบก ำหนด

งบบุคลากร 8,641,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,626,000 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำท ำศพ ขำ้รำชกำร พนกังำน ลูกจำ้งประจ ำ พนกังำนจำ้ง

แผนงานบริหารงานทัว่ไป

งานบริหารทัว่ไป 10,352,700 บาท

เงินช่วยพิเศษ
เงินช่วยค่ำท ำศพขำ้รำชกำร/พนกังำน 1,000 บำท

(1) เงินสมทบกองทุนหลกัประกนัสุขภำพระดบัทอ้งถ่ิน ตั้งไว ้
180,000.- บำท 
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนสุขภำพต ำบลหนองลำน
(2) ค่ำบ ำรุงสันนิบำตเทศบำลแห่งประเทศไทย ตั้งไว ้28,000 บำท
         เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงสันนิบำตแห่งประเทศไทย พ.ศ.2541 ขอ้ 16 
(ตำมกำรแกไ้ขขอ้บงัคบั ส.ท.ท.  พ.ศ.2543) โดยใหต้ั้งจ่ำยอตัรำร้อยละ
เศษหน่ึงส่วนหกของรำยรับจริงในปีท่ีล่วงหนำ้ (ไม่รวมเงินกู ้เงินจ่ำย
ขำดจำกเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ และเงินอุดหนุนจำกรัฐบำล) 
ทั้งน้ีไม่เกิดเจด็แสนหำ้หม่ืนบำท ในปีงบประมำณ 2563 เทศบำลมี
รำยรับจริงของงบประมำณทัว่ไปทั้งส้ิน 35,003,781.42 บำท เงิน
อุดหนุนทัว่ไป และเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ จ ำนวน 18,384,548 บำท 
คงเหลือรำยรับจริงท่ีจะน ำไปค ำนวณเป็นเงิน 16,619,233.42 บำท เม่ือ
ค  ำนวณร้อยละ 1/6 แลว้ เทศบำลตอ้งจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุง ส.ท.ท. จ ำนวน  
27,754.12 บำท จึงตั้งจ่ำยไว ้28,000.- บำท
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จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต  ำแหน่งพนกังำนเทศบำล ตำมประกำศ
คณะกรรมกำรพนกังำนเทศบำลจงัหวดักำญจนบุรี และตำมอตัรำท่ี
กฎหมำยและระเบียบก ำหนด

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมต่ำง  ๆของพนกังำนเทศบำล เงินค่ำครองชีพ
ชัว่ครำว เงินค่ำตอบแทนพิเศษ เงินปรับเพ่ิมส ำหรับคุณวฒิุ ใหแ้ก่
พนกังำนเทศบำล ตำมประกำศคณะกรรมกำรพนกังำนเทศบำล จงัหวดั
กำญจนบุรี และตำมอตัรำท่ีกฎหมำยและระเบียบก ำหนด

เงินประจ ำต  ำแหน่ง 126,000 บำท

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือน ค่ำตอบแทนรำยเดือน เงินเพ่ิมอ่ืนๆ ท่ีจ่ำยควบกบั
เงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปี ใหแ้ก่พนกังำนเทศบำล 
ตำมประกำศคณะกรรมกำรพนกังำนเทศบำล จงัหวดักำญจนบุรี เร่ือง 
ก ำหนดหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีกำรก ำหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อ่ืนเป็นกรณีพิเศษ อนัมีลกัษณะเป็นเงินรำงวลัประจ ำปี ส ำหรับ
พนกังำนเทศบำล ลูกจำ้ง พนกังำนเทศบำล พ.ศ. 2558 ลงวนัท่ี 15 พ.ค. 
2558
       พระรำชบญัญติัระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2542  
และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบนั จ ำนวนอตัรำตำมท่ีปรำกฎในแผน
อตัรำก ำลงัสำมปี โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไวจ้  ำนวน 12 เดือน

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของขำ้รำชกำร หรือพนกังำนส่วนทอ้งถ่ิน 84,000 บำท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 6,015,000 บาท
เงินเดือนขำ้รำชกำร หรือพนกังำนส่วนทอ้งถ่ิน 3,705,000 บำท

ค่ำตอบแทนประธำนสภำ/รองประธำนสภำ/สมำชิกสภำ/เลขำนุกำรสภำ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

1,491,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนรำยเดือนใหแ้ก่ประธำนสภำเทศบำล และรอง
ประธำนสภำเทศบำล สมำชิกสภำเทศบำล ตำมอตัรำท่ีกฎหมำยและ
ระเบียบก ำหนด

ค่ำตอบแทนรำยเดือนเลขำนุกำร/ท่ีปรึกษำนำยกเทศมนตรี นำยกองคก์ำร
บริหำรส่วนต ำบล

199,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนรำยเดือนใหแ้ก่เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี และ
ท่ีปรึกษำนำยกเทศมนตรี ตำมอตัรำท่ีกฎหมำยและระเบียบก ำหนด
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จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบำ้นใหแ้ก่พนกังำนเทศบำลผูมี้สิทธิเบิกค่ำเช่ำบำ้น
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยค่ำเช่ำบำ้นของขำ้รำชกำรส่วน
ทอ้งถ่ิน (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2562 ตำมหนงัสืออ ำเภอท่ำมะกำ ท่ี กจ
0023.10/1932 ลงวนัท่ี 7 พฤษภำคม 2562

 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมกำรผูรั้บผิดชอบกำร
จดัซ้ือจดัจำ้ง และกำรบริหำรงำนพสัดุภำครัฐ เช่น บุคคลหรือ
คณะกรรมกำรจดัซ้ือจดัจำ้ง เป็นตน้ ตำมหนงัสือกระทรวงกำรคลงั 
ด่วนท่ีสุด ท่ี กค0402.5/ว85 ลงวนัท่ี 6 กนัยำยน 2561 หลกัเกณฑก์ำร
เบิกจ่ำยค่ำตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมกำร
        เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ อนัมี
ลกัษณะเป็นเงินรำงวลัประจ ำปี แก่พนกังำนส่วนทอ้งถ่ิน ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยกำรก ำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็น
กรณีพิเศษ อนัมีลกัษณะเป็นเงินรำงวลัประจ ำปีแก่พนกังำนส่วน
ทอ้งถ่ินใหเ้ป็นรำยจ่ำยอ่ืน ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2557

ค่ำเช่ำบำ้น 144,000 บำท

ค่าตอบแทน 226,000 บาท
ค่ำตอบแทนผูป้ฏิบติัรำชกำรอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 20,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมต่ำง  ๆใหแ้ก่พนกังำนจำ้ง เงินค่ำครองชีพชัว่ครำว 
ของพนกังำนจำ้งตำมภำรกิจ ของพนกังำนจำ้งทัว่ไป ในหน่วยงำนน้ี 
ตำมประกำศคณะกรรมกำรพนกังำนเทศบำลจงัหวดักำญจนบุรี  และ
ตำมอตัรำท่ีกฎหมำยและระเบียบก ำหนด

งบด าเนินงาน 1,542,900 บาท

 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนกังำนจำ้งตำมภำรกิจ และพนกังำนจำ้ง
ทัว่ไปของหน่วยงำนน้ี ตำมประกำศคณะกรรมกำรพนกังำนเทศบำล
จงัหวดักำญจนบุรี และตำมอตัรำท่ีกฎหมำยและระเบียบก ำหนด

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนกังำนจำ้ง 130,000 บำท

ค่ำตอบแทนพนกังำนจำ้ง 1,970,000 บำท
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จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

จ ำนวนรำยจ่ำยเก่ียวกบักำรรับรองและพิธีกำร 10,000 บำท
(1) ค่ำรับรองในกำรตอ้นรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว ้5,000.- บำท 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำอำหำร ค่ำเคร่ืองด่ืม ค่ำของขวญั ค่ำพิมพเ์อกสำร 
ค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวเน่ืองในกำรเล้ียงรับรอง และค่ำใชจ่้ำยอ่ืน ซ่ึง
จ  ำเป็นตอ้งจ่ำยเก่ียวกบักำรรับรอง เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำรับรองในกำรตอ้นรับ
บุคคลหรือคณะบุคคลท่ีมำนิเทศงำน ตรวจงำน หรือเยีย่มชม หรือทศัน
ศึกษำดูงำน โดยไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้เงินจ่ำยขำดสะสม หรือเงินท่ี
ผูอุ้ทิศให ้โดยตั้งจ่ำยตำมหนงัสือกระทรวงมหำดไทย มท0808.4/ว
2381 ลงวนัท่ี 28 กรกฎำคม 2548 ประกอบกบัหนงัสือจงัหวดั
กำญจนบุรี ท่ี 0816.5/16711 ลงวนัท่ี 5 สิงหำคม 2548 และใน
ปีงบประมำณ 2563 เทศบำลมีรำยได ้35,003,781.42 บำท รำยไดจ้ริงท่ี
น ำมำเป็นฐำนในกำรค ำนวณ 16,619,233.42 บำท เม่ือค  ำนวณร้อยละ 1 
แลว้เป็นเงิน 166,192.33 บำท จึงตั้งจ่ำยไวเ้พียง 5,000.- บำท

รำยจ่ำยเพ่ือใหไ้ดม้ำซ่ึงบริกำร 290,000 บำท
 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจำ้งเหมำบริกำรใหแ้ก่ผูรั้บจำ้งท ำกำรอยำ่งหน่ึงอยำ่งใด
แก่เทศบำล เช่น ค่ำถ่ำยเอกสำร และเขำ้เล่ม , ค่ำซกัฟอก , ค่ำก ำจดัส่ิง
ปฏิกูล, ค่ำระวำงบรรทุก , ค่ำเช่ำทรัพยสิ์น(ยกเวน้ค่ำเช่ำบำ้น) ค่ำ
โฆษณำ และเผยแพร่ข่ำวทำงวิทยกุระจำยเสียง โทรทศัน ์หรือส่ิงพิมพ์
ต่ำงๆ ฯลฯ ค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียนต่ำง  ๆค่ำติดตั้งไฟฟ้ำ ,  ค่ำ
ติดตั้งประปำ ,ค่ำติดตั้งโทรศพัท ์,ค่ำติดตั้งเคร่ืองรับสัญญำณต่ำง  ๆ
ฯลฯ ตลอดจนค่ำใชจ่้ำยอ่ืนท่ีจ  ำเป็นตำมบญัชีจ ำแนกประเภทรำยจ่ำย

ค่าใช้สอย 475,000 บาท
รำยจ่ำยเพ่ือใหไ้ดม้ำซ่ึงบริกำร

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรขำ้รำชกำร/พนกังำน/ลูกจำ้งประจ ำ 62,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร ใหแ้ก่พนกังำนเทศบำลและผู ้
มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรได ้ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยเงินสวสัดิกำรเก่ียวกบักำรศึกษำของบุตร
พนกังำนส่วนทอ้งถ่ิน (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2549 และหนงัสือสัง่กำรต่ำงๆท่ี
เก่ียวขอ้ง

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยตำมโครงกำรจดักำรเลือกตั้งทอ้งถ่ิน และ
ค่ำใชจ่้ำยอ่ืนท่ีจ  ำเป็น
        เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หนำ้ 82

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรฝึกอบรมและสัมมนำ ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยค่ำใชจ่้ำยในกำรฝึกอบรม และกำรเขำ้รับ
กำรฝึกอบรมของเจำ้หนำ้ท่ีทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2557 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมถึง
ปัจจุบนั

โครงกำรจดักำรเลือกตั้งทอ้งถ่ิน 5,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของผูบ้ริหำรทอ้งถ่ิน 
สมำชิกสภำเทศบำล พนกังำนและลูกจำ้งในหน่วยงำนน้ี ท่ีไดรั้บค ำสัง่
ใหเ้ดินทำงไปรำชกำรเช่น ค่ำเบ้ียเล้ียงเดินทำง ค่ำพำหนะเดินทำง ค่ำ
เช่ำท่ีพกัระหวำ่งเดินทำง ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเดินทำงไปรำชกำร และ
รำยละเอียดตำมบญัชีกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำย

ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม 30,000 บำท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกบักำรปฏิบติัรำชกำรท่ีไม่เขำ้ลกัษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำย
อ่ืน ๆ

ค่ำใชจ่้ำยเดินทำงไปรำชกำร 20,000 บำท

(2) ค่ำใชจ่้ำยในกำรเล้ียงรับรองประชุมสภำเทศบำล หรือ
คณะกรรมกำร หรือคณะอนุกรรมกำรตั้งไว ้5,000.- บำท เพ่ือจ่ำยเป็น
ค่ำอำหำร เคร่ืองด่ืมต่ำงๆ เคร่ืองใชใ้นกำรเล้ียงรับรองและค่ำบริกำร
ส ำหรับกำรเล้ียงรับรองในกำรประชุมสภำทอ้งถ่ิน หรือคณะกรรมกำร 
หรือคณะอนุกรรมกำรท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งตำมกฎหมำย หรือตำม
ระเบียบ หรือหนงัสือสัง่กำรของกระทรวงมหำดไทย หรือกำรประชุม
ระหวำ่งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน รัฐวิสำหกิจ หรือเอกชน รวมถึง
ผูเ้ขำ้ร่วมประชุมอ่ืนๆ และเจำ้หนำ้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงเขำ้ร่วมประชุม โดย
ตั้งจ่ำยตำมหนงัสือกระทรวงมหำดไทย มท0808.4/ว2381 ลงวนัท่ี 28 
กรกฎำคม 2548



หนา้ที ่8

วนัท่ีพิมพ ์: 2/9/2564  11:49:38

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวนวสัดุก่อสร้ำง 10,000 บำท
 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวสัดุก่อสร้ำง เช่น ไมต่้ำงๆ สี แปรงทำสี ทินเนอร์ ท่อ
น ้ำ และอุปกรณ์ประปำ ฯลฯ ทรำย อิฐ หรือซีเมนตบ์ล๊อก ฯลฯ เพ่ือใช้
ในกำรปฏิบติังำน รำยละเอียดตำมบญัชีจ ำแนกประเภทรำยจ่ำย

วสัดุงำนบำ้นงำนครัว 30,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำส่ิงของเคร่ืองใชต่้ำง  ๆเช่น ไมก้วำด ชุดถว้ยกำแฟ ชอ้น 
ชำม แกว้น ้ำ น ้ำยำลำ้งจำน น ้ำยำถูพ้ืน น ้ำยำลำ้งหอ้งน ้ำ ฯลฯ เพ่ือใชใ้น
กำรปฏิบติังำน รำยละเอียดตำมบญัชีจ ำแนกประเภทรำยจ่ำย

วสัดุส ำนกังำน 100,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวสัดุส ำนกังำนต่ำง  ๆเช่น กระดำษ เคร่ืองเขียน แฟ้ม 
แบบพิมพต่์ำงๆ ของใชส้ ำนกังำน น ้ำด่ืมส ำหรับบริกำรประชำชน ธง
ชำติหรือธงตรำสัญลกัษณ์ เพ่ือใชใ้นงำนพิธีต่ำงๆ พวงมำลยั พวงมำลำ 
พำนพุ่ม ฯลฯ รำยละเอียดตำมบญัชีจ ำแนกประเภทรำยจ่ำย

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำ หรือซ่อมแซมทรัพยสิ์นต่ำงๆ ของเทศบำล
ใหส้ำมำรถใชง้ำนไดต้ำมปกติ เช่น รถยนตส่์วนกลำง รถจกัรยำนยนต ์
เคร่ืองตดัหญำ้ หอกระจำยข่ำว เคร่ืองถ่ำยเอกสำร  เคร่ืองพิมพดี์ด 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

ค่าวสัดุ 471,000 บาท

 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรจดัอบรมตำมโครงกำรพฒันำศกัยภำพกำร
ปฏิบติังำนของพนกังำนเทศบำล และค่ำใชจ่้ำยอ่ืนๆ ท่ีจ  ำเป็น
        ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยค่ำใชจ่้ำยในกำรฝึกอบรม 
และเขำ้รับกำรฝึกอบรมของเจำ้หนำ้ท่ีทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2557
        เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หนำ้ 86

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 100,000 บำท

โครงกำรพฒันำศกัยภำพกำรปฎิบติังำนของพนกังำนเทศบำล 20,000 บำท
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
จ ำนวน

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำส ำหรับส ำนกังำนเทศบำลและอำคำรสถำนท่ี
อ่ืนๆ ท่ีอยูใ่นควำมรับผิดชอบของเทศบำลต ำบลหนองลำน

ค่าสาธารณูปโภค 370,900 บาท
ค่ำไฟฟ้ำ 270,000 บำท

วสัดุคอมพิวเตอร์ 50,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัคอมพิวเตอร์ เช่น 
อุปกรณ์ส ำหรับบนัทึกขอ้มูลต่ำง  ๆหรือหวัพิมพห์รือแถบพิมพ ์ตลบัผง
หมึก แผ่นกรองแสง เมนบอร์ด แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ หมึกพิมพ ์สำย
เคเบิล แป้นพิมพ ์เมำส์ ฯลฯ หรือวสัดุต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
คอมพิวเตอร์ รำยละเอียดตำมบญัชีจ ำแนกประเภทรำยจ่ำย

วสัดุโฆษณำและเผยแพร่ 1,000 บำท
 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือวสัดุโฆษณำและเผยแพร่ เช่น กระดำษเขียน
โปสเตอร์ แถบบนัทึกเสียงหรือภำพ เคร่ืองกรอเทป เลนส์ซูม ฯลฯ 
รำยละเอียดตำมบญัชีจ ำแนกประเภทรำยจ่ำย

วสัดุกำรเกษตร 5,000 บำท
 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร ค่ำจดัซ้ือกลำ้พนัธุ์ไม ้ค่ำจดัซ้ือ
ปุ๋ ย น ้ำยำเคมีทำงกำรเกษตร กระถำง ตน้ไม ้ฯลฯ เพ่ือใชใ้นกำร
ปฏิบติังำน รำยละเอียดตำมบญัชีจ ำแนกประเภทรำยจ่ำย

วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 250,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำน ้ำมนัดีเซล น ้ำมนัก๊ำด น ้ำมนัเบนซิน น ้ำมนัเคร่ือง ฯลฯ 
เพ่ือใชส้ ำหรับรถยนตส่์วนกลำง รถน ้ำอเนกประสงค ์รถเก็บขยะ และ
น ้ำมนัเช้ือเพลิงชนิดเบนซินส ำหรับเคร่ืองเล่ือยโซ่ยนต ์เคร่ืองพน่หมอก
ควนั เคร่ืองพน่สำรเคมี รถจกัรยำนยนต ์เคร่ืองตดัหญำ้ของเทศบำล 
ฯลฯ เพ่ือใชใ้นกำรปฏิบติังำน รำยละเอียดตำมบญัชีจ ำแนกประเภท
รำยจ่ำย

วสัดุยำนพำหนะและขนส่ง 25,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือวสัดุท่ีเก่ียวขอ้งกบัยำนพำหนะและขนส่ง เช่น 
แบตเตอร่ี ยำงนอก ยำงใน สำยไมล ์เพลำ ตลบัลูกปืน น ้ำมนัเบรค หมอ้
น ้ำรถยนต ์เบำะรถยนต ์ฟิลมก์รองแสง ฯลฯ เพ่ือใชใ้นกำรปฏิบติังำน 
รำยละเอียดตำมบญัชีจ ำแนกประเภทรำยจ่ำย
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
รวม

จ ำนวนตูเ้หล็ก 10.14.1 แบบ 2 บำน 11,800 บำท
ตูเ้หล็ก 10.14.1 แบบ 2 บำน  จ ำนวน 2 ตู้
         (1) มีมือจบัชนิดบิด            
         (2) มีแผ่นชั้นปรับระดบั 3 ช้ิน            
         (3) คุณสมบติัตำมมำตรฐำนผลิตภณัฑอุ์ตสำหกรรม (มอก.)

ค่าครุภัณฑ์ 83,800 บาท
ครุภณัฑส์ ำนกังำน

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำพ้ืนท่ีเวบ็ไซด ์และค่ำธรรมเนียมท่ีเก่ียวขอ้ง ใน
ส ำนกังำนเทศบำลต ำบลหนองลำน

งบลงทุน 83,800 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำกำรใชอิ้นเตอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตกำร์ดและค่ำ
ส่ือสำรอ่ืนๆ เช่นค่ำเคเบิ้ลทีวี ค่ำเช่ำช่องสัญญำณดำวเทียม เป็นตน้ และ
ใหห้มำยควำมรวมถึงค่ำใชจ่้ำยเพ่ือใหไ้ดใ้ชบ้ริกำรดงักล่ำวและ
ค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกบักำรใชบ้ริกำร

ค่ำเช่ำพ้ืนท่ีเวบ็ไซต ์และค่ำธรรมเนียมท่ีเก่ียวขอ้ง 4,000 บำท

 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำไปรษณียท่ี์ใชใ้นรำชกำรในส ำนกังำนเทศบำลต ำบล
หนองลำน

ค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม 93,600 บำท

 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำโทรศพัทส์ ำนกังำนท่ีใชติ้ดต่อรำชกำรของเทศบำล
ต ำบลหนองลำน

ค่ำบริกำรไปรษณีย์ 1,000 บำท

เพ่ือจ่ำยค่ำน ้ำประปำในส ำนกังำน หรือท่ีสำธำรณะ รวมถึงค่ำใชจ่้ำยท่ี
ตอ้งช ำระพร้อมกนั คือ ค่ำบริกำร ค่ำภำษี ในกิจกำรของเทศบำลต ำบล
หนองลำน

ค่ำบริกำรโทรศพัท์ 1,300 บำท

ค่ำน ้ำประปำ ค่ำน ้ำบำดำล 1,000 บำท
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จ ำนวน

จ ำนวนค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภณัฑ์ 50,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภณัฑต่์ำง  ๆของเทศบำล เช่น 
รถยนตส่์วนกลำง ครุภณัฑ ์ส่ิงก่อสร้ำงหรือทรัพยสิ์นใดของเทศบำล
ต ำบลหนองลำน

จดัซ้ือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ ส ำหรับงำนประมวลผล จ ำนวน 1 เคร่ือง
       - มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่นอ้ยกวำ่ 4 แกน แกนหลกั 
(4 core) จ ำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลกัษณะอยำ่งใดอยำ่งหน่ึง หรือ

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภณัฑ์

ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ ส ำหรับประมวลผล 22,000 บำท

      - มีช่องเช่ือมต่อ(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวำ่ ไม่นอ้ยกวำ่ 3 
ช่อง
      - มีช่องเช่ือมต่อแบบ HDMI หรือ VGI จ ำนวนไม่นอ้ยกวำ่ 1 ช่อง
      - มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่ำย(Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกวำ่ จ ำนวนไม่นอ้ยกวำ่ 1 ช่อง
      - สำมำรถใชง้ำนไดไ้ม่นอ้ยกวำ่ Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth

  - มีหน่วยควำมจ ำแบบ Cache Memory รวมในระดบั (Level) 
เดียวกนั ขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 6 MB ตอ้งมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำ
พ้ืนฐำนไม่นอ้ยกวำ่ 1.8 GHz และมีเทคโนโลยเีพ่ิมสัญญำณนำฬิกำได้
ในกรณีท่ีตอ้งใชค้วำมสำมำรถในกำรประมวลผลสูง
      - มีหน่วยควำมจ ำหลกั(RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวำ่ มีขนำดไม่
นอ้ยกวำ่ 8 GB
      - มีหน่วยจดัเก็บขอ้มูลชนิด SATA หรือดีกวำ่ ขนำดควำมจุไม่นอ้ย
กวำ่ 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนำดควำมจุไม่นอ้ยกวำ่ 250 
GB จ ำนวน 1 หน่วย
      - มีจอภำพท่ีรองรับควำมละเอียดไม่นอ้ยกวำ่ 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 12 น้ิว
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รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
รวม
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,220,000 บาท

งานบริหารงานคลัง 2,543,000 บาท

(2) อุดหนุนศูนยอ์  ำนวยกำรป้องกนัและปรำบปรำมยำเสพติดจงัหวดั
กำญจนุบรี 
(โครงกำรแข่งขนัและพฒันำทกัษะทำงดำ้นกีฬำฟตุบอลใหก้บัเยำวชน
ในจงัหวดักำญจนุบรี เพ่ือตำ้นภยัยำเสพติด) จ ำนวน 35,000 บำท
        เพ่ือเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำนดำ้นกำรป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหำยำเสพติด ประจ ำปีงบประมำณ 2565 ตำมหนงัสืออ ำเภอท่ำ
มะกำ ด่วนท่ีสุด ท่ี กจ0318/3189 ลงวนัท่ี 13 ก.ค. 2564

งบบุคลากร 2,220,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร 55,000 บำท
(1) อุดหนุนส ำนกังำนเหล่ำกำชำดจงัหวดักำญจนบุรี จ ำนวน 20,000 
บำท
        เพ่ือใชจ่้ำยตำมโครงกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจของเหล่ำกำชำด
จงัหวดักำญจนบุรี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ตำมหนงัสือ
ส ำนกังำนเหล่ำกำชำดจงัหวดักำญจนบุรี ท่ี ลช.กจ.ว.151/2564 ลงวนัท่ี 
6 กรกฎำคม 2564

อุดหนุนใหแ้ก่องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลยำงม่วง
      - เพ่ือเป็นค่ำใชจ่้ำยตำมโครงกำรบริหำรอ ำนวยกำรศูนย์
ประสำนงำนกำรปฏิบติักำรร่วมฯ และอ ำนวยควำมสะดวกแก่
ประชำชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินระดบัอ ำเภอ อ ำเภอท่ำ
มะกำ ประจ ำปีงบประมำณ 2565 ตำมหนงัสือองคก์ำรบริหำรส่วน
ต ำบลยำงม่วง ท่ี กจ78101/526 ลงวนัท่ี 11 สิงหำคม 2564

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร

เงินอุดหนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
เงินอุดหนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 30,000 บำท

งบเงินอุดหนุน 85,000 บาท
เงินอุดหนุน 85,000 บาท
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งบด าเนินงาน 323,000 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมต่ำงๆ ใหแ้ก่พนกังำนจำ้ง เงินค่ำครองชีพชัว่ครำว
ของพนกังำนจำ้งตำมภำรกิจ ของพนกังำนจำ้งทัว่ไป ในหน่วยงำนน้ี 
ตำมประกำศคณะกรรมกำรพนกังำนเทศบำลจงัหวดักำญจนบุรี  และ
ตำมอตัรำท่ีกฎหมำยและระเบียบก ำหนด

ค่าตอบแทน 185,000 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนกังำนจำ้งตำมภำรกิจ และพนกังำนจำ้ง
ทัว่ไปของหน่วยงำนน้ี ตำมประกำศคณะกรรมกำรพนกังำนเทศบำล
จงัหวดักำญจนบุรี และตำมอตัรำท่ีกฎหมำยและระเบียบก ำหนด

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนกังำนจำ้ง 12,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจำ้งลูกจำ้งประจ ำ พร้อมเงินปรับปรุงค่ำจำ้งใน
หน่วยงำนน้ี

ค่ำตอบแทนพนกังำนจำ้ง 108,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต  ำแหน่งพนกังำนเทศบำล ตำมประกำศ
คณะกรรมกำรพนกังำนเทศบำลจงัหวดักำญจนบุรี และตำมอตัรำท่ี
กฎหมำยและระเบียบก ำหนด

ค่ำจำ้งลูกจำ้งประจ ำ 264,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือน ค่ำตอบแทนรำยเดือน เงินเพ่ิมอ่ืนๆ ท่ีจ่ำยควบกบั
เงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปี ใหแ้ก่พนกังำนเทศบำล 
ตำมประกำศคณะกรรมกำรพนกังำนเทศบำล จงัหวดักำญจนบุรี เร่ือง 
ก ำหนดหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีกำรก ำหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อ่ืนเป็นกรณีพิเศษ อนัมีลกัษณะเป็นเงินรำงวลัประจ ำปี ส ำหรับ
พนกังำนเทศบำล ลูกจำ้ง พนกังำนเทศบำล พ.ศ. 2558 ลงวนัท่ี 15 พ.ค. 
2558
       พระรำชบญัญติัระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2542  
และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบนั จ ำนวนอตัรำตำมท่ีปรำกฎในแผน
อตัรำก ำลงัสำมปี โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไวจ้  ำนวน 12 เดือน

เงินประจ ำต  ำแหน่ง 42,000 บำท

เงินเดือนขำ้รำชกำร หรือพนกังำนส่วนทอ้งถ่ิน 1,794,000 บำท
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เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร ใหแ้ก่พนกังำนเทศบำลและผู ้
มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรได ้ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยเงินสวสัดิกำรเก่ียวกบักำรศึกษำของบุตร
พนกังำนส่วนทอ้งถ่ิน (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2549 และหนงัสือสัง่กำรต่ำงๆท่ี
เก่ียวขอ้ง

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรขำ้รำชกำร/พนกังำน/ลูกจำ้งประจ ำ 30,000 บำท

ค่ำเช่ำบำ้น 150,000 บำท

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ อนัมีลกัษณะ
เป็นเงินรำงวลัประจ ำปี แก่พนกังำนส่วนทอ้งถ่ิน ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยกำรก ำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็น
กรณีพิเศษ อนัมีลกัษณะเป็นเงินรำงวลัประจ ำปีแก่พนกังำนส่วน
ทอ้งถ่ินใหเ้ป็นรำยจ่ำยอ่ืน ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2557

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบำ้นใหแ้ก่พนกังำนเทศบำลผูมี้สิทธิเบิกค่ำเช่ำบำ้น
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยค่ำเช่ำบำ้นของขำ้รำชกำรส่วน
ทอ้งถ่ิน (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2562 ตำมหนงัสืออ ำเภอท่ำมะกำ ท่ี กจ
0023.10/1932 ลงวนัท่ี 7 พฤษภำคม 2562

ค่ำตอบแทนผูป้ฏิบติัรำชกำรอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 5,000 บำท
        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมกำรผูรั้บผิดชอบกำร
จดัซ้ือจดัจำ้ง และกำรบริหำรงำนพสัดุภำครัฐ เช่น บุคคลหรือ
คณะกรรมกำรจดัซ้ือจดัจำ้ง เป็นตน้ ตำมหนงัสือกระทรวงกำรคลงั 
ด่วนท่ีสุด ท่ี กค0402.5/ว85 ลงวนัท่ี 6 กนัยำยน 2561 หลกัเกณฑก์ำร
เบิกจ่ำยค่ำตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมกำร
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จ ำนวนค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 15,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำ หรือซ่อมแซมทรัพยสิ์นต่ำงๆ ของเทศบำล
ใหส้ำมำรถใชง้ำนไดต้ำมปกติ เช่น รถยนตส่์วนกลำง รถจกัรยำนยนต ์
เคร่ืองตดัหญำ้ หอกระจำยข่ำว เคร่ืองถ่ำยเอกสำร  เคร่ืองพิมพดี์ด 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม 30,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรฝึกอบรมและสัมมนำตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยค่ำใชจ่้ำยในกำรฝึกอบรม และกำรเขำ้รับ
กำรฝึกอบรมของเจำ้หนำ้ท่ีทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2557 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมถึง
ปัจจุบนั

ค่ำใชจ่้ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 20,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของพนกังำนและลูกจำ้ง
ในหน่วยงำนน้ี ท่ีไดรั้บค ำสัง่ใหเ้ดินทำงไปรำชกำรเช่น ค่ำเบ้ียเล้ียง
เดินทำง ค่ำพำหนะเดินทำง ค่ำเช่ำท่ีพกัระหวำ่งเดินทำง ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
กำรเดินทำงไปรำชกำร และรำยละเอียดตำมบญัชีกำรจ ำแนกประเภท
รำยจ่ำย

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจำ้งเหมำบริกำรใหแ้ก่ผูรั้บจำ้งท ำกำรอยำ่งหน่ึงอยำ่งใด
แก่เทศบำล เช่น ค่ำถ่ำยเอกสำร และเขำ้เล่ม , ค่ำซกัฟอก , ค่ำก ำจดัส่ิง
ปฏิกูล, ค่ำระวำงบรรทุก , ค่ำเช่ำทรัพยสิ์น(ยกเวน้ค่ำเช่ำบำ้น) ค่ำ
โฆษณำ และเผยแพร่ข่ำวทำงวิทยกุระจำยเสียง โทรทศัน ์หรือส่ิงพิมพ์
ต่ำงๆ ฯลฯ ค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียนต่ำง  ๆค่ำติดตั้งไฟฟ้ำ ,  ค่ำ
ติดตั้งประปำ ,ค่ำติดตั้งโทรศพัท ์,ค่ำติดตั้งเคร่ืองรับสัญญำณต่ำง  ๆ
ฯลฯ ตลอดจนค่ำใชจ่้ำยอ่ืนท่ีจ  ำเป็นตำมบญัชีจ ำแนกประเภทรำยจ่ำย

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกบักำรปฏิบติัรำชกำรท่ีไม่เขำ้ลกัษณะรำยจ่ำย
งบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ

รำยจ่ำยเพ่ือใหไ้ดม้ำซ่ึงบริกำร
รำยจ่ำยเพ่ือใหไ้ดม้ำซ่ึงบริกำร 10,000 บำท

ค่าใช้สอย 75,000 บาท
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จ ำนวนโครงกำรฝึกอบรมชุดปฏิบติักำรจิตอำสำภยัพิบติัเทศบำลต ำบลหนองลำน 50,000 บำท

เพ่ือใชจ่้ำยเป็นค่ำอุปกรณ์ ค่ำอำหำร ค่ำเคร่ืองด่ืม ค่ำใชจ่้ำยอ่ืนๆ ท่ี
จ  ำเป็น ฯลฯ
         เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยค่ำใชจ่้ำยในกำร
ฝึกอบรม และกำรเขำ้รับกำรฝึกอบรมของเจำ้หนำ้ท่ีทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2557
         เป็นไปตำมหนงัสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท0229/ว
7367 ลงวนัท่ี 4 ธนัวำคม 2562

ค่าใช้สอย 70,000 บาท
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกบักำรปฏิบติัรำชกำรท่ีไม่เขำ้ลกัษณะรำยจ่ำย
งบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 165,500 บาท
งบด าเนินงาน 135,500 บาท

ค่ำบริกำรไปรษณีย์ 8,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำไปรษณียท่ี์ใชใ้นรำชกำรในหน่วยงำนน้ี

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัคอมพิวเตอร์ เช่น 
อุปกรณ์ส ำหรับบนัทึกขอ้มูลต่ำง  ๆหรือหวัพิมพห์รือแถบพิมพ ์ตลบัผง
หมึก แผ่นกรองแสง เมนบอร์ด แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ หมึกพิมพ ์สำย
เคเบิล แป้นพิมพ ์เมำส์ ฯลฯ หรือวสัดุต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
คอมพิวเตอร์ รำยละเอียดตำมบญัชีจ ำแนกประเภทรำยจ่ำย

ค่าสาธารณูปโภค 8,000 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวสัดุส ำนกังำนต่ำง  ๆเช่น กระดำษ เคร่ืองเขียน แฟ้ม 
แบบพิมพต่์ำงๆ ของใชส้ ำนกังำน น ้ำด่ืมส ำหรับบริกำรประชำชน ธง
ชำติหรือธงตรำสัญลกัษณ์ เพ่ือใชใ้นงำนพิธีต่ำงๆ พวงมำลยั พวงมำลำ 
พำนพุ่ม ฯลฯ รำยละเอียดตำมบญัชีจ ำแนกประเภทรำยจ่ำย

วสัดุคอมพิวเตอร์ 25,000 บำท

ค่าวสัดุ 55,000 บาท
วสัดุส ำนกังำน 30,000 บำท
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เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำวสัดุเคร่ืองดบัเพลิงประเภทวสัดุส้ินเปลือง รำยจ่ำยท่ี
ตอ้งช ำระพร้อมกบัค่ำวสัดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำประกนัภยั ค่ำ
ติดตั้ง อำทิเช่น หวัฉีดม่ำนน ้ำ ท่อสำยส่งน ้ำ ถงัดบัเพลิง วำลว์น ้ำ
ดบัเพลิง ฯลฯ

ค่าวสัดุ 65,500 บาท
วสัดุเคร่ืองดบัเพลิง 65,500 บำท

โครงกำรศูนยป้์องกนัและช่วยเหลือผูป้ระสบภยัทำงถนนในช่วงเทศกำล
สงกรำนต์

10,000 บำท

เพ่ือใชจ่้ำยเป็นค่ำอุปกรณ์ ค่ำอำหำร ค่ำเคร่ืองด่ืม ค่ำใชจ่้ำยอ่ืนๆ ท่ี
จ  ำเป็น ฯลฯ
         เป็นไปตำมหนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด 
ท่ี มท0804.5/ว1634 ลงวนัท่ี 22 กนัยำยน 2557
         เป็นไปตำมหนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด 
ท่ี มท0810.4/ ว661 ลงวนัท่ี 9 มีนำคม 2561
         เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบบัเพ่ิมเติม 
(ฉบบัท่ี 5) หนำ้ 13

โครงกำรศูนยป้์องกนัและช่วยเหลือผูป้ระสบภยัทำงถนนในช่วงเทศกำลปี
ใหม่

10,000 บำท

เพ่ือใชจ่้ำยเป็นค่ำอุปกรณ์ ค่ำอำหำร ค่ำเคร่ืองด่ืม ค่ำใชจ่้ำยอ่ืนๆ ท่ี
จ  ำเป็น ฯลฯ
         เป็นไปตำมหนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด 
ท่ี มท0804.5/ว1634 ลงวนัท่ี 22 กนัยำยน 2557
         เป็นไปตำมหนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด 
ท่ี มท0810.4/ ว661 ลงวนัท่ี 9 มีนำคม 2561
         เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบบัเพ่ิมเติม 
(ฉบบัท่ี 5) หนำ้ 13
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รวม
รวม

จ ำนวน

รวม
รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำวิทยำฐำนะ ครูผูดู้แลเด็ก ในหน่วยงำนน้ี

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมต่ำง  ๆของพนกังำนเทศบำล เงินค่ำครองชีพ
ชัว่ครำว เงินค่ำตอบแทนพิเศษ เงินปรับเพ่ิมส ำหรับคุณวฒิุ ใหแ้ก่
พนกังำนเทศบำล ตำมประกำศคณะกรรมกำรพนกังำนเทศบำล จงัหวดั
กำญจนบุรี และตำมอตัรำท่ีกฎหมำยและระเบียบก ำหนด

เงินวิทยฐำนะ 261,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือน ค่ำตอบแทนรำยเดือน เงินเพ่ิมอ่ืนๆ ท่ีจ่ำยควบกบั
เงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปี ใหแ้ก่พนกังำนเทศบำล 
ตำมประกำศคณะกรรมกำรพนกังำนเทศบำล จงัหวดักำญจนบุรี เร่ือง 
ก ำหนดหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีกำรก ำหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อ่ืนเป็นกรณีพิเศษ อนัมีลกัษณะเป็นเงินรำงวลัประจ ำปี ส ำหรับ
พนกังำนเทศบำล ลูกจำ้ง พนกังำนเทศบำล พ.ศ. 2558 ลงวนัท่ี 15 พ.ค. 
2558
       พระรำชบญัญติัระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2542  
และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบนั จ ำนวนอตัรำตำมท่ีปรำกฎในแผน
อตัรำก ำลงัสำมปี โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไวจ้  ำนวน 12 เดือน

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของขำ้รำชกำร หรือพนกังำนส่วนทอ้งถ่ิน 135,000 บำท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,635,000 บาท
เงินเดือนขำ้รำชกำร หรือพนกังำนส่วนทอ้งถ่ิน 1,629,000 บำท

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับการศึกษา 2,686,000 บาท
งบบุคลากร 2,635,000 บาท

เล่ือยโซ่ยนต์ 30,000 บำท
จดัซ้ือเล่ือยโซ่ยนต ์จ ำนวน 1 เคร่ือง
              - เคร่ืองยนต ์ขนำดไม่ต  ่ำกวำ่ 3.1 แรงมำ้
              - ก ำลงัวตัต ์ไม่ต  ่ำกวำ่  2.3 กิโลวตัต์
              - แผ่นบงัคบัโซ่ ขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 12-22 น้ิว [3/8]

ค่าครุภัณฑ์ 30,000 บาท
ครุภณัฑก์ำรเกษตร

งบลงทุน 30,000 บาท
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จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
รวม

จ ำนวนเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรขำ้รำชกำร/พนกังำน/ลูกจำ้งประจ ำ 51,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร ใหแ้ก่พนกังำนเทศบำลและผู ้
มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรได ้ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยเงินสวสัดิกำรเก่ียวกบักำรศึกษำของบุตร
พนกังำนส่วนทอ้งถ่ิน (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2549 และหนงัสือสัง่กำรต่ำงๆท่ี
เก่ียวขอ้ง

ค่าตอบแทน 51,000 บาท
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมต่ำง  ๆใหแ้ก่พนกังำนจำ้ง เงินค่ำครองชีพชัว่ครำว 
ของพนกังำนจำ้งตำมภำรกิจ ของพนกังำนจำ้งทัว่ไป ในหน่วยงำนน้ี 
ตำมประกำศคณะกรรมกำรพนกังำนเทศบำลจงัหวดักำญจนบุรี  และ
ตำมอตัรำท่ีกฎหมำยและระเบียบก ำหนด

งบด าเนินงาน 51,000 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนกังำนจำ้งตำมภำรกิจ และพนกังำนจำ้ง
ทัว่ไปของหน่วยงำนน้ี ตำมประกำศคณะกรรมกำรพนกังำนเทศบำล
จงัหวดักำญจนบุรี และตำมอตัรำท่ีกฎหมำยและระเบียบก ำหนด

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนกังำนจำ้ง 36,000 บำท

ค่ำตอบแทนพนกังำนจำ้ง 574,000 บำท
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รวม
รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจดักำรศึกษำส ำหรับเด็กปฐมวยั อำย ุ3-5 ปี ค่ำหนงัสือ
เรียน ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน ค่ำเคร่ืองแบบนกัเรียน ค่ำกิจกรรมพฒันำ
ผูเ้รียน และค่ำใชจ่้ำยอ่ืนๆท่ีจ ำเป็น
         เป็นไปตำมหนงัสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท0816.2/ว
3924 ลงวนัท่ี 8 กรกฎำคม 2564
         เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน( พ.ศ. 2561 - 2565) หนำ้ 90

เพ่ือเป็นค่ำใชจ่้ำยส่ือกำรเรียนกำรสอน วสัดุกำรศึกษำ และเคร่ืองเล่น
พฒันำกำรเด็ก และค่ำใชจ่้ำยอ่ืนๆ ท่ีจ  ำเป็น
         เป็นไปตำมหนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด 
ท่ี มท0816.2/ว3274 ลงวนัท่ี 19 มิถุนำยน 2561
         เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน( พ.ศ. 2561 - 2565) หนำ้ 90

ค่ำใชจ่้ำยโครงกำรสนบัสนุนค่ำใชจ่้ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำเพ่ือเป็น
ค่ำใชจ่้ำยในกำรจดักำรศึกษำส ำหรับศูนยพ์ฒันำเด็กเล็ก

70,000 บำท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกบักำรปฏิบติัรำชกำรท่ีไม่เขำ้ลกัษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำย
อ่ืน ๆ

ค่ำใชจ่้ำยโครงกำรสนบัสนุนค่ำใชจ่้ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำเพ่ือเป็นกำร
จดักำรเรียนกำรสอนรำยหวั

170,000 บำท

รำยจ่ำยเพ่ือใหไ้ดม้ำซ่ึงบริกำร 355,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจำ้งเหมำบริกำรใหแ้ก่ผูรั้บจำ้งท ำกำรอยำ่งหน่ึงอยำ่งใด
แก่เทศบำล เช่น ค่ำถ่ำยเอกสำร และเขำ้เล่ม , ค่ำซกัฟอก , ค่ำก ำจดัส่ิง
ปฏิกูล, ค่ำระวำงบรรทุก , ค่ำเช่ำทรัพยสิ์น(ยกเวน้ค่ำเช่ำบำ้น) ค่ำ
โฆษณำ และเผยแพร่ข่ำวทำงวิทยกุระจำยเสียง โทรทศัน ์หรือส่ิงพิมพ์
ต่ำงๆ ฯลฯ ค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียนต่ำง  ๆค่ำติดตั้งไฟฟ้ำ ,  ค่ำ
ติดตั้งประปำ ,ค่ำติดตั้งโทรศพัท ์,ค่ำติดตั้งเคร่ืองรับสัญญำณต่ำง  ๆ
ฯลฯ ตลอดจนค่ำใชจ่้ำยอ่ืนท่ีจ  ำเป็นตำมบญัชีจ ำแนกประเภทรำยจ่ำย

ค่าใช้สอย 1,344,500 บาท
รำยจ่ำยเพ่ือใหไ้ดม้ำซ่ึงบริกำร

งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา 5,154,000 บาท
งบด าเนินงาน 2,833,200 บาท
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน
เพ่ือเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรจดัโครงกำรปฐมนิเทศ และค่ำใชจ่้ำยอ่ืนๆ ท่ี
จ  ำเป็น
         เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยกำรเบิกค่ำใชจ่้ำย
ในกำรจดังำน กำรจดักำรแข่งขนักีฬำ และกำรส่งนกักีฬำเขำ้ร่วมกำร
แข่งขนักีฬำขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2559
         เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน(พ.ศ. 2561 - 2565)ฉบบัเพ่ิมเติม 
(ฉบบัท่ี 5) หนำ้ 15

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรฝึกอบรมและสัมมนำ ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยค่ำใชจ่้ำยในกำรฝึกอบรม และกำรเขำ้รับ
กำรฝึกอบรมของเจำ้หนำ้ท่ีทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2557 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมถึง
ปัจจุบนั

โครงกำรปฐมนิเทศ 10,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของผูบ้ริหำรทอ้งถ่ิน 
สมำชิกสภำเทศบำล พนกังำนและลูกจำ้งในหน่วยงำนน้ี ท่ีไดรั้บค ำสัง่
ใหเ้ดินทำงไปรำชกำรเช่น ค่ำเบ้ียเล้ียงเดินทำง ค่ำพำหนะเดินทำง ค่ำ
เช่ำท่ีพกัระหวำ่งเดินทำง ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเดินทำงไปรำชกำร และ
รำยละเอียดตำมบญัชีกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำย

ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม 30,000 บำท

เพ่ือเป็นค่ำใชจ่้ำยจดัหำอำหำรกลำงวนัใหแ้ก่ศูนยพ์ฒันำเด็กเล็กของ
เทศบำลต ำบลหนองลำน ประจ ำภำคเรียนท่ี 2/2564 และประจ ำภำค
เรียนท่ี 1/2565
         เป็นไปตำมหนงัสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท0816.2/ว
3924 ลงวนัท่ี 8 กรกฎำคม 2564
         เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน( พ.ศ. 2561 - 2565) หนำ้ 91

ค่ำใชจ่้ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 20,000 บำท

ค่ำใชจ่้ำยโครงกำรสนบัสนุนค่ำใชจ่้ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำเพ่ือเป็น
ค่ำอำหำรกลำงวนั

514,500 บำท
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน
เพ่ือเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรจดัโครงกำรส่งเสริมพฒันำกำรเด็กรอบดำ้น 
คน้หำประสงกำรณ์รอบตวั และค่ำใชจ่้ำยอ่ืนๆท่ีจ ำเป็น
         เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยกำรเบิกค่ำใชจ่้ำย
ในกำรจดังำน กำรจดักำรแข่งขนักีฬำ และกำรส่งนกักีฬำเขำ้ร่วมกำร
แข่งขนักีฬำขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2559
         เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน( พ.ศ. 2561 - 2565) หนำ้ 91

เพ่ือเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรจดัโครงกำรส่งเสริมควำมปลอดภยัในศูนย์
พฒันำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลหนองลำน และค่ำใชจ่้ำยอ่ืนๆ ท่ีจ  ำเป็น
         เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยกำรเบิกค่ำใชจ่้ำย
ในกำรจดังำน กำรจดักำรแข่งขนักีฬำ และกำรส่งนกักีฬำเขำ้ร่วมกำร
แข่งขนักีฬำขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2559
         เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน( พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบบัเพ่ิมเติม 
ฉบบัท่ี 5 หนำ้ 15

โครงกำรส่งเสริมพฒันำกำรเด็กรอบดำ้นคน้หำประสบกำรณ์รอบตวั 30,000 บำท

เพ่ือเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรจดัโครงกำรปรับปรุงภูมิทศัน์ศูนยพ์ฒันำเด็ก
เล็ก และค่ำใชจ่้ำยอ่ืนๆ ท่ีจ  ำเป็น
         เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยกำรเบิกค่ำใชจ่้ำย
ในกำรจดังำน กำรจดักำรแข่งขนักีฬำ และกำรส่งนกักีฬำเขำ้ร่วมกำร
แข่งขนักีฬำขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2559
         เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน( พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบบัเพ่ิมเติม 
(ฉบบัท่ี 5) หนำ้ 15

โครงกำรส่งเสริมควำมปลอดภยัในศูนยพ์ฒันำเด็กเล็กเทศบำลต ำบล
หนองลำน

20,000 บำท

โครงกำรปรับปรุงภูมิทศัน์ศูนยพ์ฒันำเด็กเล็ก 20,000 บำท
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
จ ำนวน

จ ำนวนวสัดุไฟฟ้ำและวิทยุ 20,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือวสัดุไฟฟ้ำและวิทย ุเพ่ือใชซ่้อมแซมภำยในอำคำร 
และซ่อมไฟฟ้ำแสงสวำ่งสำธำรณะ เช่น โคมไฟฟ้ำ หลอดไฟ บลัลำส 
สำยไฟ ปลัก๊ และอ่ืนๆ รำยละเอียดตำมบญัชีกำรจ ำแนกประเภท
รำยจ่ำย ท่ีจ  ำเป็นตอ้งใชใ้นหน่วยงำนน้ี

วสัดุส ำนกังำน 10,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวสัดุส ำนกังำนต่ำง  ๆเช่น กระดำษ เคร่ืองเขียน แฟ้ม 
แบบพิมพต่์ำงๆ ของใชส้ ำนกังำน น ้ำด่ืมส ำหรับบริกำรประชำชน ธง
ชำติหรือธงตรำสัญลกัษณ์ เพ่ือใชใ้นงำนพิธีต่ำงๆ พวงมำลยั พวงมำลำ 
พำนพุ่ม ฯลฯ รำยละเอียดตำมบญัชีจ ำแนกประเภทรำยจ่ำย

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำ หรือซ่อมแซมทรัพยสิ์นต่ำงๆ ของเทศบำล
ใหส้ำมำรถใชง้ำนไดต้ำมปกติ เช่น รถยนตส่์วนกลำง รถจกัรยำนยนต ์
เคร่ืองตดัหญำ้ หอกระจำยข่ำว เคร่ืองถ่ำยเอกสำร  เคร่ืองพิมพดี์ด 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

ค่าวสัดุ 1,398,200 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำพฒันำผูป้ระกอบวิชำชีพครูท่ีสังกดัศูนยพ์ฒันำเด็กเล็ก
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
         เป็นไปตำมหนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด 
ท่ี มท 0816.2/ว3886 ลงวนัท่ี 28 มิถุนำยน 2562
         เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) หนำ้ 91

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 60,000 บำท

เพ่ือเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรจดัโครงกำรสำนรักสำนสัมพนัธ์ระหวำ่งแม่
ลูก และค่ำใชจ่้ำยอ่ืนๆ ท่ีจ  ำเป็น
         เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยกำรเบิกค่ำใชจ่้ำย
ในกำรจดังำน กำรจดักำรแข่งขนักีฬำ และกำรส่งนกักีฬำเขำ้ร่วมกำร
แข่งขนักีฬำขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2559
         เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน( พ.ศ. 2561 - 2565) หนำ้ 88

โครงกำรส ำหรับพฒันำผูป้ระกอบวิชำชีพครูท่ีสังกดัศูนยพ์ฒันำเด็กเล็ก
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

30,000 บำท

โครงกำรสำนรักสำนสัมพนัธ์ระหวำ่งแม่ลูก 15,000 บำท
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
จ ำนวน

จ ำนวน
เพ่ือจ่ำยค่ำน ้ำประปำในส ำนกังำน หรือท่ีสำธำรณะ รวมถึงค่ำใชจ่้ำยท่ี
ตอ้งช ำระพร้อมกนั คือ ค่ำบริกำร ค่ำภำษี ในกิจกำรของศูนยพ์ฒันำเด็ก
เล็ก เทศบำลต ำบลหนองลำน

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำส ำหรับอำคำรศูนยพ์ฒันำเด็กเล็กเทศบำลต ำบล
หนองลำน และอำคำรสถำนท่ีอ่ืนๆ ท่ีอยูใ่นควำมรับผิดชอบของศูนย์
พฒันำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลหนองลำน

ค่ำน ้ำประปำ ค่ำน ้ำบำดำล 1,000 บำท

ค่าสาธารณูปโภค 90,500 บาท
ค่ำไฟฟ้ำ 80,000 บำท

วสัดุคอมพิวเตอร์ 20,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัคอมพิวเตอร์ เช่น 
อุปกรณ์ส ำหรับบนัทึกขอ้มูลต่ำง  ๆหรือหวัพิมพห์รือแถบพิมพ ์ตลบัผง
หมึก แผ่นกรองแสง เมนบอร์ด แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ หมึกพิมพ ์สำย
เคเบิล แป้นพิมพ ์เมำส์ ฯลฯ หรือวสัดุต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
คอมพิวเตอร์ รำยละเอียดตำมบญัชีจ ำแนกประเภทรำยจ่ำย

วสัดุยำนพำหนะและขนส่ง 20,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือวสัดุท่ีเก่ียวขอ้งกบัยำนพำหนะและขนส่ง เช่น 
แบตเตอร่ี ยำงนอก ยำงใน สำยไมล ์เพลำ ตลบัลูกปืน น ้ำมนัเบรค หมอ้
น ้ำรถยนต ์เบำะรถยนต ์ฟิลมก์รองแสง ฯลฯ เพ่ือใชใ้นกำรปฏิบติังำน 
รำยละเอียดตำมบญัชีจ ำแนกประเภทรำยจ่ำย

วสัดุก่อสร้ำง 10,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวสัดุก่อสร้ำง เช่น ไมต่้ำงๆ สี แปรงทำสี ทินเนอร์ ท่อน ้ำ 
และอุปกรณ์ประปำ ฯลฯ ทรำย อิฐ หรือซีเมนตบ์ล๊อก ฯลฯ เพ่ือใชใ้น
กำรปฏิบติังำน รำยละเอียดตำมบญัชีจ ำแนกประเภทรำยจ่ำย

วสัดุงำนบำ้นงำนครัว 1,318,200 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำส่ิงของเคร่ืองใชต่้ำง  ๆเช่น ไมก้วำด ชุดถว้ยกำแฟ ชอ้น 
ชำม แกว้น ้ำ น ้ำยำลำ้งจำน น ้ำยำถูพ้ืน น ้ำยำลำ้งหอ้งน ้ำ อำหำรเสริม
(นม) ฯลฯ เพ่ือใชใ้นกำรปฏิบติังำน รำยละเอียดตำมบญัชีจ ำแนก
ประเภทรำยจ่ำย
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จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน
จดัซ้ือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ ส ำหรับงำนประมวลผล จ ำนวน1 เคร่ือง
         - มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่นอ้ยกวำ่ 4 แกน แกนหลกั 
(4 core) จ ำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลกัษณะอยำ่งใดอยำ่งหน่ึง หรือ
ดีกวำ่ ดงัน้ี
        - ในกรณีท่ีมีหน่วยควำมจ ำแบบ Cache Memory รวมในระดบั 
(Level) เดียวกนั ขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 4 MB ตอ้งมีสัญญำณนำฬิกำ
พ้ืนฐำนไม่นอ้ยกวำ่ 2.3 GHz และมีหน่วยประมวลผลดำ้นกรำฟิก
(Graphics Processing Unit) ไม่นอ้ยกวำ่ 10 แกน หรือ

ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ ส ำหรับงำนประมวลผล 22,000 บำท

จดัซ้ือตูเ้หล็ก 5,900 บำท
จดัซ้ือตูเ้หล็ก จ ำนวน 1 ตู้
         ตูเ้หล็ก 10.14.1 แบบ 2 บำน 
         (1) มีมือจบัชนิดบิด            
         (2) มีแผ่นชั้นปรับระดบั 3 ช้ิน            
         (3) คุณสมบติัตำมมำตรฐำนผลิตภณัฑอุ์ตสำหกรรม (มอก.)

ค่าครุภัณฑ์ 35,400 บาท
ครุภณัฑส์ ำนกังำน

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำกำรใชอิ้นเตอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตกำร์ดและค่ำ
ส่ือสำรอ่ืนๆ เช่นค่ำเคเบิ้ลทีวี ค่ำเช่ำช่องสัญญำณดำวเทียม เป็นตน้ และ
ใหห้มำยควำมรวมถึงค่ำใชจ่้ำยเพ่ือใหไ้ดใ้ชบ้ริกำรดงักล่ำวและ
ค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกบักำรใชบ้ริกำร

งบลงทุน 35,400 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำโทรศพัทข์องศูนยพ์ฒันำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลหนอง
ลำน ท่ีใชใ้นกำรติดต่อรำชกำร

ค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม 8,000 บำท

ค่ำบริกำรโทรศพัท์ 1,500 บำท
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จ ำนวนเคร่ืองพิมพ ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถงัหมึก (Ink tank 
printer)

7,500 บำท

        - มีหน่วยควำมจ ำแบบ Cache Memory รวมในระดบั (Level) 
เดียวกนั ขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 6 MB ตอ้งมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำ
พ้ืนฐำนไม่นอ้ยกวำ่ 1.8 GHz และมีเทคโนโลยเีพ่ิมสัญญำณนำฬิกำได้
ในกรณีท่ีตอ้งใชค้วำมสำมำรถในกำรประมวลผลสูง
        - มีหน่วยควำมจ ำหลกั(RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวำ่ มีขนำดไม่
นอ้ยกวำ่ 8 GB
        - มีหน่วยจดัเก็บขอ้มูลชนิด SATA หรือดีกวำ่ ขนำดควำมจุไม่
นอ้ยกวำ่ 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนำดควำมจุไม่นอ้ยกวำ่ 
250 GB จ ำนวน 1 หน่วย

        - มีจอภำพท่ีรองรับควำมละเอียดไม่นอ้ยกวำ่ 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 12 น้ิว
        - มีช่องเช่ือมต่อ(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวำ่ ไม่นอ้ยกวำ่ 
3 ช่อง
        - มีช่องเช่ือมต่อแบบ HDMI หรือ VGI จ ำนวนไม่นอ้ยกวำ่ 1 ช่อง
        - มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่ำย(Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกวำ่ จ ำนวนไม่นอ้ยกวำ่ 1 ช่อง
        - สำมำรถใชง้ำนไดไ้ม่นอ้ยกวำ่ Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth

จดัซ้ือเคร่ืองพิมพ ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถงัหมึก (Ink 
tank printer) จ ำนวน 1 เคร่ือง
           - เป็นอุปกรณ์ท่ีมีควำมสำมำรถเป็น Printer, Copier, Scanner 
และ Fax ภำยในเคร่ืองเดียวกนั
           - เป็นเคร่ืองพิมพแ์บบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถงัหมึกพิมพ ์(Ink 
Tank Printer) จำกโรงงำนผูผ้ลิต
           - มีควำมละเอียดในกำรพิมพไ์ม่นอ้ยกวำ่ 1,200 x 1,200 dpi
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           - มีควำมเร็วในกำรพิมพข์ำวด ำส ำหรับกระดำษ A4 ไม่นอ้ยกวำ่ 
27 หนำ้ต่อนำที(ppm) หรือ 8.8 ภำพต่อนำที(ipm)
           - มีควำมเร็วในกำรพิมพสี์ส ำหรับกระดำษ A4 ไม่นอ้ยกวำ่ 15 
หนำ้ต่อนำที(ppm) หรือ 5 ภำพต่อนำที(ipm)
           - สำมำรถสแกนเอกสำร ขนำด A4 (ขำวด ำ-สี) ได้
           - มีควำมละเอียดในกำรสแกนสูงสุดไม่นอ้ยกวำ่ 1,200 x 600 
หรือ 600 x 1,2000 dpi
           - มีถำดป้อนเอกสำรอตัโนมติั (Auto Document Feed)
           - สำมำรถถ่ำยส ำเนำเอกสำรไดท้ั้งสีและขำวด ำ

           - สำมำรถท ำส ำเนำไดสู้งสุดไม่นอ้ยกวำ่ 99 ส ำเนำ
           - สำมำรถยอ่และขยำยได ้25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
           - มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวำ่ จ ำนวนไม่
นอ้ยกวำ่ 1 ช่อง
           - มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 
10/100 Base-T หรือดีกวำ่ จ ำนวนไม่นอ้ยกวำ่ 1 ช่อง หรือ สำมำรถใช้
งำนผ่ำนเครือข่ำยไร้สำย Wi-Fi(IEEE 802.11b, g, n)ได้
           - มีถำดใส่กระดำษไดไ้ม่นอ้ยกวำ่ 100 แผ่น
           - สำมำรถใชไ้ดก้บั A4, Letter , Legal และ Custom
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รวม
รวม

จ ำนวนเงินอุดหนุนส่วนรำชกำร 2,285,400 บำท
(1) โครงกำรอำหำรกลำงวนัใหแ้ก่นกัเรียนของโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี
ต ำบลหนองลำน จ ำนวน 4 โรงเรียน ไดแ้ก่ โรงเรียนวดัดำปำนนิมิต
มิตรภำพท่ี 142  โรงเรียนวดัหนองลำน โรงเรียนบำ้นจนัทร์ลำดวิทยำ 
โรงเรียนวดัหนองไมแ้ก่น จ ำนวน 2,255,400.- บำท
            ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยเงินอุดหนุนขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2559 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมถึง      ฉบบัท่ี 2 
พ.ศ. 2563
           หนงัสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท0808.2/ว4750      
ลงวนัท่ี 14 สิงหำคม 2563

งบเงินอุดหนุน 2,285,400 บาท
เงินอุดหนุน 2,285,400 บาท
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร

(2) อุดหนุนโรงเรียนดำปำนนิมิตมิตรภำพท่ี 142
      - โครงกำรส่งเสริมศกัยภำพพฒันำกำรทำงกำยเด็ก จ ำนวน 5,000 
บำท
(3) อุดหนุนโรงเรียนวดัหนองลำน
      - โครงกำรส่งเสริมศกัยภำพพฒันำกำรทำงกำยเด็ก จ ำนวน 5,000 
บำท

     - โครงกำรจดักำรแข่งขนักีฬำนกัเรียนภำยในต ำบลหนองลำน 
จ ำนวน 10,000 บำท
(4) อุดหนุนโรงเรียนบำ้นจนัทร์ลำดวิทยำ
      - โครงกำรส่งเสริมศกัยภำพพฒันำกำรทำงกำยเด็ก จ ำนวน 5,000 
บำท
(5) อุดหนุนโรงเรียนวดัหนองไมแ้ก่น
      - โครงกำรส่งเสริมศกัยภำพพฒันำกำรทำงกำยเด็ก จ ำนวน 5,000 
บำท
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รวม
รวม
รวม

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน
รำยจ่ำยเพ่ือใหไ้ดม้ำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพ่ือใหไ้ดม้ำซ่ึงบริกำร 208,000 บำท

 -  ค่ำตอบแทนอำสำสมคัรบริบำลทอ้งถ่ิน
         เพ่ือเป็นค่ำป่วยกำรชดเชยกำรงำน หรือเวลำท่ีเสียไป เพ่ือ
สนบัสนุนกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีในกำรดูแลผูสู้งอำยท่ีุมีภำวะพ่ึงพิง ไดแ้ก่ 
อำสำสมคัรบริบำลทอ้งถ่ินท่ีมีภูมิล ำเนำอยูใ่นองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินท่ีใกลเ้คียง ท่ีไดรั้บค ำสัง่ช่วยสนบัสนุนกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีในกำร
ดูแลผูสู้งอำยท่ีุมีภำวะพ่ึงพิงจำกผูบ้ริหำรทอ้งถ่ิน
         เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยอำสำสมคัร
บริบำลทอ้งถ่ินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและกำรเบิกค่ำใชจ่้ำย 
พ.ศ.2562

ค่าใช้สอย 238,000 บาท

ค่าตอบแทน 216,000 บาท
ค่ำตอบแทนผูป้ฏิบติัรำชกำรอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 216,000 บำท

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 724,000 บาท
งบด าเนินงาน 564,000 บาท

         ระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยค่ำใชจ่้ำยในกำรฝึกอบรมและ
กำรเขำ้รับกำรฝึกอบรมของเจำ้หนำ้ท่ีทอ้งถ่ิน พ.ศ.2557
         หนงัสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท0819.2/ว6290 ลงวนัท่ี 18 
ต.ค. 2562
         หนงัสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท0819.2/ว0803 ลงวนัท่ี
 6 ก.พ. 2563
         เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561 - 2565)        
(ฉบบัเพ่ิมเติม ฉบบัท่ี 3) หนำ้13
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จ ำนวน

รวม
จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
รวม

จ ำนวน
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนใหแ้ก่คณะกรรมกำรหมู่บำ้น ส ำหรับกำร
ด ำเนินงำนตำมแนวทำงโครงกำรพระรำชด ำริดำ้นสำธำรณสุข และ
ค่ำใชจ่้ำยอ่ืนๆ ท่ีจ  ำเป็น

เงินอุดหนุนองคก์รประชำชน
โครงกำรพระรำชด ำริดำ้นสำธำรณสุข 160,000 บำท

งบเงินอุดหนุน 160,000 บาท
เงินอุดหนุน 160,000 บาท

วสัดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 100,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวสัดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย ์ประเภทวสัดุคงทน 
วสัดุส้ินเปลือง เช่น กระบอกตวง เคร่ืองมือวิทยำศำสตร์ ส ำลี 
ผำ้พนัแผล เวชภณัฑ ์แอลกอฮอล ์เคมีภณัฑ ์น ้ำยำต่ำงๆ ฯลฯ เพ่ือใชใ้น
กำรปฏิบติังำน รำยละเอียดตำมบญัชีจ ำแนกประเภทรำยจ่ำย

วสัดุงำนบำ้นงำนครัว 10,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำส่ิงของเคร่ืองใชต่้ำง  ๆเช่น ไมก้วำด ชุดถว้ยกำแฟ ชอ้น 
ชำม แกว้น ้ำ น ้ำยำลำ้งจำน น ้ำยำถูพ้ืน น ้ำยำลำ้งหอ้งน ้ำ ถงัขยะ ฯลฯ 
เพ่ือใชใ้นกำรปฏิบติังำน รำยละเอียดตำมบญัชีจ ำแนกประเภทรำยจ่ำย

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำ หรือซ่อมแซมทรัพยสิ์นต่ำงๆ ของเทศบำล
ใหส้ำมำรถใชง้ำนไดต้ำมปกติ เช่น รถยนตส่์วนกลำง รถจกัรยำนยนต ์
เคร่ืองตดัหญำ้ หอกระจำยข่ำว เคร่ืองถ่ำยเอกสำร  เคร่ืองพิมพดี์ด 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

ค่าวสัดุ 110,000 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจำ้งเหมำบริกำรใหบุ้คคลภำยนอกท ำกำรอยำ่งหน่ึงอยำ่ง
ใดแก่เทศบำล เช่น ค่ำถ่ำยเอกสำรและเขำ้เล่ม ค่ำส ำรวจขอ้มูล ค่ำจดัท ำ
ส่ือประชำสัมพนัธ ์หรือส่ือพิมพต่์ำงๆ ค่ำจำ้งเหมำท ำควำมสะอำด 
ฯลฯ ตลอดจนค่ำใชจ่้ำยอ่ืนท่ีจ  ำเป็น เช่น ค่ำธรรมเนียมและ
ค่ำลงทะเบียนต่ำง  ๆเป็นไปตำมบญัชีจ ำแนกประเภทรำยจ่ำย

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 30,000 บำท



หนา้ที ่31

วนัท่ีพิมพ ์: 2/9/2564  11:49:38

รวม
รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรรณรงคป้์องกนัและควบคุมโรค
ไขเ้ลือดออก และค่ำใชจ่้ำยอ่ืนๆ ท่ีจ  ำเป็น ฯลฯ
         เป็นไปตำม พรบ.เทศบำล พ.ศ.2496 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมจนถึง
ฉบบัท่ี 13 พ.ศ.52
         เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หนำ้ 74

เพ่ือเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรป้องกนัและระงบัโรคติดต่อ ,โรคอุบติัใหม ่
หรือโรคอุบติัซ ้ำ เช่น กำรป้องกนัและระงบัโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนำ
2019(โควิด-19) , กำรป้องกนัควบคุมโรคไขเ้ลือดออก เป็นตน้
         เป็นไปตำมหนงัสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท0808.2/ว
2120 ลงวนัท่ี 9 เม.ย. 2563
         หนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท0819.3/
ว1375 ลงวนัท่ี 8 พ.ค. 2563
         หนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท0808.2/
ว1433 ลงวนัท่ี 14 พ.ค. 2563
         หนงัสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท0808.2/ว2787 ลง
วนัท่ี 15 พ.ค. 63
         เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) (ฉบบัเพ่ิมเติม 
ฉบบัท่ี 3) หนำ้13

โครงกำรรณรงคก์ำรป้องกนัควบคุมโรคไขเ้ลือดออก 70,000 บำท

เพ่ือเป็นค่ำใชจ่้ำยตำมโครงกำรจดักำรขยะมูลฝอยในชุมชน "จงัหวดั
สะอำด" และค่ำใชจ่้ำยอ่ืนๆ ท่ีจ  ำเป็น ฯลฯ
         เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หนำ้ 74

โครงกำรป้องกนัและระงบัโรคติดต่อ, โรคอุบติัใหม,่ โรคอุบติัซ ้ำ 100,000 บำท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกบักำรปฏิบติัรำชกำรท่ีไม่เขำ้ลกัษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำย
อ่ืน ๆ

โครงกำรกำรจดักำรขยะมูลฝอยในชุมชน "จงัหวดัสะอำด" 20,000 บำท

งบด าเนินงาน 385,000 บาท
ค่าใช้สอย 385,000 บาท

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 385,000 บาท
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำส ำรวจขอ้มูลจ ำนวนสัตว ์และข้ึนทะเบียนสัตว ์และจ่ำย
เป็นค่ำส ำรวจสุนขัและแมว และค่ำใชจ่้ำยอ่ืนๆ ท่ีจ  ำเป็น ฯลฯ
         เป็นไปตำม พรบ.เทศบำล พ.ศ.2496 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมจนถึง 
ฉบบัท่ี 13 พรบ.โรคพิษสุนขับำ้ พ.ศ.2535  ประกำศกระทรวง
สำธำรณสุข เร่ืองช่ือโรคติดต่อตอ้งแจง้ควำมก ำหนดโรคพิษสุนขับำ้
เป็นโรคติดต่อ
         เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) หนำ้ 74

เพ่ือเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรป้องกนัและแกไ้ขปัญหำสถำนกำรณ์ฝุ่ น
ละอองขนำดเล็ก PM2.5
         เป็นไปตำมหนงัสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท0624/ว
7552 ลงวนัท่ี 13 ธ.ค. 62
         หนงัสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท0211.5/ว0503 ลง
วนัท่ี 24 ม.ค. 2563
         หนงัสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท0808.2/ว0533 ลง
วนัท่ี 27 ม.ค. 2563
         หนงัสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท0804.5/ว0924 ลง
วนัท่ี 12 ก.พ. 2563
         เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) (ฉบบัเพ่ิมเติม 
ฉบบัท่ี 3) หนำ้13

โครงกำรสัตวป์ลอดโรค คนปลอดภยั จำกโรคพิษสุนขับำ้ ตำมพระ
ปณิธำนศำสตร์จำรย ์ดร.สมเด็จพระเจำ้นอ้งนำงเธอเจำ้ฟ้ำจุฬำภรณวลยั
ลกัษณ์ อคัรรำชกุมำรี กรมพระศรีสวำงควฒัน วรขตัติยรำชนำรี

75,000 บำท

เพ่ือเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรรณรงคค์วบคุมประชำกรสุนขัและแมว และ
ค่ำใชจ่้ำยอ่ืนๆท่ีจ ำเป็น ฯลฯ
         เป็นไปตำม พรบ.เทศบำล พ.ศ.2496 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมจนถึง
ฉบบัท่ี 13 พ.ศ.2552 พรบ.โรคพิษสุนขับำ้ พ.ศ.2535  ประกำศ
กระทรวงสำธำรณสุข เร่ืองช่ือโรคติดต่อตอ้งแจง้ควำมก ำหนดโรคพิษ
สุนขับำ้เป็นโรคติดต่อ
         เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หนำ้ 74

โครงกำรรณรงคป้์องกนัโรคทำงเดินหำยใจภยัฝุ่ นละออง 5,000 บำท

โครงกำรรณรงคค์วบคุมประชำกรสุนขั-แมว 10,000 บำท
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จ ำนวน

จ ำนวน
เพ่ือเป็นค่ำใชจ่้ำยตำมโครงกำรอบรมพฒันำศกัยภำพเครือข่ำย
อำสำสมคัรทอ้งถ่ินรักษโ์ลก และค่ำใชจ่้ำยอ่ืนๆ ท่ีจ  ำเป็น ฯลฯ
         ระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยค่ำใชจ่้ำยในกำรเดินทำงไป
รำชกำรของเจำ้หนำ้ท่ีทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2555 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม
         หนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถ่ิน ท่ี มท0808.2/ว388 ลง
วนัท่ี 25 ก.พ. 64
          เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน(พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบบัเพ่ิมเติม 
ฉบบัท่ี 5 หนำ้ 9

เพ่ือเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินโครงกำรอบรมผูป้ระกอบกิจกำรและผู ้
สัมผสัอำหำรตำมมำตรฐำนหลกัสุขำภิบำลในเขตพ้ืนท่ีหนองลำน และ
ค่ำใชจ่้ำยอ่ืนๆ ท่ีจ  ำเป็น
           ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เร่ือง หลกัเกณฑ ์และวิธีกำร
จดักำรอบรมผูป้ระกอบกิจกำรและผูส้ัมผสัอำหำร พ.ศ. 2561
            เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยกำรเบิก
ค่ำใชจ่้ำยในกำรจดังำน
กำรจดักำรแข่งขนักีฬำ และกำรส่งเสริมกีฬำเขำ้ร่วมกำรแข่งขนักีฬำ
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559
          เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน(พ.ศ. 2561-2565) ฉบบัเพ่ิมเติม
(ฉบบัท่ี 5)หนำ้ 10

โครงกำรอบรมพฒันำศกัยภำพเครือข่ำยอำสำสมคัรทอ้งถ่ินรักษโ์ลก 100,000 บำท

โครงกำรอบรมผูป้ระกอบกิจกำรและผูส้ัมผสัอำหำรตำมมำตรฐำนหลกั
สุขำภิบำลในเขตพ้ืนท่ีต ำบลหนองลำน

5,000 บำท
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รวม
รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวนเงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนกังำนจำ้ง 12,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมต่ำง  ๆใหแ้ก่พนกังำนจำ้ง เงินค่ำครองชีพชัว่ครำว 
ของพนกังำนจำ้งตำมภำรกิจ ของพนกังำนจำ้งทัว่ไป ในหน่วยงำนน้ี 
ตำมประกำศคณะกรรมกำรพนกังำนเทศบำลจงัหวดักำญจนบุรี  และ
ตำมอตัรำท่ีกฎหมำยและระเบียบก ำหนด

ค่ำตอบแทนพนกังำนจำ้ง 312,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนกังำนจำ้งตำมภำรกิจ และพนกังำนจำ้ง
ทัว่ไปของหน่วยงำนน้ี ตำมประกำศคณะกรรมกำรพนกังำนเทศบำล
จงัหวดักำญจนบุรี และตำมอตัรำท่ีกฎหมำยและระเบียบก ำหนด

เงินประจ ำต  ำแหน่ง 42,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต  ำแหน่งพนกังำนเทศบำล ตำมประกำศ
คณะกรรมกำรพนกังำนเทศบำลจงัหวดักำญจนบุรี และตำมอตัรำท่ี
กฎหมำยและระเบียบก ำหนด

เงินเดือนขำ้รำชกำร หรือพนกังำนส่วนทอ้งถ่ิน 785,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือน ค่ำตอบแทนรำยเดือน เงินเพ่ิมอ่ืนๆ ท่ีจ่ำยควบกบั
เงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปี ใหแ้ก่พนกังำนเทศบำล 
ตำมประกำศคณะกรรมกำรพนกังำนเทศบำล จงัหวดักำญจนบุรี เร่ือง 
ก ำหนดหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีกำรก ำหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อ่ืนเป็นกรณีพิเศษ อนัมีลกัษณะเป็นเงินรำงวลัประจ ำปี ส ำหรับ
พนกังำนเทศบำล ลูกจำ้ง พนกังำนเทศบำล พ.ศ. 2558 ลงวนัท่ี 15 พ.ค. 
2558
       พระรำชบญัญติัระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2542  
และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบนั จ ำนวนอตัรำตำมท่ีปรำกฎในแผน
อตัรำก ำลงัสำมปี โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไวจ้  ำนวน 12 เดือน

งบบุคลากร 1,151,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,151,000 บาท

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,888,100 บาท
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รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร ใหแ้ก่พนกังำนเทศบำลและผู ้
มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรได ้ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยเงินสวสัดิกำรเก่ียวกบักำรศึกษำของบุตร
พนกังำนส่วนทอ้งถ่ิน (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2549 และหนงัสือสัง่กำรต่ำงๆท่ี
เก่ียวขอ้ง

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรขำ้รำชกำร/พนกังำน/ลูกจำ้งประจ ำ 53,000 บำท

ค่ำเช่ำบำ้น 108,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบำ้นใหแ้ก่พนกังำนเทศบำลผูมี้สิทธิเบิกค่ำเช่ำบำ้น
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยค่ำเช่ำบำ้นของขำ้รำชกำรส่วน
ทอ้งถ่ิน (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2562 ตำมหนงัสืออ ำเภอท่ำมะกำ ท่ี กจ
0023.10/1932 ลงวนัท่ี 7 พฤษภำคม 2562

ค่ำตอบแทนผูป้ฏิบติัรำชกำรอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 5,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมกำรผูรั้บผิดชอบกำร
จดัซ้ือจดัจำ้ง และกำรบริหำรงำนพสัดุภำครัฐ เช่น บุคคลหรือ
คณะกรรมกำรจดัซ้ือจดัจำ้ง เป็นตน้ ตำมหนงัสือกระทรวงกำรคลงั 
ด่วนท่ีสุด ท่ี กค0402.5/ว85 ลงวนัท่ี 6 กนัยำยน 2561 หลกัเกณฑก์ำร
เบิกจ่ำยค่ำตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมกำร
         เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ อนัมี
ลกัษณะเป็นเงินรำงวลัประจ ำปี แก่พนกังำนส่วนทอ้งถ่ิน ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยกำรก ำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็น
กรณีพิเศษ อนัมีลกัษณะเป็นเงินรำงวลัประจ ำปีแก่พนกังำนส่วน
ทอ้งถ่ินใหเ้ป็นรำยจ่ำยอ่ืน ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2557

งบด าเนินงาน 661,000 บาท
ค่าตอบแทน 166,000 บาท
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รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวนค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 100,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำ หรือซ่อมแซมทรัพยสิ์นต่ำงๆ ของเทศบำล
ใหส้ำมำรถใชง้ำนไดต้ำมปกติ เช่น รถยนตส่์วนกลำง รถจกัรยำนยนต ์
เคร่ืองตดัหญำ้ หอกระจำยข่ำว เคร่ืองถ่ำยเอกสำร  เคร่ืองพิมพดี์ด 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม 10,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรฝึกอบรมและสัมมนำตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยค่ำใชจ่้ำยในกำรฝึกอบรม และกำรเขำ้รับ
กำรฝึกอบรมของเจำ้หนำ้ท่ีทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2557 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมถึง
ปัจจุบนั

ค่ำใชจ่้ำยเดินทำงไปรำชกำร 10,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของผูบ้ริหำรทอ้งถ่ิน 
สมำชิกสภำเทศบำล พนกังำนและลูกจำ้งในหน่วยงำนน้ี ท่ีไดรั้บค ำสัง่
ใหเ้ดินทำงไปรำชกำรเช่น ค่ำเบ้ียเล้ียงเดินทำง ค่ำพำหนะเดินทำง ค่ำ
เช่ำท่ีพกัระหวำ่งเดินทำง ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเดินทำงไปรำชกำร และ
รำยละเอียดตำมบญัชีกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำย

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจำ้งเหมำบริกำรใหบุ้คคลภำยนอกท ำกำรอยำ่งหน่ึงอยำ่ง
ใดแก่เทศบำล เช่น ค่ำถ่ำยเอกสำรและเขำ้เล่ม ค่ำส ำรวจขอ้มูล ค่ำจดัท ำ
ส่ือประชำสัมพนัธ ์หรือส่ือพิมพต่์ำงๆ ค่ำจำ้งเหมำท ำควำมสะอำด 
ฯลฯ ตลอดจนค่ำใชจ่้ำยอ่ืนท่ีจ  ำเป็น เช่น ค่ำธรรมเนียมและ
ค่ำลงทะเบียนต่ำง  ๆเป็นไปตำมบญัชีจ ำแนกประเภทรำยจ่ำย

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกบักำรปฏิบติัรำชกำรท่ีไม่เขำ้ลกัษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำย
อ่ืน ๆ

รำยจ่ำยเพ่ือใหไ้ดม้ำซ่ึงบริกำร
รำยจ่ำยเพ่ือใหไ้ดม้ำซ่ึงบริกำร 20,000 บำท

ค่าใช้สอย 140,000 บาท
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน
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จ ำนวน
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำน ้ำมนัดีเซล น ้ำมนัก๊ำด น ้ำมนัเบนซิน น ้ำมนัเคร่ือง ฯลฯ 
เพ่ือใชส้ ำหรับรถยนตส่์วนกลำง รถน ้ำอเนกประสงค ์รถเก็บขยะ และ
น ้ำมนัเช้ือเพลิงชนิดเบนซินส ำหรับเคร่ืองเล่ือยโซ่ยนต ์เคร่ืองพน่หมอก
ควนั เคร่ืองพน่สำรเคมี รถจกัรยำนยนต ์เคร่ืองตดัหญำ้ของเทศบำล 
ฯลฯ เพ่ือใชใ้นกำรปฏิบติังำน รำยละเอียดตำมบญัชีจ ำแนกประเภท
รำยจ่ำย

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือวสัดุท่ีเก่ียวขอ้งกบัยำนพำหนะและขนส่ง เช่น 
แบตเตอร่ี ยำงนอก ยำงใน สำยไมล ์เพลำ ตลบัลูกปืน น ้ำมนัเบรค หมอ้
น ้ำรถยนต ์เบำะรถยนต ์ฟิลมก์รองแสง ฯลฯ เพ่ือใชใ้นกำรปฏิบติังำน 
รำยละเอียดตำมบญัชีจ ำแนกประเภทรำยจ่ำย

วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 50,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวสัดุก่อสร้ำง เช่น ไมต่้ำงๆ สี แปรงทำสี ทินเนอร์ ท่อน ้ำ 
และอุปกรณ์ประปำ ฯลฯ ทรำย อิฐ หรือซีเมนตบ์ล๊อก ฯลฯ เพ่ือใชใ้น
กำรปฏิบติังำน รำยละเอียดตำมบญัชีจ ำแนกประเภทรำยจ่ำย

วสัดุยำนพำหนะและขนส่ง 10,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือวสัดุไฟฟ้ำและวิทย ุเพ่ือใชซ่้อมแซมภำยในอำคำร 
และซ่อมไฟฟ้ำแสงสวำ่งสำธำรณะ เช่น โคมไฟฟ้ำ หลอดไฟ บลัลำส 
สำยไฟ ปลัก๊ และอ่ืนๆ รำยละเอียดตำมบญัชีกำรจ ำแนกประเภท
รำยจ่ำย ท่ีจ  ำเป็นตอ้งใชใ้นหน่วยงำนน้ี

วสัดุก่อสร้ำง 50,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวสัดุส ำนกังำนต่ำง  ๆเช่น กระดำษ เคร่ืองเขียน แฟ้ม 
แบบพิมพต่์ำงๆ ของใชส้ ำนกังำน น ้ำด่ืมส ำหรับบริกำรประชำชน ธง
ชำติหรือธงตรำสัญลกัษณ์ เพ่ือใชใ้นงำนพิธีต่ำงๆ พวงมำลยั พวงมำลำ 
พำนพุ่ม ฯลฯ รำยละเอียดตำมบญัชีจ ำแนกประเภทรำยจ่ำย

วสัดุไฟฟ้ำและวิทยุ 200,000 บำท

ค่าวสัดุ 355,000 บาท
วสัดุส ำนกังำน 30,000 บำท



หนา้ที ่38

วนัท่ีพิมพ ์: 2/9/2564  11:49:38

จ ำนวน

รวม
รวม

จ ำนวนเคร่ืองปรับอำกำศ 46,100 บำท
จดัซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศ แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน 
ขนำด 36,000 บีทีย ูจ ำนวน 1 เคร่ือง 
         - ขนำดท่ีก ำหนดเป็นขนำดไม่ต  ่ำกวำ่ 36,000 บีทียู
         - รำคำท่ีก ำหนดเป็นรำคำท่ีรวมค่ำติดตั้ง
         - เคร่ืองปรับอำกำศท่ีมีควำมสำมำรถในกำรท ำควำมเยน็ ขนำดไม่
เกิน 40,000 บีทีย ูตอ้งไดรั้บกำรรับรองมำตรฐำน
ผลิตภณัฑอุ์ตสำหกรรม และฉลำกประหยดัไฟฟ้ำเบอร์ 5

ค่าครุภัณฑ์ 76,100 บาท
ครุภณัฑส์ ำนกังำน

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัคอมพิวเตอร์ เช่น 
อุปกรณ์ส ำหรับบนัทึกขอ้มูลต่ำง  ๆหรือหวัพิมพห์รือแถบพิมพ ์ตลบัผง
หมึก แผ่นกรองแสง เมนบอร์ด แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ หมึกพิมพ ์สำย
เคเบิล แป้นพิมพ ์เมำส์ ฯลฯ หรือวสัดุต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
คอมพิวเตอร์ รำยละเอียดตำมบญัชีจ ำแนกประเภทรำยจ่ำย

งบลงทุน 76,100 บาท

วสัดุคอมพิวเตอร์ 15,000 บำท

         - ตอ้งเป็นเคร่ืองปรับอำกำศท่ีประกอบส ำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วย
ส่งควำมเยน็ และหน่วยระบำยควำมร้อนจำกโรงงำนเดียวกนั
         - มีควำมหน่วงเวลำกำรท ำงำนของคอมเพรสเซอร์
         - กำรจดัซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศขนำดอ่ืนๆ (นอกจำกขอ้ 3) 
นอกเหนือจำกกำรพิจำรณำดำ้นรำคำแลว้ เพ่ือเป็นกำรประหยดั
พลงังำน ควรพิจำรณำจดัซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศท่ีมีค่ำประสิทธิภำพ
พลงังำนตำมฤดูกำล (SEER) สูงกวำ่
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รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกบักำรปฏิบติัรำชกำรท่ีไม่เขำ้ลกัษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำย
อ่ืน ๆ

งบด าเนินงาน 468,000 บาท
ค่าใช้สอย 468,000 บาท

เพ่ือเป็นค่ำใชจ่้ำยตำมโครงกำรประชุมประชำคมทอ้งถ่ิน และค่ำใชจ่้ำย
อ่ืนๆ ท่ีจ  ำเป็น
        เป็นไปตำมหนงัสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท0808.2/ว3749 ลง

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแขง็ชุมชน 468,000 บาท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกบักำรปฏิบติัรำชกำรท่ีไม่เขำ้ลกัษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำย
อ่ืน ๆ

โครงกำรประชุมประชำคมทอ้งถ่ิน 10,000 บำท

งบด าเนินงาน 10,000 บาท
ค่าใช้สอย 10,000 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภณัฑต่์ำง  ๆของเทศบำล เช่น 
รถยนตส่์วนกลำง ครุภณัฑ ์ส่ิงก่อสร้ำงหรือทรัพยสิ์นใดของเทศบำล
ต ำบลหนองลำน

แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน

งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 10,000 บาท

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภณัฑ์
ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภณัฑ์ 30,000 บำท

         - กำรติดตั้งเคร่ืองปรับอำกำศ 
           (1) แบบแยกส่วน ประกอบดว้ยอุปกรณ์ ดงัน้ี สวิตช์ 1ตวั  ท่อ
ทองแดงไปกลบัหุ้มฉนวนยำว 4 เมตร สำยไฟยำวไม่เกิน15เมตร
         - ค่ำติดตั้งเคร่ืองปรับอำกำศ (กรณีตอ้งกำรแสดงค่ำติดตั้งแยกจำก
รำคำเคร่ืองปรับอำกำศ) 
           (1) ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน
                ขนำดไม่ต  ่ำกวำ่ 13,000 บีทีย ู  4,000 บำท
                ขนำดไม่ต  ่ำกวำ่ 40,000 บีทีย ู  5,500 บำท
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เพ่ือเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินโครงกำรและค่ำใชจ่้ำยอ่ืน  ๆท่ีจ  ำเป็น
         เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยกำรเบิกค่ำใชจ่้ำย
ในกำรจดังำน กำรจดักำรแข่งขนักีฬำ และกำรส่งนกักีฬำเขำ้ร่วมกำร
แข่งขนักีฬำขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559
         เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) หนำ้ 76

โครงกำรส่งเสริมและพฒันำศกัยภำพสภำเด็กและเยำวชนเทศบำลต ำบล
หนองลำน

50,000 บำท

เพ่ือเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินโครงกำรและค่ำใชจ่้ำยอ่ืน  ๆท่ีจ  ำเป็น
         เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยกำรเบิกค่ำใชจ่้ำย
ในกำรจดังำน กำรจดักำรแข่งขนักีฬำ และกำรส่งนกักีฬำเขำ้ร่วมกำร
แข่งขนักีฬำขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559
         เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561 - 2565) (ฉบบัเพ่ิมเติม 
ฉบบัท่ี3) หนำ้14

โครงกำรศูนยพ์ฒันำคุณภำพชีวิตและส่งเสริมอำชีพผูสู้งอำยตุ  ำบล
หนองลำน (โรงเรียนผูสู้งอำยเุทศบำลต ำบลหนองลำน)

168,000 บำท

เพ่ือเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินโครงกำรครอบครัวอบอุ่น ไร้ควำม
รุนแรง และค่ำใชจ่้ำยอ่ืนๆ ท่ีจ  ำเป็น
            เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยกำรเบิก
ค่ำใชจ่้ำยในกำรจดังำน
กำรจดักำรแข่งขนักีฬำ และกำรส่งเสริมกีฬำเขำ้ร่วมกำรแข่งขนักีฬำ
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559
          เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หนำ้ 77

โครงกำรพฒันำศกัยภำพและส่งเสริมคุณภำพชีวิตนกัเรียนผูสุ้งอำยุ
เทศบำลต ำบลหนองลำน

200,000 บำท

โครงกำรครอบครัวอบอุ่นไร้ควำมรุนแรง 20,000 บำท
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จ ำนวนรำยจ่ำยเก่ียวกบักำรรับรองและพิธีกำร 50,000 บำท
(1) โครงกำรจดังำนประเพณีแห่เทียนพรรษำ
         เพ่ือเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรจดัโครงกำรจดังำนประเพณีแห่เทียน
พรรษำ และค่ำใชจ่้ำยอ่ืนๆ ท่ีจ  ำเป็น จ ำนวน 30,000 บำท
         เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยกำรเบิกค่ำใชจ่้ำย
ในกำรจดังำน กำรจดักำรแข่งขนักีฬำ และกำรส่งนกักีฬำเขำ้ร่วมกำร
แข่งขนักีฬำขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559
         เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) หนำ้ 95

งบด าเนินงาน 210,000 บาท
ค่าใช้สอย 210,000 บาท

เพ่ือเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินโครงกำรสร้ำงภูมิคุม้กนัยำเสพติดใน
เด็กและเยำวชน และค่ำใชจ่้ำยอ่ืนๆ ท่ีจ  ำเป็น
            เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยกำรเบิก
ค่ำใชจ่้ำยในกำรจดังำน
กำรจดักำรแข่งขนักีฬำ และกำรส่งเสริมกีฬำเขำ้ร่วมกำรแข่งขนักีฬำ
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559
          เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หนำ้ 79

แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ

งานศาสนาวฒันธรรมท้องถิ่น 210,000 บาท

เพ่ือเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินโครงกำรสภำเด็กและเยำวชนเทศบำล
ต ำบลหนองลำน และค่ำใชจ่้ำยอ่ืนๆ ท่ีจ  ำเป็น
            เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยกำรเบิก
ค่ำใชจ่้ำยในกำรจดังำน
กำรจดักำรแข่งขนักีฬำ และกำรส่งเสริมกีฬำเขำ้ร่วมกำรแข่งขนักีฬำ
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559
           เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบบัเพ่ิมเติม 
(ฉบบัท่ี 5) หนำ้ 11

โครงกำรสร้ำงภูมิคุม้กนัยำเสพติดในเด็กและเยำวชน 30,000 บำท
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เพ่ือเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรจดัโครงกำรจดังำนประเพณีลอยกระทง และ
ค่ำใชจ่้ำยอ่ืนๆ ท่ีจ  ำเป็น
         เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยกำรเบิกค่ำใชจ่้ำย
ในกำรจดังำน กำรจดักำรแข่งขนักีฬำ และกำรส่งนกักีฬำเขำ้ร่วมกำร
แข่งขนักีฬำขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559
         เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) หนำ้ 95

เพ่ือเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรจดัโครงกำรคนดีวิถีพทุธ และค่ำใชจ่้ำยอ่ืนๆ ท่ี
จ  ำเป็น
         เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยกำรเบิกค่ำใชจ่้ำย
ในกำรจดังำน กำรจดักำรแข่งขนักีฬำ และกำรส่งนกักีฬำเขำ้ร่วมกำร
แข่งขนักีฬำขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559
         เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) หนำ้ 95

โครงกำรจดังำนประเพณีลอยกระทง 20,000 บำท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกบักำรปฏิบติัรำชกำรท่ีไม่เขำ้ลกัษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำย
อ่ืน ๆ

โครงกำรคนดีวิถีพทุธ 40,000 บำท

(2) โครงกำรจดักิจกรรมเน่ืองในวนัเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระ
เจำ้อยูห่วั 
         เพ่ือเป็นค่ำใชจ่้ำยจดักิจกรรมเน่ืองในวนัเฉลิมพระชนมพรรษำ
สมเด็จพระเจำ้อยูห่วั และค่ำใชจ่้ำยอ่ืนๆท่ีจ ำเป็น จ ำนวน 20,000 บำท
        เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยกำรเบิกค่ำใชจ่้ำย
ในกำรจดังำน กำรจดักำรแข่งขนักีฬำ และกำรส่งนกักีฬำเขำ้ร่วมกำร
แข่งขนักีฬำขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559
        เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หนำ้ 95
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จ ำนวนค่ำปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง 200,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง  เช่น กำรปรับปรุงระบบ
ระบำยน ้ำ ระบบไฟฟ้ำ  กำรปรับปรุงแหล่งน ้ำสำธำรณะ  กำรขดุลอก
คลอง  กำรปรับปรุงอำคำร ฯลฯ

        ผิวจรำจร กวำ้ง 6.00 เมตร ยำว 175 เมตร หนำเฉล่ีย 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีผิวจรำจรไม่นอ้ยกวำ่ 1,050 ตำรำงเมตร
        เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบบัเพ่ิมเติม 
(ฉบบัท่ี3) หนำ้ 6

ค่ำปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง

        ผิวจรำจร กวำ้ง 4.00 เมตร ยำว 104 เมตร หนำเฉล่ีย 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีผิวจรำจรไม่นอ้ยกวำ่ 416 ตำรำงเมตร
        เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบบัเพ่ิมเติม 
(ฉบบัท่ี 5) หนำ้ 3

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 7 บริเวณบำ้นนำยสมศกัด์ิ
 วนิชกุลพิทกัษ์

482,000 บำท

ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปกำร
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสำธำรณประโยชน์ หมู่ท่ี 
2 เช่ือมต่อ หมู่ท่ี 1

198,000 บำท

งบลงทุน 930,000 บาท
ค่าทีด่นิและส่ิงก่อสร้าง 930,000 บาท

เพ่ือเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรจดัโครงกำรจดังำนวนัผูสู้งอำยแุห่งชำติและ
ประเพณีสงกรำนต ์เช่น ค่ำจำ้งเหมำจดัตกแต่งสถำนท่ี และค่ำใชจ่้ำย
อ่ืนๆ ท่ีจ  ำเป็น
         เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยกำรเบิกค่ำใชจ่้ำย
ในกำรจดังำน กำรจดักำรแข่งขนักีฬำ และกำรส่งนกักีฬำเขำ้ร่วมกำร
แข่งขนักีฬำขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559
         เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) หนำ้ 95

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้าง 930,000 บาท

โครงกำรจดังำนวนัผูสู้งอำยแุห่งชำติและประเพณีสงกรำนต์ 100,000 บำท
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จ ำนวน
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำชดเชยสัญญำแบบปรับรำคำได ้(ค่ำ K) (ค่ำก่อสร้ำงส่ิง
สำธำรณูปโภค และส่ิงสำธำรณูปกำร)

ค่ำชดเชยสัญญำแบบปรับรำคำได ้(ค่ำ K)
ค่ำชดเชยสัญญำแบบปรับรำคำได ้(ค่ำ K) 50,000 บำท


