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สวนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
ของ
เทศบาลตําบลหนองลาน
อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
ทานประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองลาน
บั ด นี้ ถึ ง เวลาที่ ผู บ ริ ห ารเทศบาลของเทศบาลตํ า บลหนองลาน จะได เ สนอร า งเทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ า ยประจํ า ป ต อ สภาเทศบาลตํ า บลหนองลานอี ก ครั้ ง หนึ่ ง ฉะนั้ น ในโอกาสนี้ ผู บ ริ ห าร
เทศบาลตํ า บลหนองลาน จึ ง ขอแถลงให ท า นประธานและสมาชิ ก ทุ ก ท า นได ท ราบถึ ง สถานะการคลั ง
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดังตอไปนี้
1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป
ก. ดานรายรับ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 เทศบาลมีรายรับจริงทั้งสิ้น 15,743,014.52 บาท
ต่ํากวาที่ไดประมาณการตั้งรับไว 4,756,985.48 บาท ซึ่งในระยะหกเดือนแรกของปงบประมาณ พ.ศ.2555
(1 ตุลาคม 2554 – 31 มีนาคม 2555) เทศบาลมีรายรับจริงทั้งสิ้น 10,516,483.39 บาท เปรียบเทียบกับรายรับ
จริงของปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ในระยะเวลาเดียวกัน ปรากฏวาต่ํากวาเปนเงิน 2,523,143.33 บาท
ข. ดานรายจาย ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 เทศบาลมีรายจายจริงทั้งสิ้น 15,121,844.86 บาท
ต่ํากวาที่ไดประมาณการตั้งจายไว 4,878,155.14 บาท ซึ่งในระยะหกเดือนแรกของปงบประมาณ พ.ศ.2555
(1 ตุลาคม 2554 – 31 มีนาคม 2555) เทศบาลมีรายจายจริงทั้งสิ้น 5,465,440.56 บาท เปรียบเทียบกับรายจาย
จริงของปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ในระยะเวลาเดียวกันปรากฏวาต่ํากวาเปนเงิน 1,734,014.33 บาท
ค. ดานเงิ นสะสม เมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2554 เทศบาลมีย อดเงินสะสมอยูทั้งสิ้ น
785,297.85 บาท ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2555 มีรายรับเงินสะสมจํานวน 100,993.85 บาท และไดจายขาดเงิน
สะสม จํา นวน 477,896.54 บาท คงเหลื อเงินสะสม จํา นวน 408,395.17 บาท และเงิน สํ า รองสะสม
4,298,693.18 บาท เมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2554 เทศบาลมีเงินฝากธนาคาร จํานวน 6,343,264.57 บาท
ในรอบปงบประมาณ 2555 (1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2555) เทศบาลมีเงินฝากธนาคาร
จํานวน 8,743,076.74 บาท
2. การบริหารงบประมาณในปที่ผา นมาและปปจจุบัน
ใ น ป ง บ ป ร ะ ม า ณ ที ่ ผ า น ม า แ ม ว  า ร า ย รั บ ข อ ง เ ท ศ บ า ล ตํา บ ล ห น อ ง ล า น จ ะ มี จํา น ว น
จํา กั ด เมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจตางๆ ที่จะตองดําเนินการเพื่อบริการใหแกประชาชนตามอํานาจหนาที่
และกฎหมายก็ ต าม เทศบาลตํ า บลหนองลานก็ ส ามารถดํ า เนิ น กิ จ การตามที่ ไ ด ตั้ ง งบประมาณรายจ า ย
ไวครบถวนทุกประการ จึงขอเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2556 ตอสภาเทศบาล
เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป
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2. การบริหารงบประมาณในปที่ผา นมาและปปจจุบัน
2.1 รายรับ ปงบประมาณ 2556 ประมาณการไว รวมทั้งสิ้น 20,600,000.- บาท
รายรับ
ก. รายไดภาษีอากร
1. หมวดภาษีอากรที่จัดเก็บเอง (ยอดรวม)
1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดนิ
1.2 ภาษีบํารุงทองที่
1.3 ภาษีปาย
2. หมวดภาษีอากรที่รัฐจัดสรรให (ยอดรวม)
2.1 ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผน
2.2 ภาษีมูลคาเพิ่ม 1 ใน 9
2.3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ
2.4 ภาษีสุรา
2.5 ภาษีสรรพสามิต
2.6 คาภาคหลวงแร
2.7 คาภาคหลวงปโตรเลียม
2.8 คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน
ข. รายไดที่มิใชภาษีอากร
1. หมวดคาธรรมเนียมคาปรับและใบอนุญาต (ยอดรวม)
1.1 คาธรรมเนียมเกีย่ วกับใบอนุญาตการพนัน
1.2 คาธรรมเนียมเกีย่ วกับใบอนุญาตขายสุรา
1.3 คาธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย
1.4 คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก
1.5 คาใบอนุญาตอื่น ๆ
1.6 คาปรับผิดสัญญา
2. หมวดรายไดจากทรัพยสนิ
(ยอดรวม)
2.1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
3. หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค (ยอดรวม)
4. หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
(ยอดรวม)
4.1 คาขายแบบแปลน
4.2 รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ
ค เงินชวยเหลือ
1. หมวดเงินอุดหนุน
(ยอดรวม)

รับจริง
ป 2554
9,523,319.32
91,162.95
58,211
32,205.95
746
9,432,156.37
4,889,914.05
1,374,453.13
21,501
660,949.88
1,592,608.32
45,351.96
36,187.03
811,191
49,097.20
7,965.50
1,020
145.50
50
6,750
33,711.70
33,711.70
7,420
5,400
2,020
6,170,598
6,170,598

ประมาณการ
ป 2555
10,384,720
112,000
43,000
68,000
1,000
10,272,720
5,560,000
1,427,420
30,000
620,000
1,750,000
30,300
35,000
820,000
84,700
6,700
1,000
200
5,500
25,000
25,000
53,000
3,000
50,000
10,030,580
10,030,580

ประมาณการ
ป 2556
10,400,000
111,000
60,000
50,000
1,000
10,289,000
5,365,000
1,646,000
22,000
671,000
1,600,000
47,000
38,000
900,000
50,000
8,420
1,020
200
200
7,000
34,000
34,000
7,580
5,500
2,080
10,150,000
10,150,000
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2.2 รายจายจําแนกตามแผนงาน
ดาน/แผนงาน
ดานบริหารทัว่ ไป
- แผนงานบริหารงานทั่วไป
- แผนงานรักษาความสงบภายใน
ดานบริการชุมชนและสังคม
- แผนงานการศึกษา
- แผนงานเคหะและชุมชน
- แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
- แผนงานสังคมสงเคราะห
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
- แผนงานสาธารณสุข
ดานการเศรษฐกิจ
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
- แผนงานการเกษตร
ดานการดําเนินงานอื่น
- แผนงานงบกลาง

จายจริง
ป 2554

ประมาณการ
ป 2555

ประมาณการ
ป 2556

7,310,891.93
53,174

9,104,560
141,000

8,937,050
677,000

4,627,197.44
9,095,400.55
46,850
22,555
510,540
212,246.14

4,936,240
1,104,550
30,000
50,000
515,000
152,000

3,482,180
4,518,670
146,000
40,000
479,000
261,600

-

-

20,000

4,973,346.80

3,966,650

1,938,500

จายจริง
ป 2554
4,973,346.80
3,308,313
1,857,232
5,653,079.73
194,432.63
1,822,010.70
39,600
9,004,187

ประมาณการ
ป 2555
1,938,500
4,556,770
1,373,910
5,445,340
298,000
1,984,680
4,484,200

ประมาณการ
ป 2556
5,070,120
4,219,560
2,025,840
5,628,400
270,000
1,907,080
1,479,000

2.3 รายจายจําแนกตามหมวดรายจาย
ดาน/แผนงาน
รายจายงบกลาง
1. หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา
2. หมวดคาจางชั่วคราว
3. หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
4. หมวดคาสาธารณูปโภค
5. หมวดเงินอุดหนุน
6. หมวดรายจายอื่น
7. หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง

5
2.4 รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู เงินจายขาดเงินสะสม(รายจายที่ไมนําไปตั้งงบประมาณ)
จายจาก
1.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

2. เงินจายขาดเงินสะสม

รายการ
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
1.2 แผนงานการศึกษา
1.3 แผนงานสาธารณสุข
1.4 แผนงานสังคมสงเคราะห
1.5 แผนงานเคหะและชุมชน
1.6 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
1.7 งบกลาง
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
2.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ป 2554
(เปนเงิน/บาท)
925,200
10,000
7,547,377
3,248,780
1,993,000
971,800

ป 2555
(เปนเงิน/บาท)
220,340
2,802,981
191,000
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สวนที่ 2
เทศบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
ของ
เทศบาลตําบลหนองลาน
อําเภอทามะกา

จังหวัดกาญจนบุรี

- ประมาณการรายรับ
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ประมาณการรายรับงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลตําบลหนองลาน
อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
ก. รายไดภาษีอากร
รวมทั้งสิ้น 10,400,000.- บาท แยกเปน
1. หมวดภาษีอากร
รวม
111,000.- บาท แยกเปน
1.1 ภาษีบํารุงทองที่ จํานวน 50,000.- บาท คําชี้แจงประมาณการไวสูงกวารายรับจริงในปที่ผานมา
เนื่องจากคาดวาจะเก็บไดเพิ่มขึ้น
1.2 ภาษีโรงเรือนและที่ดนิ จํานวน 60,000.- บาท คําชี้แจงประมาณการไวสูงกวารายรับจริง
ในปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะเก็บไดเพิ่มขึ้น
1.3 ภาษีปาย จํานวน 1,000.- บาท คําชี้แจงประมาณการไวเทากับปที่ผานมา
1.4 ภาษีมูลคาเพิ่ม จํานวน 7,011,000.- บาท คําชี้แจงประมาณการไวสงู กวาปที่ผานมา
เนื่องจากคาดวาจะไดรับภาษีสวนนี้เพิ่มขึน้
- ภาษีมูลคาเพิ่มตามพระราชบัญญัติกาํ หนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวน 5,365,000.- บาท
- ภาษีมูลคาเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2534 จํานวน 1,646,000.- บาท
1.5 ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 22,000.- บาท คําชี้แจงประมาณการไวสูงกวารายรับจริงในปที่ผานมา
เนื่องจากคาดวาจะไดรับภาษีสวนนี้เพิ่มขึน้
1.6 ภาษีสุรา
จํานวน 671,000.- บาท คําชี้แจงประมาณการไวสูงกวารายรับจริงในปที่ผานมา
เนื่องจากคาดวาจะไดรับภาษีสวนนี้เพิ่มขึน้
1.7 ภาษีสรรพสามิต จํานวน 1,600,000.- บาท คําชี้แจงประมาณการไวสูงกวารายรับจริงในป
ที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะไดรับภาษีสว นนี้เพิ่มขึ้น
1.8 คาภาคหลวงแร จํานวน 47,000.- บาท คําชี้แจงประมาณการไวสงู กวารายรับจริงในปที่ผานมา
เนื่องจากคาดวาจะไดรับภาษีสวนนี้เพิ่มขึน้
1.9 คาภาคหลวงปโตรเลียม จํานวน 38,000.- บาท คําชี้แจงประมาณการไวสูงกวารายรับจริงปที่
ผานมา เนื่องจากคาดวาจะไดรับภาษีสว นนี้เพิ่มขึ้น
1.10 คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมที่ดิน จํานวน 900,000.- บาท
คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวารายรับจริงในปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะไดรับภาษีสวนนี้เพิ่มขึน้
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ข. รายไดที่มิใชภาษีอากร รวมทั้งสิ้น 50,000.- บาท แยกเปน
1. หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต รวม 8,420.- บาท แยกเปน
1.1 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน จํานวน 1,020.- บาท คําชี้แจงประมาณการไว
เทากับรายรับจริงในปที่ผานมา
1.2 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา จํานวน 200 บาท คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวา
รายรับจริงในปที่ผานมา เนือ่ งจากคาดวาจะเก็บไดเพิ่มขึน้
1.3 คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 200 บาท คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวา
รายรับจริงในปที่ผานมา เนือ่ งจากคาดวาจะเก็บไดเพิ่มขึน้
1.4 คาใบอนุญาตอื่น ๆ จํานวน 7,000.- บาท คําชี้แจง ประมาณการไวสงู กวารายรับจริงในปที่ผาน
เนื่องจากคาดวาจะเก็บไดเพิ่มขึ้น
2. หมวดรายไดจากทรัพยสนิ
รวม 34,000.- บาท แยกเปน
2.1 คาดอกเบีย้ เงินฝากธนาคาร จํานวน 34,000.- บาท คําชี้แจงประมาณการไวสูงกวารายรับจริง
ที่ผานมาในปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะไดรับสวนนีเ้ พิ่มขึ้น
3. หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย
4. หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด รวม 7,580.- บาท แยกเปน
4.1 คาขายแบบแปลน จํานวน 5,500.- บาท คําชี้แจงประมาณการไวสูงรายรับจริงปที่ผานมา
เนื่องจากคาดวาจะไดรับเงินเพิ่มขึ้น
4.2 รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 2,080.- บาท คําชี้แจงประมาณการไวสูงกวารายรับจริงปที่ผานมา
เนื่องจากคาดวาจะไดรับเงินเพิ่มขึ้น
ค. รายไดจากทุน รวมทั้งสิ้น - บาท แยกเปน
ง. เงินชวยเหลือ รวมทั้งสิ้น 10,150,000.- บาท แยกเปน
1. หมวดเงินอุดหนุน รวม 10,150,000.- บาท
1.1 เงินอุดหนุนทัว่ ไป จํานวน 10,150,000.- บาท คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวารายรับจริงป
ที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะไดรับเงินเพิม่ ขึ้น
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สวนที่ 3
รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
ของ
เทศบาลตําบลหนองลาน
อําเภอทามะกา

จังหวัดกาญจนบุรี

- รายจายตามแผนงาน
- รายละเอียดรายจายตามหนวยงาน
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2556
ของเทศบาลตําบลหนองลาน
อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
หลักการ
งบประมาณรายจายทั้งสิ้น
แยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี้
ดานบริหารทัว่ ไป
1. แผนงานบริหารทั่วไป
2. แผนงานรักษาความสงบภายใน
ดานบริการชุมชนและสังคม
1. แผนงานการศึกษา
2. แผนงานเคหะและชุมชน
3. แผนงานสรางความเขมเข็งของชุมชน
4. แผนงานสังคมสงเคราะห
5. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ
6. แผนงานการสาธารณสุข
ดานการเศรษฐกิจ
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
2. แผนงานเกษตร
ดานการดําเนินงานอื่น
1. แผนงานงบกลาง

ยอดรวม 20,600,000.- บาท

ยอดรวม 9,137,680.- บาท
ยอดรวม 849,000.- บาท
ยอดรวม 3,585,520.- บาท
ยอดรวม 1,372,680.- บาท
ยอดรวม
บาท
ยอดรวม 50,000.- บาท
ยอดรวม 375,000.- บาท
ยอดรวม 140,000.-

บาท

ยอดรวม
ยอดรวม

บาท
บาท

20,000.-

ยอดรวม 5,070,120.- บาท

เหตุผล
เพื่อใหในการดําเนินงานตามนโยบายของคณะผูบริหารบรรลุวัตถุประสงคตามที่วางแผนไวใน
แผนพัฒนาเทศบาลตําบล ในปงบประมาณ พ.ศ.2556 จึงเสนอเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2556 เพื่อสมาชิกสภาฯพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป
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เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
ของเทศบาลตําบลหนองลาน
อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 อาศัยอํานาจ ตามความ
ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 65 จึงตรา
เทศบัญญัติงบประมาณขึ้นไว โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลหนองลานและ โดยความเห็นชอบ
ของผูวาราชการจังหวัดกาญจนบุรี ดังตอไปนี้
ขอ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกวาเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
ขอ 2 เทศบัญญัตินี้ ใหใชบงั คับตั้งแตวนั ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เปนตนไป
ขอ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ใหต้งั จายเปนเงินรวมทั้งสิน้
จํานวน 20,600,000.- บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี้
ขอ 4 งบประมาณรายจายทัว่ ไป
ดานบริหารทัว่ ไป
1. แผนงานบริหารทั่วไป
ยอดรวม 9,137,680.- บาท
2. แผนงานรักษาความสงบภายใน
ยอดรวม 849,000.- บาท
ดานบริการชุมชนและสังคม
1. แผนงานการศึกษา
ยอดรวม 3,585,520.- บาท
2. แผนงานเคหะและชุมชน
ยอดรวม 1,372,680.- บาท
3. แผนงานสรางความเขมเข็งของชุมชน
ยอดรวม
บาท
4. แผนงานสังคมสงเคราะห
ยอดรวม 50,000.- บาท
5. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
ยอดรวม 375,000.- บาท
และนันทนาการ
6. แผนงานการสาธารณสุข
ยอดรวม 140,000.- บาท
ดานการเศรษฐกิจ
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ยอดรวม
บาท
2. แผนงานการเกษตร
ยอดรวม
20,000.- บาท
ดานการดําเนินงานอื่น
1. แผนงานงบกลาง
ยอดรวม 5,070,120,.- บาท
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ขอ 5 ใหผูบริหารเทศบาลตําบลหนองลาน ปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณ
ที่ไดรับอนุมัตใิ หเปนไปตามระเบียบการเบิกจายเงินของเทศบาล
ขอ 6 ใหนายกเทศมนตรีตําบลหนองลาน มีหนาที่รักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้

(ลงนาม)
ตําแหนง

อนุมัติ
(ลงนาม)
(นายชวพล พันธุมรัตน)
นายอําเภอทามะกา ปฏิบัตริ าชการแทน
ผูวาราชการจังหวั ดกาญจนบุรี

(นายวิวฒ
ั น ตั้งสุวรรณวงศ)
นายกเทศมนตรีตําบลหนองลาน
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลตําบลหนองลาน
รายจายตามแผนงาน
ดานบริหารทัว่ ไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหการบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานคลังเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ
2. เพื่อใหการบริหารงานดานการจัดเก็บ สถิติขอมูลตลอดจนวางแผนพัฒนาเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ
3. เพื่อใหงานดานกฎหมายและการจัดทํานิติกรรมตางๆ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
งานที่ทํา
1. การบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคลและบริหารงานคลัง
2. จัดเก็บสถิตขิ อมูลในการวางแผนพัฒนาและการจัดทํางบประมาณ
3. การดําเนินกิจการสภาและการประชุมสภา
4. จัดเก็บสถิตขิ อมูลงานการเงินและบัญชี
หนวยงานที่รับผิดชอบ
-สํานักปลัดเทศบาล
-กองคลัง

งบประมาณ 7,724,040.- บาท
งบประมาณ 1,413,640.- บาท
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งาน
1.งานบริหารทั่วไป
2.งานบริหารงานคลัง

รวม

รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไปประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลตําบลหนองลาน
อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
รายจายจําแนกตามแผนงาน
ดานบริหารทัว่ ไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
คาครุภัณฑ
หนวยงาน
เงินเดือน
คาตอบแทน
คา
เงินอุดหนุน รายจายอืน่
ที่ดินและ
รวม
เจาของ
รหัสบัญชี
คาจาง
คาจางชั่วคราว ใชสอยและ
สาธารณูปโภค
สิ่งกอสราง
งบประมาณ
ประจํา
วัสดุ
2,767,080.1,420,800.- 2,531,160.270,000.25,000.710,000.- 7,724,040.- สํานักปลัดฯ 00111
978,240.291,600- 143,800.1,413,640.- กองคลัง
00113

3,745,320.-

1,712,400.- 2,674,960.-

270,000.-

25,000.-

-

710,000.- 9,137,680.-
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลตําบลหนองลาน
รายจายตามแผนงาน
ดานบริหารทัว่ ไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และทรัพยสินของประชาชน
2. เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยภายในเขตเทศบาล
3. เพื่อบริหารจัดการดานการปองกันภัยฝายพลเรือน
งานที่ทํา
1. บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายในเขตเทศบาลตําบลหนองลาน
2. ปฏิบัติตามแผนงานปองกันภัยฝายพลเรือน
3. งานบริหารงานบุคคลของผูที่ดําเนินงานดานนี้
4. จัดทําเครื่องมือและอุปกรณดานงานปองกันฯ ใหเพียงพอ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
สํานักงานปลัดเทศบาล

งบประมาณ 849,000.- บาท
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งาน
1. งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษาความ
สงบภายใน
รวม

เงินเดือน
คาจาง
ประจํา
-

-

รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไปประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลตําบลหนองลาน
อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
รายจายจําแนกตามแผนงาน
ดานบริหารทัว่ ไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
คาตอบแทน
คาครุภัณฑ
หนวยงาน
คาจางชั่วคราว ใชสอยและ คาสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน รายจายอืน่
ที่ดินและ
รวม
เจาของ
รหัสบัญชี
วัสดุ
สิ่งกอสราง
งบประมาณ
80,000.769,000.- 849,000.- สํานักปลัดฯ 00121

-

80,000.-

-

-

769,000.-

849,000.-
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลตําบลหนองลาน
รายจายตามแผนงาน
ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมและใหความสําคัญแกเด็กเนื่องในวันเด็กแหงชาติ
2. เพื่อสงเสริมใหนกั เรียนมีขวัญและกําลังใจที่ดีตั้งใจศึกษาเลาเรียน
3. เพื่อสงเสริมใหมีสื่อการเรียนการสอนที่มปี ระสิทธิภาพและทันสมัย
4. เพื่อสงเสริมการพัฒนาการศึกษาระดับกอนวัยเรียน
5. เพื่อสงเสริมและพัฒนาการศึกษาดานจริยธรรมและคุณธรรม
งานที่ทํา
1. อุดหนุนงบประมาณใหแกโรงเรียนเพื่อดําเนินการตามโครงการฯ
2. ดําเนินการจัดหาอาหารกลางวันและอาหารเสริมนมใหแกเด็กนักเรียน
3. ดําเนินการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
- สํานักปลัดเทศบาล

งบประมาณ 3,585,520.- บาท
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งาน
1. งานระดับกอนวัย
เรียนและประถมศึกษา

รวม

เงินเดือน
คาจาง
ประจํา
-

-

รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไปประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลตําบลหนองลาน
อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
รายจายจําแนกตามแผนงาน
ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
คาตอบแทน
คาครุภัณฑ
หนวยงาน
คาจางชั่วคราว ใชสอยและ คาสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน รายจายอืน่
ที่ดินและ
รวม
เจาของ
รหัสบัญชี
วัสดุ
สิ่งกอสราง
งบประมาณ
1,813,440.1,772,080.3,585,520.- สํานักปลัดฯ 00212

-

1,813,440.-

-

1,772,080.-

-

-

3,585,520.-
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลตําบลหนองลาน
รายจายตามแผนงาน
ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหการบริหารทั่วไปและการบริหารงานบุคคลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาสิ่งสาธารณูปโภคและสาธารณูปการภายในเขตเทศบาลใหดียิ่งขึน้
งานที่ทํา
1. การบริหารงานทั่วไป และการบริหารงานบุคคล
2. กอสรางถนน ประปา ไฟฟา และงานสาธารณูปโภคอื่นๆ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
- กองชาง

งบประมาณ 1,372,680.- บาท
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งาน
1. งานบริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน
2. งานไฟฟาและถนน
รวม

เงินเดือน
คาจาง
ประจํา
474,240.-

รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไปประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลตําบลหนองลาน
อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
รายจายจําแนกตามแผนงาน
ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน
คาตอบแทน
คาครุภัณฑ
คาจางชั่วคราว ใชสอยและ คาสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน รายจายอืน่
ที่ดินและ
วัสดุ
สิ่งกอสราง
313,440.585,000.-

หนวยงาน
รวม
เจาของ
รหัสบัญชี
งบประมาณ
1,372,680.- กองชาง
00241

-

-

-

-

-

-

-

-

474,240.-

313,440.-

585,000.-

-

-

-

-

1,372,680

กองชาง

00242
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ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลตําบลหนองลาน
รายจายตามแผนงาน
ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสังคมสงเคราะห
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหบริการดานสวัสดิการในเขตเทศบาล
2.เพื่อใหบริการสวัสดิการและสังคมสงเคราะหแกชุมชน
3.เพื่อการบริการดานสังคมสงเคราะหอื่น
งานที่ทํา
1. การจัดใหมบี ริการดานสวัสดิการและสังคมสงเคราะหในเขตเทศบาล
2. ดําเนินโครงการบานเทิดไท
3. การใหบริการดานสังคมสงเคราะหอื่น ๆ

หนวยงานที่รับผิดชอบ
- สํานักปลัดเทศบาล

งบประมาณ 50,000.- บาท
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งาน

1.งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห

รวม

เงินเดือน
คาจาง
ประจํา
-

-

รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไปประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลตําบลหนองลาน
อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
รายจายจําแนกตามแผนงาน
ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการสังคมสงเคราะห
คาจางชั่วคราว คาตอบแทน
คา
เงินอุดหนุน รายจายอืน่
คาครุภัณฑ
ใชสอยและ สาธารณูปโภค
ที่ดินและ
วัสดุ
สิ่งกอสราง
50,000.-

-

50,000.-

-

-

-

-

รวม

50,000.-

50,000.-

หนวยงาน
เจาของ
งบประมาณ
สํานักปลัดฯ

รหัส
บัญชี
00232
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลตําบลหนองลาน
รายจายตามแผนงาน
ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
วัตถุประสงค
1. เพื่อทํานุบํารุงและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมในเขตเทศบาล
2. เพื่อสงเสริมใหประชาชนอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีของไทย
3. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนงานประเพณีตาง ๆ
งานที่ทํา
1. การจัดกิจกรรมทางศาสนาและประเพณีในวันสําคัญตาง ๆ
2. อุดหนุนงบประมาณใหแกท่ที ําการปกครองอําเภอทามะกาเพื่อดําเนินการตามโครงการฯ
3. ดําเนินการจัดงานวันผูสูงอายุแหงชาติ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
- สํานักปลัดเทศบาล

งบประมาณ 375,000.- บาท
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งาน
1. งานศาสนาวัฒนธรรม
ทองถิ่น

รวม

เงินเดือน
คาจาง
ประจํา
-

-

รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไปประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลตําบลหนองลาน
อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
รายจายจําแนกตามแผนงาน
ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
คาครุภัณฑ
คาตอบแทน
คา
เงินอุดหนุน รายจายอืน่
ที่ดินและ
คาจางชั่วคราว ใชสอยและ
สาธารณูปโภค
สิ่งกอสราง
วัสดุ
345,000.30,000.-

-

345,000.-

-

30,000.-

-

-

รวม
375,000.-

375,000.-

หนวยงาน
เจาของ
งบประมาณ
สํานักปลัดฯ

รหัส
บัญชี
00263
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลตําบลหนองลาน
รายจายตามแผนงาน
ดานการบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหบริการดานสาธารณสุขตาง ๆ ในเขตเทศบาลมีมาตรฐานมากขึ้น
2. เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณแข็งแรงจิตใจแจมใส
3. เพื่อการบริการดานสาธารณสุขอื่น
งานที่ทํา
1. การจัดใหมบี ริการดานสาธารณสุขในเขตเทศบาล
2. สนับสนุนการดําเนินงานตามโครงการสาธารณสุขมูลฐาน
3. ดําเนินการปองกันและสงเสริมสุขภาพประชาชนใหมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น
4. การใหบริการดานสาธารณสุขอื่น ๆ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
- สํานักปลัดเทศบาล

งบประมาณ 140,000.- บาท
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งาน
1. งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข

รวม

เงินเดือน
คาจาง
ประจํา
-

-

รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไปประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลตําบลหนองลาน
อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
รายจายจําแนกตามแผนงาน
ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการสาธารณสุข
คาครุภัณฑ
คาตอบแทน
คา
เงินอุดหนุน รายจายอืน่
ที่ดินและ
คาจางชั่วคราว ใชสอยและ
สาธารณูปโภค
สิ่งกอสราง
วัสดุ
60,000.80,000.-

-

60,000.-

-

80,000.-

-

-

รวม
140,000.-

140,000.-

หนวยงาน
เจาของ
งบประมาณ
สํานักปลัด

รหัสบัญชี
00221
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลตําบลหนองลาน
รายจายตามแผนงาน
ดานเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร

วัตถุประสงค
1.เพื่อใหการดําเนินงานเกีย่ วกับการเกษตรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
2.เพื่อจัดหาเครื่องมือและอุปกรณการเกษตรใหพรอมใชงาน
งานที่ทํา
1. งานสงเสริมการเกษตร
2. งานบํารุงรักษาสวนสาธารณะ

หนวยงานที่รับผิดชอบ
- สํานักปลัดเทศบาล

งบประมาณ 20,000.- บาท
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งาน

1.งานสงเสริมการเกษตร

รวม

เงินเดือน
คาจาง
ประจํา
-

-

รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไปประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลตําบลหนองลาน
อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
รายจายจําแนกตามแผนงาน
ดานเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร
คาจางชั่วคราว คาตอบแทน
เงินอุดหนุน รายจายอืน่
คาครุภัณฑ
ใชสอยและ คาสาธารณูปโภค
ที่ดินและ
วัสดุ
สิ่งกอสราง
20,000.-

-

20,000.-

-

-

-

-

รวม

20,000.-

20,000.-

หนวยงาน
เจาของ
งบประมาณ
สํานักปลัดฯ

รหัส
บัญชี
00321
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลตําบลหนองลาน
รายจายตามแผนงาน
ดานการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหการบริหารงานที่ไมใชภารกิจของหนวยงานใดโดยเฉพาะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อสมทบเขากองทุนบําเหน็จบํานาญพนักงานสวนทองถิ่น
3. เพื่อใหการบริหารงานตามขอผูกพันกับหนวยงานอืน่ เปนไปดวยความเรียบรอย
4. เพื่อสมทบทุนการศึกษา และพัฒนาความรูความสามารถแกคณะผูบ ริหาร
พนักงานเทศบาล และลูกจาง
5. เพื่อสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น
งานที่ทํา
1.จายสมทบกองทุนเงินบําเหน็จบํานาญพนักงานสวนทองถิ่น
2. จายเงินสมทบทุนการศึกษาแกคณะผูบริหาร พนักงานเทศบาล และลูกจาง
3. บริหารงานตามขอผูกพันที่มีตามกฎหมายหรือผูกพันไวกับบุคคลภายนอก
4. จายเงินคาเบี้ยยังชีพใหกบั ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวยเอดส
5. เงินสํารองจายไวใชจา ยในกิจการที่ไมสามารถคาดการณไดลว งหนาเพื่อบรรเทา
ความเดือดรอนของประชาชน
หนวยงานที่รับผิดชอบ
-สํานักปลัดเทศบาล

งบประมาณ 5,070,120.- บาท
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทัว่ ไปประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลตําบลหนองลาน
อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
รายจายจําแนกตามแผนงาน

งาน

1. งานงบกลาง

รวม

เงินเดือน
คาจาง
ประจํา
-

-

ดานการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
เงินอุดหนุน
คาจางชั่วคราว คาตอบแทน
คา
ใชสอยและ สาธารณูปโภค
วัสดุ
-

-

-

-

-

รายจายอืน่

-

คาครุภัณฑ
ที่ดินและ
สิ่งกอสราง
-

-

-

รวม

หนวยงาน รหัสบัญชี
เจาของ
งบประมาณ
5,070,120.- สํานักปลัดฯ 00411

5,070,120.-
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไปประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลตําบลหนองลาน
อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
รายจายงบกลาง
รายจายงบกลาง ตัง้ ไว รวม 5,070,120.- บาท
1. ประเภทรายจายตามขอผูกพัน ตัง้ ไว 4,935,720.- บาท แยกเปน
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งไว 129,120.- บาท เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคมของพนักงานจาง ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานงบกลาง
(2) คาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย ตั้งไว 16,000.- บาท เพื่อจายเปนคาบํารุง
สันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย ตามขอบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย พ.ศ. 2541 ขอ 16
(ตามการแกไขขอบังคับ ส.ท.ท. ป พ.ศ. 2543) โดยใหตั้งจายในอัตรารอยละเศษหนึ่งสวนหกของรายรับจริงใน
ป ที่ ล ว งมา (ไม ร วมเงิ น กู เงิ น จ า ยขาดจากเงิ น สะสมเงิ น อุ ด หนุ น เฉพาะกิ จ และเงิ น อุ ด หนุ น จากรั ฐ บาล)
ทั้งนี้ไมเกินเจ็ดแสนหาหมื่นบาท ในปงบประมาณ 2554 เทศบาลมีรายรับจริงของงบประมาณทั่วไปทั้งสิ้น
27,491,486.52.- บาท หั ก เงิ น จ า ยขาดเงิ น สะสม เงิ น อุ ด หนุ น ทั่ ว ไป และเงิ น อุ ด หนุ น เฉพาะกิ จ จํ า นวน
17,919,070.- บาท คงเหลือรายรับจริงที่จะนําไปคํานวณเปนเงิน 9,572,416.52.- บาท เมื่อคํานวณรอยละ 1/6
แลวเทศบาลตองจายเปนคาบํารุง ส.ท.ท. จํานวน 15,985.94.- บาท จึงตั้งจายไว 16,000.- บาท ตั้งจายจาก
รายได ปรากฏในแผนงานงบกลาง
(3) เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2556 ตั้ ง ไว 209,000.- บาท เพื่ อ จ า ยเป น เงิ น สมทบกองทุ น บํ า เหน็ จ บํ า นาญพนั ก งานเทศบาล
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานงบกลาง
(4) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น ตั้งไว 90,000.- บาท เพื่อจายเปน
เงินสมทบกองทุนสุขภาพตําบลหนองลาน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง
(5) เงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ตั้งไว 4,035,600.- บาท เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพใหกับผูสูงอายุที่อายุ
60 ปขึ้นไป จํานวน 510 คน ที่อาศัยและมีชื่ออยูในทะเบียนบานภายในเขตเทศบาลที่ยากจนหรือถูก ทอดทิ้ง
หรือขาดผูอุปการะเลี้ยงดูไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองไดหรือมีรายไดไมเพียงพอกับการยังชีพตาม
สมควรกับสภาพเศรษฐกิจ โดยผานการพิจารณาคัดเลือกของประชาคมทองถิ่น ผูมีสิทธิจะไดรับการสงเคราะห
เบี้ยยังชีพคนละ 500 บาท ตอเดือน การใชจายเงินงบประมาณใหเปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ปรากฏในแผนงาน
ที่สุด ที่ มท 0891.3/ว531 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ 2550 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
งบกลาง
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(6) เงินเบี้ยยังชีพผูพิการ ตั้งไว 444,000.- บาท เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพใหกับผูพิการ จํานวน
74 คน ที่ จดทะเบีย นตามกฎหมายว าดว ยการฟ น ฟูสมรรถภาพคนพิการ และมี ความพิก ารจนไม สามารถ
ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได ตลอดจนตองเปนผูมีฐานะยากจนอาศัยอยูตามลําพังหรืออยูในครอบครัว ที่มีฐานะ
ยากจนและผานการพิจารณาคัดเลือกของประชาคมทองถิ่น โดยผูพิการมีสิทธิจะไดรับการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ
คนละ500 บาทตอเดือน การใชจายเงินงบประมาณใหเปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
0891.3/ว531 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ 2550 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง
(7) เงินเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส ตั้งไว 12,000.- บาท เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพใหกับผูปวยเอดส
จํานวน 2 คน ที่แพทยไดรับรองและทําการวินิจฉัยแลว และมีความเปนอยูยากจน หรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู
อุปการะดูแลไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได โดยผูปวยเอดสมีสิทธิจะไดรับการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ
คนละ 500 บาทตอเดือน การใช จ ายเงินงบประมาณใหเ ปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดว นที่สุด
ที่ มท 0891.3/ว531 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ 2550 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง
ประเภทเงินสํารองจาย ตั้งไว 134,400.- บาท เพื่อไวใชจายในกรณีฉุกเฉินหรือกิจกรรมที่
ไมสามารถคาดการณ ไดลวงหนาหรือเพือ่ บรรเทาความเดือดรอนของประชาชน ตั้งจายจากเงินรายได
85,520.- บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 48,880.- บาท ปรากฏในแผนงานงบกลาง
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไปประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลตําบลหนองลาน
อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
รายจายจําแนกตามหนวยงาน
หนวยงาน สํานักปลัดเทศบาล
ตั้งงบประมาณรายจายทั้งสิน้ รวม 12,743,560.- บาท แยกเปน
1. รายจายประจํา
ตั้งไว รวม 11,264,560.- บาท แยกเปน
1.1 หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา ตั้งไว รวม 2,767,080.- บาท
เงินเดือน รวม 2,628,240.- บาท
1.1.1
ประเภทเงิ น เดื อ น / ค า ตอบแทนผู บ ริ ห ารองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น
ตั้งไว 681,120.- บาท เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือน คาตอบแทนประจําตําแหนง คาตอบแทนพิเศษ
ของนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
1.1.2 ประเภทเงินเดือน / คาตอบแทนเลขานุการและที่ปรึกษาของผูบริหารองคกรปกครอง
ส ว นท อ งถิ่ น ตั้ ง ไว 144,360.- บาท เพื่ อ จ า ยเป น ค า ตอบแทนรายเดื อ นเลขานุ ก ารนายกเทศมนตรี
และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
1.1.3 ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว 1,457,040.- บาท เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแก
ปลัดเทศบาลและพนักงานเทศบาล พรอมเงินปรับปรุงเงินเดือน จํานวน 14 อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
1.1.4 ประเภทเงิ น เพิ่ ม ต า ง ๆ ตั้ ง ไว 42,000.- บาท เพื่ อ จ า ยเป น เงิ น ประจํ า ตํ า แหน ง
ปลั ด เทศบาล เงิ น เพิ่ ม การครองชี พ ชั่ ว คราว และเงิ น เพิ่ ม พิ เ ศษต า ง ๆ ฯลฯ ตั้ ง จ า ยจากเงิ น รายได
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
1.1.5 ประเภทเงินเพิ่มตางๆ ตั้งไว 303,720.- บาท เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพ เงินเพิ่ม
ตางๆ ฯลฯ ใหแกพนักงานเทศบาล ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
คาจางประจํา 138,840.- บาท
1.1.6 ประเภทคาจางประจํา ตั้งไว 120,840.- บาท เพื่อจายเปนคาจางประจําใหแ ก
ลูกจางประจํา (นักการภารโรง) พรอมเงินปรับปรุงคาจางประจํา จํานวน 1 อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
1.1.7 ประเภทเงิ น เพิ่ ม ต า ง ๆ ตั้ ง ไว 18,000.- บาท เพื่ อ จ า ยเป น เงิ น เพิ่ ม ค า ครองชี พ
เงินพิเศษตาง ๆ ฯลฯ ใหแกลูกจางประจํา ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
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1.2. หมวดคาจางชั่วคราว ตัง้ ไวรวม 1,420,800.- บาท แยกเปน
1.2.1 ประเภทพนักงานจางตามภารกิจ ตั้งไว 590,640.- บาท เพื่อจายเปนคาตอบแทนพรอม
เงินเลื่อนขั้นใหแกพนักงานจางฯ จํานวน 11 อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
1.2.2 ประเภทพนั ก งานจ า งทั่ ว ไป ตั้ ง ไว 320,400.- บาท เพื่ อ จ า ยเป น ค า ตอบแทน
ใหแกพนักงานจางทั่วไป จํานวน 5 อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
1.2.3 ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ตั้งไว 509,760.- บาท เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราวเงินเพิ่มพิเศษตาง ๆ ฯลฯ ใหพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
1.3 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ ตัง้ ไว รวม 4,899,600.- บาท แยกเปน
คาตอบแทน
ตั้งไว
รวม 1,306,960.- บาท
1.3.1 ประเภทคาตอบแทน ประธานสภา, รองประธานสภา, สมาชิกสภา และเลขานุการสภา
ตั้งไว รวม 1,086,960.- บาท เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกประธานสภา รองประธานสภา,สมาชิกสภา
และเลขานุการสภา ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
- ประธานสภา
เปนเงิน 130,560.- บาท
- รองประธานสภา
เปนเงิน 106,800.- บาท
- สมาชิกสภา
เปนเงิน 849,600.- บาท
1.3.2 ประเภทคาเชาบาน ตั้งไว 90,000.-บาท เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาล
ผูมีสิทธิเบิกคาเชาบานตามระเบียบฯ และอัตราที่กําหนด ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป
1.3.3 ประเภทเงิ น ช ว ยเหลื อ การศึ ก ษาบุ ต ร ตั้ ง ไว 20,000.-บาท เพื่ อ จ า ยเป น เงิ น
ช ว ยเหลื อ การศึ ก ษาให แ ก บุ ต รพนั ก งานเทศบาล คณะผู บ ริ ห ารและลู ก จ า งประจํ า ที่ มี สิ ท ธิ ไ ด รั บ
ตามอัตราที่กฎหมาย และระเบียบกําหนด ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
1.3.4 ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ตั้งไว 100,000.- บาท เพือ่ จายเปนเงินชวยเหลือ
คารักษาพยาบาลของนายกเทศมนตรี พนักงานและลูกจางประจําของเทศบาล ตามหลักเกณฑที่กฎหมาย
และระเบียบกําหนด ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
1.3.5 ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว 10,000.- บาท เพื่อจาย
เปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ สําหรับพนักงานและเจาหนาที่ตามที่ระเบียบกําหนด ตั้งจาย
จากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป
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คาใชสอย
ตั้งไว
รวม 3,087,640.- บาท
1.3.6 ประเภทรายจ า ยเพื่ อ ให ไ ด ม าซึ่ ง บริ ก าร ตั้ ง ไว 200,000.- บาท
(1) เพื่ อ จ า ยเป น ค า จ า งเหมาบริ ก ารให บุ ค คลภายนอกทํา การอย า งหนึ่ ง อย า งใด
แก เ ทศบาล ค า ธรรมเนี ย มและค า ลงทะเบี ย นต า งๆ ค า ถ า ยเอกสารเข า เล ม หนั ง สื อ และเอกสาร
ต า งๆ ค า สํา รวจข อ มู ล ค า จั ด ทํา สื่ อ ประชาสั ม พั น ธ เ ผยแพร ง านของเทศบาล ค า ระวางรถบรรทุ ก
ค า จ า งเหมาบริ ก าร ค า เช า เครื่ อ งถ า ยเอกสารและค า ใช จ า ยอื่ น ๆ ที่ จํา เป น ตามระเบี ย บกํา หนด
ตั้ ง จ า ยจากเงิ น รายได 100,000.-บาท และเงิ น อุ ด หนุ น ทั่ ว ไป 100,000.-บาท (ปรากฏในแผนงาน
บริ ห ารงานทั่ ว ไป 160,000.- บาท และแผนงานการศึ ก ษา 40,000.- บาท)
1.3.7 ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว 755,000.- บาท เพื่อจาเปน
คาดําเนินการตางๆ ดังนี้
(1) คาใชจายในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว 10,000.- บาท เพื่อจายเปนคาอาหาร
และเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน ฯลฯ ในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(2) คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาล ตั้งไว 20,000.- บาท เพื่อจายเปนคาเครื่องดื่ม
พรอมอาหารวางในการประชุมสภาเทศบาล ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(3) คาใชจายตามโครงการฝกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน ตั้งไว 300,000.- บาท เพื่อเปน
คาใชจายในการจัดฝกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและ
ลูกจาง ผูนําชุมชน กลุมอาชีพ และกลุมอาสาสมัครตางๆ ในพื้นที่ เชน คาที่พัก คาเชารถ คาตอบแทน
วิทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม คาของที่ระลึก คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน ฯลฯ ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(4) คาใชจายตามโครงการจัดการแขงขันกีฬาเด็กเล็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว 35,000.บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เชน คาของขวัญของรางวัล คาวัสดุ
อุปกรณ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ
(5) คา ใชจ า ยตามโครงการเทศบาลเคลื่อ นที่ ตั้ง ไว 20,000.- บาท เพื่อ จา ยเปน
คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป
(6) คาใชจายตามโครงการจัดงานวันผูสูงอายุแหงชาติ ตั้งไว 100,000.- บาท เพื่อจายเปน
คาใชจายในการจัดงานประเพณีสงกรานต เชน คาอาหารและเครื่องดื่ม คาของขวัญของรางวัล คาดอกไม
คาสนับสนุนหนวยงานตาง ๆ ที่เขารวมกิจกรรม คาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
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(7) คาใชจายตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ตั้งไว 100,000.- บาท เพื่อจายเปน
คาใชจายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจําป พ.ศ. 2555 เชน คามหรสพตาง ๆ คาของขวัญของ
รางวัล คาอาหารและเครื่องดื่ม คาจางเหมาบริการ คาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
(8) คาใชจายตามโครงการจัดงานวันเขาพรรษา ตั้งไว 50,000.- บาท เพื่อจายเปนคาใช
จายตามโครงการแหเทียนจํานําพรรษา เชน คาเครื่องไทยธรรม คาปจจัยถวายพระ คาตนเทียนพรรษา
ค าเครื่ องดื่ ม คาของขวั ญของรางวัล คา สนับสนุน หนว ยงานตา ง ๆ ที่เ ขารว มกิจ กรรม ค า ใช จา ยอื่ น ๆ
ที่จําเปน ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
(9) คาใชจายในการจัดงานตางๆ ที่เ ปนวันสําคัญของทางราชการ ตั้งไว 10,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาจัดงานตางๆ ที่เปนวันสําคัญของทางราชการ เชน วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ วันปยมหาราช
ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
(10) คา ใช จายตามโครงการจั ดงานวั น พอ แหงชาติ ตั้งไว 50,000.- บาท เพื่อจ า ยเป น
คาใชจายในการจัดงานวันพอแหงชาติ 5 ธันวามหาราช เชน คาพลุดอกไมไฟ คาจางเหมาการแสดงตางๆ
คาอาหารและเครื่องดื่ม คาของรางวัล คาเทียน คาจัดดอกไม คาพานพุมเงิน – พุมทอง คาจางติดตั้งไฟฟา
คาเชาเครื่องขยายเสียง คาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ
(11) ค า ใช จ า ยตามโครงการป อ งกั น และลดอุ บั ติ เ หตุ ท างถนนในช ว งเทศกาลป ใ หม
ตั้งไว 10,000.- บาท เพื่อจายเปน คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน ฯลฯ ตั้งจายจากเงิน
รายได ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
(12) คาใชจายตามโครงการปองกั นและลดอุบัติเหตุทางถนนในชว งเทศกาลสงกรานต
ตั้งไว 10,000.- บาท เพื่อจายเปน คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน ฯลฯ ตั้งจายจากเงิน
รายได ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
(13) ค าใช จ ายตามโครงการฝกอบรมใหความรูเ รื่องสาธารณภัย ประจํ าป 2556 ตั้ง ไว
40,000.- บาท เพื่อเปนคาใชจายโครงการฝกอบรมใหความรูเรื่องสาธารณภัย เชน คาตอบแทนวิทยากร
คาอาหาร คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏ
ในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
1.3.8 ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
ตั้งไว 1,932,640.- บาท เพื่อจายเปนคาใชจายดังนี้
(1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว 50,000.-บาท เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง
ค า พาหนะ ค า เช า ที่ พั ก และค า ใช จ า ยอื่ น ที่ จํ า เป น ในการเดิ น ทางไปราชการ อบรม สั ม มนาและศึ ก ษา
ดู ง านของพนั ก งาน ลู ก จ า งประจํ า และคณะผู บ ริ ห าร และสมาชิ ก สภาฯ ตั้ ง จ า ยจากเงิ น รายได
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
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(2) คาจัดซื้อหนังสือพิมพ ตั้งไว 29,200.- บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อหนังสือพิมพสําหรับ
อ านหนั งสื อพิ มพ ประจํ าหมู บ าน จํ านวน 8 แห ง (1,2,3,4,5,6,7,8) แห งละ 1 ฉบั บ ๆ ละ 10.- บาท
จํานวน 365 วัน ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(3) ค าใช จ า ยตามโครงการปอ งกั น โรคพิ ษ สุ นัขบ า ตั้ง ไว 60,000.- บาท เพื่อจ า ยเป น
คาจัดซื้อวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา เข็มฉีดยา อุปกรณตางๆ ที่จําเปน ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
(4) คาใชจายตามโครงการบานเทิดไท ประจําป 2556 ตั้งไว 50,000.- บาท เพื่อจายเปน
คาซอมแซมและปรับปรุงที่อยูอาศัยใหกับผูยากไรในเขตเทศบาลตําบลหนองลาน ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห
(5) คาใชจายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตั้งไว 693,000.- บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อนม
ใหแกเด็กนักเรียนในเขตพื้นที่ตําบลหนองลานจํานวน 4 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนวัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่
142 โรงเรียนวัดหนองลาน โรงเรียนบานจันทรลาดวิทยา และโรงเรียนวัดหนองไมแกน และศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ ก จํ า นวน 4 ศู น ย ได แ ก ศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก บ า นหกหลั ง นอก ศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก บ า นหนองลาน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานจันทรลาด และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองไมแกน ประจําภาคเรียนที่ 2/2555
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา
(6) คาใชจายคาอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตั้งไว 610,000.- บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อนม
ใหแกเด็กนักเรียนในเขตพื้นที่ตําบลหนองลานจํานวน 4 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนวัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่
142 โรงเรียนวัดหนองลาน โรงเรียนบานจันทรลาดวิทยา และโรงเรียนวัดหนองไมแกน และศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ ก จํ า นวน 4 ศู น ย ได แ ก ศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก บ า นหกหลั ง นอก ศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก บ า นหนองลาน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานจันทรลาด และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองไมแกน ประจําภาคเรียนที่ 1/2556
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา
(7) คาใชจายโครงการจัดหาอาหารกลางวันใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว 440,440.- บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายจัดหาอาหารกลางวันใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็กในความดูแลของเทศบาลตําบลหนองลาน
จํานวน 4 ศูนย ไดแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหกหลังนอก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองลาน ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานจันทรลาด ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองไมแกน ประจําภาคเรียนที่ 2/2555 และประจําภาค
เรียนที่ 1/2556 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา
1.3.9 ประเภทรายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน ตั้งไว 200,000.- บาท
เพื่อ จ า ยเปน ค าบํ ารุ งรัก ษาหรือซ อ มแซมทรัพ ยสิน ตา งๆ ของเทศบาล
เช น รถยนต สว นกลาง รถน้ํ า
อเนกประสงค รถจักรยานยนต เครื่องตัดหญา หอกระจายขาว เครื่องถายเอกสาร เครื่องโรเนียว เครื่อง
พิมพดีด เครื่องคอมพิวเตอร ครุภัณฑ สิ่งกอสรางหรือทรัพยสินอื่นใดของเทศบาล ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
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คาวัสดุ ตัง้ ไว รวม 505,000.- บาท
1.3.10 ประเภทวัสดุสํานักงาน ตั้งไว 50,000.-บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงานเชน
กระดาษ เครื่องเขียน ของใชสํานักงาน น้ําดื่มบริการประชาชนผูมาติดตอราชการ กุญแจ เครื่องดับเพลิง
และอื่น ๆ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 50,000.- บาท
1.3.11 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร ตั้งไว 40,000.- บาท เพื่อจายเปนคาแผนบันทึกขอมูล
หัวพิมพ แบบพิมพ ตลับผงหมึก แผนกรองแสง สายเคเบิล แปนพิมพ เมาท และอื่น ๆ ตั้งจายจากเงิน
รายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
1.3.12 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร ตั้งไว 5,000.- บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร เชน ถาน,แฟลช,ฟลมถายรูป,พูกัน,สี,คาลางรูปฯลฯ และอุปกรณที่ใชในการถายภาพ
ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
1.3.13 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ตั้งไว 300,000.- บาท เพื่อจายเปนคาน้ํามัน
เชื้ อ เพลิ ง น้ํ า มั น หล อ ลื่ น น้ํ า มั น เกี ย ร น้ํ า มั น เฟ อ งท า ย ฯลฯ เพื่ อ ใช สํ า หรั บ รถยนต ส ว นกลาง รถน้ํ า
อเนกประสงค และน้ํา มั น เชื้ อเพลิ ง ชนิ ด เบนซิ น สํ า หรั บ รถจั ก รยานยนต เครื่ อ งตัด หญ า ของเทศบาล
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
1.3.14 ประเภทคาวัสดุการเกษตร ตั้งไว 20,000.- บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อปุย น้ํายาเคมี
ทางการเกษตร เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการเกษตร
1.3.15 ประเภทคาวัสดุกอสราง ตั้งไว 20,000.- บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง เชน
ไมตางๆ สี แปรงทาสี ทินเนอร ทอน้ําและอุปกรณประปา ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป
1.3.16 ประเภทคาวัสดุเครื่องแตงกาย ตั้งไว 20,000.- บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องแตง
กายสําหรับผูปฏิบัติงานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เชน เสื้อสะทอนแสง ถุงมือ เปนตน ตั้งจาย
จากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
1.3.17 ประเภทวัสดุงานบานงานครัว ตั้งไว 50,000.- บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของ
เครื่องใชตางๆ เชน ไมกวาด ชุดถวยกาแฟ ชอน ชาม แกวน้ํา ถังน้ํา แปง สบู ยาสีฟน น้ํายาลางจาน
น้ํายาถูพื้น และอื่นๆ เพื่อใชในการสํานักงานเทศบาลตําบลหนองลาน และศูนยพัฒนาเด็กเล็กในความดูแล
ของเทศบาลตําบลหนองลาน ทั้ง 4 ศูนย ตั้งจายจากเงินรายได 50,000.- บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 20,000.- บาท และแผนงานการศึกษา 30,000.- บาท)
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1.4 หมวดคาสาธารณูปโภค ตั้งไว รวม 270,000.- บาท แยกเปน
1.4.1 ประเภทคาไฟฟา ตั้งไว 240,000.- บาท เพื่อจายเปนคาไฟฟาสําหรับสํานักงาน
เทศบาล อาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กในความดูแลของเทศบาลตําบลหนองลาน และอาคารสถานที่อื่น ๆ ที่อยูใน
ความรับผิดชอบของเทศบาล ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
1.4.2 ประเภทคาโทรศัพท ตั้งไว 10,000 บาท เพื่อจายเปนคาโทรศัพทสํานักงานที่ใช
ติดตอราชการของเทศบาลตําบลหนองลาน ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
1.4.3 ประเภทคาบริการทางดานโทรคมนาคม ตั้งไว 20,000.- บาท เพื่อจายเปนคาเชา
บริการอินเตอรเน็ต คาบริการโดเมนเนมและพื้นที่เก็บขอมูลออนไลนเว็บไซต ประชาสัมพันธและเผยแพร
ขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลหนองลาน ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
1.5 หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว รวม 1,907,080.- บาท แยกเปน
ประเภทเงินอุดหนุนงานของรัฐหรือองคกรเอกชนในกิจกรรมอันเปนสาธารณประโยชน
ตั้งไวรวม 1,882,080.- บาท
1.5.1 อุดหนุนใหแกอําเภอทามะกาตามหนังสือที่ กจ 0317/ว.1352 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม
2555 จํานวน 30,000.- บาท เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการดังนี้
( 1 ) โ ค ร ง ก า ร จั ด ง า น รั ฐ พิ ธี ง า น ป ร ะ เ พ ณี แ ละ วั ฒ น ธ ร ร ม ป 2 5 5 5 – 2 5 5 6
จํ า นวน 15,000.- บาท ตั้ ง จ า ยจากเงิ น อุ ด หนุ น ทั่ ว ไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวั ฒ นธรรมและ
นันทนาการ
(2) โครงการจัดกิจกรรมรวมในงานสัปดาหสะพานแมน้ําแควและงานกาชาด ประจําป 2556
อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี จํานวน 10,000.- บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
(3) โครงการปลูกตนไมถวายแมของแผนดิน เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี
ประจําป 2556 จํานวน 5,000.- บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ
1.5.2 อุ ด หนุ น ให แ ก อ าสาสมั ค รสาธารณสุ ข มู ล ฐานตํ า บลหนองลาน หมู ที่ 1-8
จํานวน 80,000.- บาท เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน หมูบานละ 10,000.บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
1.5.3 อุดหนุนใหแกโรงเรียนวัดดาปานนิมิต มิตรภาพที่ 142 จํานวน 802,080.- บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการดังนี้
(1) โครงการจัดหาอาหารกลางวันใหแกนักเรียนประจําภาคเรียนที่ 2/2555 และประจํา
ภาคเรียนที่ 1/2556 จํานวน 696,800.- บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา
( 2 ) โ ค ร ง ก า ร จั ด ห า / จั ด จ า ง บุ ค ล า ก ร ด า น น า ฏ ศิ ลป จํ า น ว น 9 5 ,2 8 0 . - บ า ท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา
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(3) โครงการจัด กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ จํานวน 10,000.- บาท ตั้งจ ายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานการศึกษา
1.5.4 อุดหนุนใหแกโรงเรียนวัดหนองลาน จํานวน 323,400.- บาท เพื่อจายเปนคาใชจาย
ตามโครงการดังนี้
(1) โครงการจัดหาอาหารกลางวันใหแกนักเรียนประจําภาคเรียนที่ 2/2555 และประจําภาค
เรียนที่ 1/2556 จํานวน 283,400.- บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา
(2) โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ จํานวน 10,000.- บาท ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานการศึกษา
(3) โครงการจั ด การแข ง ขั น กี ฬ านั ก เรี ย นต อ ต า นยาเสพติ ด จํ า นวน 30,000.- บาท
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา
1.5.5 อุดหนุนใหแกโรงเรียนบานจันทรลาดวิทยา จํานวน 283,000.- บาท เพื่อจายเปน
คาใชจายตามโครงการดังนี้
(1) โครงการจัดหาอาหารกลางวันใหแกนักเรียนประจําภาคเรียนที่ 2/2555 และประจําภาค
เรียนที่ 1/2556 จํานวน 273,000.- บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา
(2) โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ จํานวน 10,000.- บาท ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานการศึกษา
1.5.6 อุ ด หนุ น ให แ ก โ รงเรีย นวั ด หนองไมแ ก น จํ า นวน 363,600.- บาท เพื่อ จ า ยเป น
คาใชจายตามโครงการดังนี้
(1) โครงการจัดหาอาหารกลางวันใหแกนักเรียนประจําภาคเรียนที่ 2/2555 และประจําภาค
เรียนที่ 1/2556 จํานวน 353,600.- บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา
(2) โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ จํานวน 10,000.- บาท ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานการศึกษา
ประเภทเงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น ตัง้ ไวรวม 25,000.- บาท
1.5.7 อุ ด หนุ น ให แ ก อ งค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลท า มะกา จํ า นวน 25,000.- บาท
เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการขอรับการอุดหนุนคาใชจายในการอํานวยการของศูนยรวมขอมูลขาวสาร
การซื้ อ และการจ า งขององค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลระดั บ อํ า เภอ อํ า เภอท า มะกา จั ง หวั ด กาญจนบุ รี
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากกฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป

41
2. รายจายเพื่อการลงทุน ตัง้ ไวรวม 1,479,000.- บาท แยกเปน
หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ตั้งไวรวม 1,479,000.- บาท
2.1 คาที่ดินและสิ่งกอสราง ตัง้ ไวรวม 1,479,000.- บาท
2.1.1 ประเภทอาคารตางๆ ตั้งไว 769,000.- บาท เพื่อจายเปนกอสรางอาคารจอดรถดับเพลิงพรอม
หองทํางานปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย เปนอาคารคอนกรีต หลังคา Malet sheet ขนาดความกวาง 10.00
เมตร ยาว 19.00 เมตร สูง 4.20 เมตร พื้นที่ดําเนินการกอสราง 190 ตารางเมตร ณ สํานักงานเทศบาลตําบล
หนองลาน หมูที่ 7 รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลหนองลานกําหนด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
2.1.2 ประเภทตอเติมอาคาร ตั้งไว 710,000.- บาท เพื่อจายเปนคาปรับปรุงอาคารสํานักงานโดยทํา
การตอเติมความยาวอาคารเพิ่มอีกดานละ 6.00 เมตร รวมทั้งสิ้น 12 เมตร พรอมทําการซอมแซมฝาและ
กระเบื้องหลังคา รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลหนองลานกําหนด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไปประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลตําบลหนองลาน
อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
รายจายจําแนกตามหนวยงาน
หนวยงาน กองคลัง
ตั้งงบประมาณรายจายทั้งสิน้
1,413,640.- บาท
แยกเปน
1. รายจายประจํา ตั้งไว รวม 1,413,640.- บาท
แยกเปน
1.1 หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา ตั้งไว รวม 978,240 .- บาท แยกเปน
เงินเดือน รวม 830,280.- บาท
1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว รวม 760,800.- บาท เพื่อจายเปนเงินเดือน
ใหแกพนักงานเทศบาลพรอมปรับปรุงเงินเดือน จํานวน 5 อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป
1.1.2 ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ตั้งไว 69,480.- บาท เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
และเงินเพิ่มพิเศษตางๆ ฯลฯ ใหแกพนักงานเทศบาล ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป
คาจางประจํา รวม 147,960.- บาท
1.1.4 ประเภทคาจางลูกจางประจํา ตั้งไว 147,960.-บาท เพื่อจายเปนคาจางประจําใหแก
ลูกจางประจํา พรอมปรับปรุงคาจางประจํา จํานวน 1 อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป
1.2 หมวดคาจางชั่วคราว ตั้งไวรวม 291,600.- บาท แยกเปน
1.2.1 ประเภทพนักงานจางตามภารกิจ ตั้งไว 208,080.- บาท เพื่อจายเปนคาตอบแทนพรอม
เงินเลื่อนขั้นใหแกพนักงานจางฯ จํานวน 2 อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
1.2.2 ประเภทเงินเพิ่มตางๆ ตั้งไว 83,520.- บาท เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
เงินเพิ่มพิเศษตาง ๆ ฯลฯ ใหพนักงานจางตามภารกิจ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป
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1.3 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ ตัง้ ไว รวม 143,800.- บาท แยกเปน
คาตอบแทน ตั้งไว
รวม 63,800.- บาท
1.3.1 ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว 10,000.-บาท เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือ
การศึกษาบุตรใหแกพนักงานเทศบาลและลูกจางประจําที่มีสิทธิไดรับตามอัตราที่กฎหมายและระเบียบกําหนด
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
1.3.2 ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ตั้งไว 20,000.- บาท เพือ่ จายเปนเงินชวยเหลือ
ค า รั ก ษาพยาบาลให แ ก พ นั ก งานเทศบาลที่ มี สิ ท ธิ ไ ด รั บ ตามหลั ก เกณฑ ที่ ก ฎหมายและระเบี ย บกํ า หนด
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
1.3.3 ประเภทคาเชาบาน ตั้งไว 28,800.- บาท เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาล
ผูมีสิทธิเบิกคาเชาบานตามระเบียบและอัตราที่กําหนด ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป
1.3.4 ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติ งานนอกเวลาราชการ ตั้งไว 5,000.- บาท เพื่อจายเป น
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ สําหรับพนักงานและเจาหนาที่ตามที่ระเบียบกําหนด ตั้งจายจากเงิน
รายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

คาใชสอย ตัง้ ไว
รวม 50,000.- บาท
1.3.5 ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ตั้งไว 10,000.- บาท เพื่อจายเปนคาธรรมเนียม
และคาลงทะเบียนตางๆ คาจางเหมาบริการและอื่น ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป
1.3.6 ประเภทรายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
ตั้งไว 30,000.- บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก
และคาใชจายอื่นๆที่จําเปนในการเดินทางไปราชการ อบรม สัมมนา ของพนักงานเทศบาลและลูกจางประจํา
พนักงานจาง ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
1.3.7 ประเภทรายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน ตั้งไว 10,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินตางๆ ที่ชํารุดเสียหาย เชน คอมพิวเตอร เครื่องพิมพดีด ฯลฯ
หรือทรัพยสินอื่นๆ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
คาวัสดุ ตัง้ ไว รวม 30,000.- บาท
1.3.8 ประเภทวัสดุสํานักงาน ตั้งไว 20,000.-บาท เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุสํานักงานและเครื่อง
เขี ย นแบบพิ ม พ ต า งๆ เช น กระดาษ ปากกา ดิ น สอ หมึ ก โรเนี ย วและอื่ น ฯลฯ ตั้ ง จ า ยจากเงิ น รายได
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
1.3.9 ประเภทวั สดุค อมพิ ว เตอร ตั้ง ไว 10,000.- บาท เพื่อจ า ยเป น ค าวัสดุ ค อมพิว เตอร
เช น แผ น ดิ ส ด ผ า หมึ ก พิ ม พ แ ละอื่ น ๆ ฯลฯ สํ า หรั บ ใช กั บ คอมพิ ว เตอร ตั้ ง จ า ยจากเงิ น รายได
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไปประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลตําบลหนองลาน
อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
รายจายจําแนกตามหนวยงาน
หนวยงาน กองชาง
ตั้งงบประมาณรายจายทั้งสิน้ 1,372,680.- บาท แยกเปน
1. รายจายประจํา ตั้งไว รวม 1,372,680.- บาท แยกเปน
1.1 หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา ตั้งไว รวม 474,240.- บาท แยกเปน
1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว 433,800.- บาท เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแก
พนักงานเทศบาล พรอมปรับปรุงเงินเดือน จํานวน 3 อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน
1.1.2 ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ตั้งไว 40,440.- บาท เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
และเงินเพิ่มพิเศษตางๆ ฯลฯ ใหแกพนักงานเทศบาล ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน
1.2 หมวดคาจางชั่วคราว ตั้งไว 313,440.- บาท
1.2.1 ประเภทพนักงานจางตามภารกิจ ตั้งไว 97,440.- บาท เพื่อจายเปนคาตอบแทนพรอม
เงินเลื่อนขั้นใหแกพนักงานจาง จํานวน 1 อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
1.2.2 ประเภทพนักงานจางทั่วไป ตั้งไว 128,160.- บาท เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแก
พนักงานจางทั่วไป จํานวน 2 อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
1.2.3 ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ตั้งไว 87,840.- บาท เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
และเงิ น เพิ่มพิ เ ศษตาง ๆ ฯลฯ ใหพ นั กงานจ างตามภารกิจและพนัก งานจางทั่ว ไป ตั้งจ า ยจากเงิ น รายได
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
1.3 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ ตัง้ ไว 585,000.- บาท แยกเปน
คาตอบแทน ตั้งไว
รวม 105,000.- บาท
1.3.1 ประเภทเงิ น ช ว ยเหลื อ การศึ ก ษาบุ ต ร ตั้ ง ไว 20,000.- บาท เพื่ อ จ า ยเป น
คาชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิไดรับ ตามอัตราที่กฎหมายและระเบียบกําหนด
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
1.3.2 ประเภทคาเชาบาน ตั้งไว 60,000.- บาท เพื่อจายเปนเงินใหแกพนักงานผูมีสิทธิ
เบิกคาเชาบานตามระเบียบฯ และอัตราที่กําหนด ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
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1.3.3 ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ตั้งไว 20,000.- บาท เพื่อจายเปนเงินคา
ช ว ยเหลื อ ค า รั ก ษาพยาบาลให แ ก พ นั ก งานเทศบาล ตามหลั ก เกณฑ ที่ ก ฎหมายและระเบี ย บกํ า หนด
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
1.3.4 ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว 5,000.- บาท เพื่อจายเปน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกราชการ สําหรับพนักงานและเจาหนาที่ตามที่ระเบียบกําหนด ตั้งจายจากเงิน
รายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
คาใชสอย ตัง้ ไว
รวม 280,000.- บาท
1.3.5 ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ตั้งไว 50,000.- บาท เพื่อจายเปนคาธรรมเนียม
และคาลงทะเบียน คาจางเหมาบริการตางๆ คาติดตั้งไฟฟา เดินทอประปาและอืน่ ๆ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
1.3.6 ประเภทรายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
ตั้ง ไว 30,000.- บาท เพื่ อจายเป น คา เบี้ ยเลี้ย ง,คาพาหนะ,ค าเช าที่ พัก,และคาใชจายอื่ นๆที่จํา เป นในการ
เดินทางไปราชการ,อบรม,สัมมนา,ของพนักงานเทศบาล ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน
1.3.7 ประเภทรายจ า ยเพื่ อ บํารุงรัก ษาหรือซ อ มแซมทรัพ ยสิน ตั้ ง ไว 200,000.- บาท
เพื่ อ จ า ยเป น ค า บํ า รุ ง รั ก ษาหรื อ ซ อ มแซมทรั พ ย สิ น เช น สิ่ ง ก อ สร า งอาคารสํ า นั ก งาน ถนน สะพาน
ไฟสาธารณะ คันคูน้ํา ที่ชํารุดเสียหาย และอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน
คาวัสดุ ตัง้ ไว
รวม 200,000.- บาท แยกเปน
1.3.8 ประเภทวั ส ดุ สํา นั ก งาน ตั้ ง ไว 10,000.- บาท เพื่ อ จ า ยเป น ค า วั ส ดุ เ ครื่ อ งเขี ย น
แบบพิมพตางๆ เชน กระดาษ ปากกา หมึกโรเนียวและอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผน
งานเคหะและชุมชน
1.3.9 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร ตั้งไว 10,000.- บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร
เช น แผ น ดิ ส ค ผ า หมึ ก พิ ม พ แ ละอื่ น ๆ ฯลฯ สํ า หรั บ ใช กั บ คอมพิ ว เตอร ตั้ ง จ า ยจากเงิ น รายได
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
1.3.10ประเภทวัสดุไฟฟาและวิทยุ ตั้งไว 100,000.-บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟา
และวิทยุ เชน หลอดไฟ สายไฟ ปลั๊ก ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
1.3.11 ประเภทวัสดุกอสราง ตั้งไว 20,000.- บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุกอ สราง เชน ไมตาง ๆ
ทินเนอรสี ทอน้ําและอุปกรณประปา ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
1.3.12 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ตั้งไว 60,000.- บาท เพื่อจายเปนคาน้ํามัน
เชื้อเพลิง น้ํามันหลอลื่น น้ํามันเกียร น้ํามันเฟองทาย ฯลฯ เพื่อใชสําหรับรถยนตสวนกลาง และน้ํามัน
เชื้ อ เพลิ ง ชนิ ด เบนซิ น สํา หรั บ รถจั ก รยานยนต เครื่ อ งตั ด หญ า ของเทศบาล ตั้ ง จ า ยจากเงิ น
รายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
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