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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตาบลหนองลาน
อาเภอ ท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 33,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

9,148,000

บาท

งบบุคลากร

รวม

7,211,400

บาท

รวม

2,624,640

บาท

เงินเดือนนายก/รองนายก
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรีตาม
อัตราที่กฎหมายและระเบียบกาหนด
เงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายก/รองนายก
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งให้แก่นายกเทศมนตรีและรอง
นายกเทศมนตรีตามอัตราที่กฎหมายและระเบียบกาหนด
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกเทศมนตรีรองนายก
เทศมนตรี ตามอัตราที่กฎหมายและระเบียบกาหนด
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตาบล
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่เลขานุการนายกเทศมนตรีและ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตามอัตราที่กฎหมายและระเบียบกาหนด
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ประธานสภาเทศบาล รอง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ตามที่อัตราที่กฎหมายและ
ระเบียบกาหนด
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

จานวน

695,520

บาท

จานวน

120,000

บาท

จานวน

120,000

บาท

จานวน

198,720

บาท

จานวน

1,490,400

บาท

รวม

4,586,760

บาท

เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนใน
หน่วยงานนี้ ตามหนังสือสานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาล เงินค่าครองชีพชั่ว
คราว เงินค่าตอบแทนพิเศษ เงินปรับเพิ่มสาหรับคุณวุฒิ ให้แก่พนักงาน
เทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี
เงินประจาตาแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งพนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะ
กรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป
ของหน่วยงานนี่้

จานวน

2,778,960

บาท

จานวน

84,000

บาท

จานวน

126,000

บาท

จานวน

1,500,000

บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้าง เงินค่าครองชีพชั่ว
คราว ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ในหน่วยงาน
นี้ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

จานวน

97,800

รวม
รวม

1,710,600

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงิน
ประจาปี) สาหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะ
กรรมการพนักงานเทศบาล เรื่องกาหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ กาหนดเงินประโยชน์ ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปีสาหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
และพนักงานจ้างของเทศบาล พ.ศ.2558
ค่าเช่าบ้าน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 ตามหนังสืออาเภอท่ามะกา ที่ กจ
0023.10/7674 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธี
การเกี่ยวกับเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงาน
ส่วนท้องถิ่น และผู้มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้
ค่าใช้สอย
รวม

250,000

บาท

90,000

บาท

20,000

บาท

500,000

บาท

300,000

บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทาการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่
เทศบาล เช่น ค่าถ่ายเอกสาร และเข้าเล่ม,ค่าซักฟอก,ค่ากาจัดสิ่งปฏิกูล,ค่า
ระวางบรรทุก,ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณา และเผย
แพร่ ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ ค่า
ธรรมเนียมและ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าติดตั้งไฟฟ้า, ค่าติดตั้งประปา,ค่า
ติดตั้งโทรศัพท์, ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ ตลอดจน คาใช้จ่าย
อื่นที่จาเป็นตามบัญชีจาแนกประเภทรายจ่าย

บาท

บาท
360,000 บาท
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
จานวน
(1)ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว้ 10,000
.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดืม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่า
ใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองและค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งจาเป็นต้องจ่าย
เกี่ยวกับการรับรอง เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนะศึกษาดูงาน โดย
คานวณตั้งจ่ายในอัตราไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงในปีงบประมาณที่
ล่วงมาแล้ว โดยไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม หรือเงินที่
ผู้อุทิศให้ โดยตั้งจ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.4/ว2381
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 ประกอบกับหนังสือจังหวัด
กาญจนบุรี ที่ 0816.5/16711 ลงวัน 5 สิงหาคม 2548 และในปีงบ
ประมาณ 2559 เทศบาลมีรายได้ 33,772,080.14 รายได้จริงที่นามา
เป็นฐานในการคานวณ 15,199,409.14.-บาท เมื่อคานวณร้อยละ 1
แล้วเป็นเงิน 151,994.09.-บาท จึงตั้งจ่ายไว้ เพียง 10,000.-บาท
(2)ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาล หรือคณะ
กรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
อาหาร เครื่องดื่มต่างๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองและค่าบริการ สาหรับ
การเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่ง
การของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ และเจ้า
หน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วมประชุม โดยตั้งจ่าย ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทยที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 ประกอบ
หนังสือจังหวัดกาญจนบุรี 0816.5/16711 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2548
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จานวน

30,000

บาท

20,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการของผู้บริหารท้อง
ถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้างในหน่วยงานนี้ ที่ได้รับคา
สั่ง ให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะเดินทาง ค่า
เช่าที่พักระหว่างเดินทาง รวมถึงค่าลงทะเบียนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดิน
ทางไปราชการ และรายละเอียดตามบัญชีการจาแนกประเภทรายจ่าย
โครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น
จานวน

40,000

บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น และค่าใช้จ่ายอื่นที่
จาเป็น
โครงการจัดทาวารสาร/รายงานกิจกรรมของเทศบาล

จานวน

30,000

บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาวารสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร โดยออกมา
ในรูปแบบต่างๆ
โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น

จานวน

20,000

บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น และค่าใช้จ่ายอื่น
ที่จาเป็น
โครงการพัฒนาศักยภาพการปฎิบัติงานของพนักงาน
จานวน

10,000

บาท

50,000

บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติ
งานของพนักงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็น
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ ของเทศบาลให้
สามารถใช้งานตามปกติ เช่น รถยนต์ส่วนกลาง รถจักรยานยนต์ เครื่องตัด
หญ้า หอกระจายข่าว เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ดีด เครื่อง
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ
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ค่าวัสดุ

รวม

445,000

บาท

วัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงานต่างๆ เช่นโต๊ะ เก้าอี้ต่างๆ กระดาษ เครื่อง
เขียน แฟ้ม แบบพิมพ์ต่างๆ ของใช้สานักงาน น้าดื่มบริการประชาชน ผู้มา
ติดต่อราชการ ธงชาติหรือธงตราสัญลักษณ์ เพื่อใช้ในงานพิธีต่าง ๆ ฯลฯ
รายละเอียดตามบัญชีจาแนกประเภทรายจ่าย
วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น ไม้กวาด ชุด
ถ้วย กาแฟ ช้อน ชาม แก้วน้า น้ายาล้างจาน น้ายาถูพื้น น้ายาล้างห้อง
น้า เพื่อใช้ในการปฎิบัติงาน รายละเอียดตามบัญชีจาแนกประเภทรายจ่าย
วัสดุก่อสร้าง
(1)เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างเช่น ไม้ต่างๆ สี แปรงทาสี ทินเนอร์ ท่อน้า
และอุปกรณ์ประปา ฯลฯ ทราย อิฐ หรือซีเมนต์บล็อก ฯลฯ เพื่อใช้ในการ
ปฎิบัติงานรายละเอียด
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่เกี่ยวกับยานพาหนะและขน
ส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูก
ปืน น้ามัน เบรก หม้อน้ารถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิมล์กรองแสง ฯลฯ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ามัน ดีเซล น้ามันก๊าด น้ามันเบนซิน น้ามันเครื่อง ฯลฯ
เพื่อใช้สาหรับรถยนต์ส่วนกลาง รถน้าอเนกประสงค์ และน้ามันเชื้อเพลิง
ชนิดเบนซินสาหรับ เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ เครื่องพ่นหมอกควัน เครื่องพ่น
สารเคมี รถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้าของเทศบาล ฯลฯ
วัสดุการเกษตร
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร ค่าจัดซื้อพันธ์กล้าไม้ ค่าจัดซื้อ
ปุ๋ย น้ายาเคมีทางการเกษตร กระถาง ต้นไม้ ฯลฯ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์
สาหรับบันทึกข้อมูลต่างๆ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ตลับผงหมึก แผ่นกรอง
แสง เมนบอร์ด แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ หมึกพิมพ์ สายเคเบิล แป้น
พิมพ์ เมาส์ ฯลฯ หรือวัสดุต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
ค่าสาธารณูปโภค

จานวน

100,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

จานวน

25,000

บาท

จานวน

250,000

บาท

จานวน

5,000

บาท

จานวน

5,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

รวม

405,600

บาท

ค่าไฟฟ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสาหรับสานักงานเทศบาลและอาคารสถานที่อื่นๆ ที่
อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล
ค่าบริการโทรศัพท์
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สานักงานที่ใช้ติดต่อราชการของเทศบาลตาบล
หนองลาน
ค่าบริการไปรษณีย์
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ที่ใช้ในราชการในสานักงานเทศบาลตาบลหนอง
ลาน
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบริการอินเตอร์เน็ต ค่าบริการโดมเมนเนมและพื้นที่เก็บ
ข้อมูลออนไลน์เว็บไซด์ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ
เทศบาลตาบลหนองลาน

จานวน

300,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

จานวน

2,000

บาท

จานวน

93,600

บาท
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สีแบบ Network
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1
ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ 2 ชุด

รวม

156,000

บาท

รวม

156,000

บาท

จานวน

12,000

บาท

จานวน

44,000

บาท

100,000

บาท

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)
จานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) ในกรณีที่มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.8 GHz
และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่
น้อยกว่า 8 แกน หรือ
2) ในกรณีที่มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจา
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความ
จาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจร
หลัก แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความ
จาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่างๆ ของ
เทศบาล เช่น รถยนต์ส่วนกลาง รถน้าอเนกประสงค์ ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง
หรือทรัพย์สินอื่นใดเทศบาล
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งบรายจ่ายอื่น

รวม

20,000

บาท

รายจ่ายอื่น

รวม

20,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

รวม

50,000

บาท

รวม

50,000

บาท

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน
อุดหนุุนให้แก่องค์การบริหารส่วนตาบล
ท่ามะกา จานวน 30,000.-บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการขอรับการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการอานวยการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือ
การจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอาเภอ อาเภอ
ท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามหนังสือ
อาเภอท่ามะกา ที่ กจ 0023.10/112 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2560
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
จานวน
อุดหนุนสานักงานเหล่ากาชาดจังหวัด
กาญจนบุรี จานวน 20,000.-บาท เพื่อโครงการดาเนินงานตามภารกิจ
ของเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
งานบริหารงานคลัง
รวม

30,000

บาท

20,000

บาท

2,232,240

บาท

รวม

1,878,240

บาท

รวม

1,878,240

บาท

เงินเดือนพนักงาน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเเงินปรับปรุงเงินเดือน ใน
หน่วยงานนี้ ตามหนังสือสานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคา 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการ
คานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น
เงินประจาตาแหน่ง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะ
กรรมการกลางพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี
ค่าจ้างลูกจ้างประจา
จานวน

1,440,480

บาท

42,000

บาท

215,760

บาท

จานวน

180,000

บาท

รวม

354,000

บาท

รวม

214,000

บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงิน
ประจาปี) สาหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะ
กรรมการพนักงานเทศบาล เรื่องกาหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ กาหนดเงินประโยชน์ ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปีสาหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
และพนักงานจ้างของเทศบาล พ.ศ.2558

70,000

บาท

รายจ่ายอื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือ
พัฒนาระบบต่างๆ
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจา พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างในหน่วยงานนี้
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ของหน่วยงานนี้
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
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ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 ตามหนังสืออาเภอท่ามะกา ที่ กจ
0023.10/7674 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธี
การเกี่ยวกับเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่ิอจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงาน
ส่วนท้องถิ่น และผู้มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้
ค่าใช้สอย

จานวน

114,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

รวม

75,000

บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทาการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่
เทศบาล เช่น ค่าถ่ายเอกสาร และเข้าเล่ม,ค่าซักฟอก,ค่ากาจัดสิ่งปฏิกูล,ค่า
ระวางบรรทุก,ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณา และเผย
แพร่ ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ ค่า
ธรรมเนียมและ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าติดตั้งไฟฟ้า, ค่าติดตั้งประปา,ค่า
ติดตั้งโทรศัพท์, ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ ตลอดจน คาใช้จ่าย
อื่นที่จาเป็นตามบัญชีจาแนกประเภทรายจ่าย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จานวน

40,000

บาท

20,000

บาท

จานวน

15,000

บาท

รวม

60,000

บาท

วัสดุสานักงาน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุสานักงานต่างๆ และเครื่องเขียนแบบพิมพ์
ต่างๆ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ หมึกโรเนียวและอื่น ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์
สาหรับบันทึกข้อมูลต่างๆ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ตลับผงหมึก แผ่นกรอง
แสง เมนบอร์ด แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ หมึกพิมพ์ สายเคเบิล แป้น
พิมพ์ เมาส์ ฯลฯ หรือวัสดุต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
ค่าสาธารณูปโภค
รวม

30,000

บาท

30,000

บาท

5,000

บาท

5,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ พนักงานและลูกจ้าง
ในหน่วยงานนี่ ที่ได้รับคาสั่งให้เดินทางไปราชการ เช่นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็นในการเดินทางไป
ราชการ อบรม สัมมนา ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจา พนักงาน
จ้าง
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ ของหน่วยงาน
นี้ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่นคอมพิวเตอร์ เครื่อง
พิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ
ค่าวัสดุ

ค่าบริการไปรษณีย์
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ที่ใช้ในราชการในสานักงานเทศบาลตาบลหนอง
ลาน

จานวน
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

รวม

243,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

243,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

143,000

บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทาการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่
เทศบาล เช่น ค่าถ่ายเอกสาร และเข้าเล่ม,ค่าซักฟอก,ค่ากาจัดสิ่งปฏิกูล,ค่า
ระวางบรรทุก,ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณา และเผย
แพร่ ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ ค่า
ธรรมเนียมและ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าติดตั้งไฟฟ้า, ค่าติดตั้งประปา,ค่า
ติดตั้งโทรศัพท์, ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ ตลอดจน คาใช้จ่าย
อื่นที่จาเป็นตามบัญชีจาแนกประเภทรายจ่าย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่
จานวน

108,000

บาท

20,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็น ฯลฯ
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์

จานวน

15,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็น ฯลฯ
ค่าวัสดุ

รวม

100,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

รวม

2,017,070

บาท

รวม

2,004,820

บาท

รวม

2,004,820

บาท

จานวน

1,319,760

บาท

จานวน

70,000

บาท

จานวน

565,920

บาท

49,140

บาท

12,250

บาท

รวม

12,250

บาท

จานวน

12,250

บาท

วัสดุเครื่องดับเพลิง
เพื่อจัดชื้อชุดดับเพลิง ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย ประกอบด้วย เสื้อดับเพลิง กางเกงดับเพลิง หมวกดับเพลิง ผ้าคลุม
ศีรษะและบ่า ถุงมือดับเพลิง รองเท้าดับเพลิง ฯลฯ
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนครูผู้ดุแลเด็ก พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนหน่วย
งานนี้
เงินวิทยฐานะ
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวิทยฐานะ ครูผู้ดูแลเด็ก ในของหน่วยงานนี้
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ผู้ดูแลเด็ก ในของหน่วยงานนี้
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้าง ผู้ดูแลเด็กเงินค่าครองชีพชั่ว
คราว ในหน่วยงานนี้ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
กาญจนบุรี
งบดาเนินงาน
รวม
ค่าตอบแทน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงาน และผู้มีสิทธิเบิก
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวม

5,750,772

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

2,968,072

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

1,410,000

บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้บุคคลภายนอกทาการอย่างหนึ่งอย่างใด
แก่เทศบาล เช่น ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม ค่าสารวจข้อมูล ค่าจัดทาสื่อ
ประชาสัมพันธ์หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าจ้างเหมาทาความสะอาดฯลฯ ตลอด
จนค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็น เช่น ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ เป็น
ไปตามบัญชีจาแนกประเภทรายจ่าย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
จานวน

250,000

บาท

255,000

บาท

735,000

บาท

50,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเด็กน้อยท่องโลกกว้างเรียนรู้นอกห้อง
เรียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็น
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กรอบด้าน ค้นหาประสบการณ์รอบตัว
จานวน

30,000

บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กรอบด้าน ค้น
หาประสบการณ์รอบตัว และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็น
โครงการสานรักสานสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูก

จานวน

10,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

รวม

1,466,072

บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น ไม้กวาด ชุด
ถ้วย กาแฟ ช้อน ชาม แก้วน้า ถังน้า แป้ง สบู่ ยาสีฟัน น้ายาล้างจาน น้ายา
ถูพื้น และอื่น ๆ เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลหนองลาน
ค่าอาหารเสริม (นม)
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อนมให้แก่เด็กนักเรียนในเขตพื้นที่ตาบลหนอง
ลาน จานวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดหนองลาน โรงเรียนวัดหนอง
ไม้แก่น โรงเรียนบ้านจันทร์ลาดวิทยา โรงเรียนวัดดาปานนิมิตมิตรภาพ
ที่ 142 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลหนองลาน
วัสดุก่อสร้าง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ สี แปรงทาสี ทินเนอร์ น้าและ
อุปกรณ์ประปา ฯลฯ ทราย อิฐ หรือซีเมนต์บล็อก เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน

30,000

บาท

1,416,072

บาท

10,000

บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่น
พัฒนาการเด็ก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็น
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเพื่อเป็นค่า
จานวน
อาหารกลางวัน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัดหาอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
เทศบาลตาบลหนองลาน ประจาภาคเรียนที่ 2/2560 และประจาภาคเรียน
ที่ 1/2561
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก/ศพด.
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก เป็นค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง ฯลฯ
โครงการเด็กน้อยท่องโลกกว้างเรียนรู้นอกห้องเรียน

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสานรักสานสัมพันธ์ระหว่างแม่
ลูก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็น
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆของหน่วยงาน
นี้ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่อง
พิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ
ค่าวัสดุ

หน้า : 10/19

วันที่พิมพ์ : 29/10/2561 15:28:49

วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ผ้า
หมึกพิมพ์และอื่น ๆ สาหรับใช้คอมพิวเตอร์
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสาหรับอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลหนอง
ลาน และ อาคารสถานที่อื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ค่าบริการโทรศัพท์
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลหนองลานที่ใช้
ติดต่อราชการ
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบริการอินเตอร์เน็ต ของศุนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตาบลหนองลาน
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จานวน 2 เครื่อง
1)ขนาดที่กาหนดเป็นขนาดไม่ต่ากว่า 48,000 บีทียู
2)ราคาที่กาหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
3)เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทาความเย็นขนาดไม่
เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
4)ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสาเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความ
เย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5)เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออง
และสามาถถอดล้างทาความสะอาดได้ -ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน -ชนิดติด
ผนัง สาหรับชนิดตู้ตั้งพื้น เป็นเครื่องปรับอากาศที่ไม่มีระบบฟอกอากาศ
(รายละเอียดปรากฏตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจาปี 2560)

จานวน

10,000

บาท

รวม
จานวน

92,000

จานวน

3,000

บาท

จานวน

9,000

บาท

รวม

206,700

บาท

รวม

155,800

บาท

จานวน

111,800

บาท

บาท
80,000 บาท

หน้า : 11/19

วันที่พิมพ์ : 29/10/2561 15:28:49

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ จานวน 2 ชุด
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)
จานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) ในกรณีที่มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.8 GHz
และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่
น้อยกว่า 8 แกน หรือ
2) ในกรณีที่มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจา
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความ
จาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจร
หลัก แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความ
จาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานมุงกระเบื้อง 40 ตาราง
เมตร งานตีฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด 143 ตารางเมตร (รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่เทศบาลกาหนด)

จานวน

44,000

บาท

รวม

50,900

บาท

จานวน

50,900

บาท
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งบเงินอุดหนุน

รวม

2,576,000

บาท

เงินอุดหนุน

รวม

2,576,000

บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
จานวน
(1)โครงการอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนของโรงเรียนในเขตพื้นที่ตาบล
หนองลาน จานวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดดาปานนิมิตมิตรภาพ
ที่ 142 โรงเรียนวัดหนองลาน โรงเรียนบ้านจันทร์ลาดวิทยา โรงเรียนวัด
หนองไม้แก่น จานวน 2,356,000.-บาท
(2)อุดหนุนโรงเรียนวัดดาปานนิมิตมิตรภาพ 142
-โครงการสร้างเสริมความรู้ด้านนาฎศิลป์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น
จานวน 180,000.-บาท
-โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จานวน 10,000.-บาท
(3)อุดหนุนโรงเรียนวัดหนองลาน
-โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จานวน 10,000.-บาท
(4)อุดหนุนโรงเรียนบ้านจันทร์ลาดวิทยา
-โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จานวน 10,000.-บาท
(5)อุดหนุนโรงเรียนวัดหนองไม้แก่น
-โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จานวน 10,000.-บาท
แผนงานสาธารณสุข

2,576,000

บาท

รวม

275,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

275,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

270,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะแบบองค์รวม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จา
เป็น ฯลฯ
โครงการเทศบาลตาบลหนองลานปั่นสร้างสุขเพื่อสุขภาพ
จานวน

50,000

บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเทศบาลตาบลหนองลานปั่นสร้างสุขเพื่อ
สุขภาพ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็น ฯลฯ
โครงการปรับปรุงและดูแลสถานที่ทิ้งขยะ

จานวน

20,000

บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงและดุแลสถานที่ทิ้งขยะ และค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็น ฯลฯ
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
จานวน

50,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข เข็มฉีดยา อุปกรณ์ต่างๆ ที่
จาเป็น ฯลฯ
โครงการรณรงค์การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
จานวน

80,000

บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกและค่าใช้
จ่ายอื่นๆที่จาเป็น ฯลฯ
โครงการลด-คัดแยกขยะและการใช้ประโยชน์มูลฝอย
จานวน

20,000

บาท

รวม

5,000

บาท

จานวน

5,000

บาท

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการจัดการขยะแบบองค์รวม

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการลด-คัดแยกขยะและการใช้ประโยชน์มูล
ฝอย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็น ฯลฯ
ค่าวัสดุ
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อยาเวชภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็น
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

รวม

84,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

84,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

84,000

บาท

จานวน

84,000

บาท

รวม

1,760,060

บาท

รวม

926,160

บาท

รวม

926,160

บาท

จานวน

588,840

บาท

จานวน

42,000

บาท

จานวน

283,320

บาท

จานวน

12,000

บาท

รวม

696,000

บาท

รวม

86,000

บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงิน
ประจาปี) สาหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะ
กรรมการพนักงานเทศบาล เรื่องกาหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ กาหนดเงินประโยชน์ ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปีสาหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
และพนักงานจ้างของเทศบาล พ.ศ.2558
ค่าเช่าบ้าน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 ตามหนังสืออาเภอท่ามะกา ที่ กจ
0023.10/7674 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธี
การเกี่ยวกับเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานเทศบาล และผู้มี
สิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้

40,000

บาท

36,000

บาท

10,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการจ้างเหมาแรงงานคนพิการ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาคนงานที่ปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตาบลหนองลาน
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ใน
หน่วยงานนี้ ตามหนังสือสานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวามคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินประจาตาแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะ
กรรมการกลางพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ของหน่วยงานนี้
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ ในหน่วยงานนี่ตามประกาศคณะกรรมการของพนักงาน
เทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
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ค่าใช้สอย

รวม

170,000

บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทาการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่
เทศบาล เช่น ค่าถ่ายเอกสาร และเข้าเล่ม,ค่าซักฟอก,ค่ากาจัดสิ่งปฏิกูล,ค่า
ระวางบรรทุก,ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณา และเผย
แพร่ ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ ค่า
ธรรมเนียมและ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าติดตั้งไฟฟ้า, ค่าติดตั้งประปา,ค่า
ติดตั้งโทรศัพท์, ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ ตลอดจน คาใช้จ่าย
อื่นที่จาเป็นตามบัญชีจาแนกประเภทรายจ่าย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
จานวน

60,000

บาท

10,000

บาท

100,000

บาท

440,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

จานวน

200,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

จานวน

60,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ พนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ในหน่วยงานนี้ ที่ได้รับคาสั่งให้เดินทางไป
ราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จา
เป็นในการเดินทางไปราชการ อบรม สัมมนา ของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ ของหน่วยงาน
นี้ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่อง
พิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ
ค่าวัสดุ
รวม
วัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงานต่างๆ และเครื่องเขียนแบบพิมพ์
ต่างๆ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ หมึกโรเนียวและอื่นๆ ที่จาเป็น
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ซ่อมแซมภายในอาคาร
และซ่อมไฟฟ่าแสงสว่างสาธารณะ เช่น โคมไฟฟ้า หลอดไฟ บัลลาส สาย
ไฟ ปลัก และอื่น ๆ รายละเอียดตามบัญชีการจาแนกประเภท รายจ่ายที่จา
เป็นต้องใช้ในหน่วยงานนี้
วัสดุก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ไม้
อัด เชือก แปรง ทาสี พู่กัน สี ทินเนอร์สี ท่อน้าและอุปกรณ์ประปา และราย
ละเอียดตาม บัญชีการจาแนกรายจ่าย ที่จาเป็นต้องใช้ในหน่วยงานนี้
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่เกี่ยวกับยานพาหนะและขน
ส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน น้ามัน
เบรก หม้อน้ารถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิมล์กรองแสง ฯลฯ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ามันเชื้อเพลิงและน้ามันหล่อลื่นที่ใช้กับยานพาหนะของ
หน่วยงานนี้ เช่น น้ามันเบนซิน น้ามันดีเซล น้ามันเกียร์ น้ามันเฟือง
ท้าย ฯลฯ เพื่อให้สาหรับรถยนต์ส่วนกลาง
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์
สาหรับบันทึกข้อมูลต่างๆ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ตลับผงหมึก แผ่นกรอง
แสง เมนบอร์ด แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ หมึกพิมพ์ สายเคเบิล แป้น
พิมพ์ เมาส์ ฯลฯ หรือวัสดุต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
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งบลงทุน

รวม

137,900

บาท

รวม

137,900

บาท

จานวน

30,000

บาท

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)
หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน
ไม่น้อยกว่า 3.2 GHz จานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจา
แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ
.ศ. 2560
ณ วันที่ 21 เมษายน 2560
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจา
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความ
จาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจร
หลัก แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความ
จาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 240 GB จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ฉีดหมึก
จานวน

7,900

บาท

100,000

บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาสาหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย
กว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10.2 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสาหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 17
หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.1 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
จานวน
เพืิ่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่างๆของเทศบาล เช่นรถ
ยนต์ส่วนกลาง ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างหรือทรัพย์สินใดของเทศบาล
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งานไฟฟ้าถนน

รวม

2,815,000

บาท

งบลงทุน

รวม

2,815,000

บาท

รวม

2,815,000

บาท

496,000

บาท

485,000

บาท

จานวน

464,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

จานวน

350,000

บาท

จานวน

375,000

บาท

จานวน

375,000

บาท

จานวน

220,000

บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านพันโทชลอ ทอง จานวน
ลื่น
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 ตาบลหนองลาน ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ดาเนิน
การไม่น้อยกว่า 1,250 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่
เทศบาลกาหนด)
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตาบลหนองลาน
จานวน
ก่อสร้างลานคอนกรีต ขนาด
กว้าง 36.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือพื้นที่ดาเนิน
การไม่น้อยกว่า 1,440 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่
เทศบาลกาหนด)
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตหน้าสานักงานเทศบาลตาบลหนองลาน
ก่อสร้างลานคอนกรีต ขนาด
กว้าง 25.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดาเนิน
การไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่
เทศบาลกาหนด)
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองชลประทาน
ก่อสร้างสะพาานคอนกรีตเหล็กข้ามคลองชลประทาน (สาย 4ข-2ข-2ซ
) หมู่ที่ 5 ตาบลหนองลาน จานวน 1 สะพาน ขนาด
กว้าง 1.50 เมตร ยาว 6.70 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล
กาหนด)
โครงการซ่อมแซมคูส่งน้า (คลองไส้ไก่) พร้อมปรับเกลี่ยและถางป่าคลอง
ระบายน้า(บริเวณบ้านนายช่วย กุญชร-บ้านนางเล็ก พิทักษ์)
ซ่อมแซมคูส่งน้า (คลองไส้ไก่)หมู่ที่ 1 ตาบลหนองลาน ขนาด
กว้าง 1.80 เมตร ยาว 1,400 เมตร พื้นที่ดาเนินการไม่น้อย
กว่า 2,520 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกาหนด)
โครงการซ่อมแซมคูส่งน้า (คลองไส้ไก่) พร้อมปรัยเกลี่ยและถางป่าคลอง
ระบายน้า (บริเวณบ้านนายถวิล-นายเทิดชัย คาจันทร์)
ซ่อมแซมคูส่งน้า (คลองไส้ไก่) หมู่ที่ 5 ตาบลหนองลาน ขนาด
กว้าง 1.80 เมตร ยาว 1,500 เมตร หรือพื้นที่ดาเนินการไม่น้อย
กว่า 2,700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกาหนด)
โครงการซ่อมแซมคูส่งน้า(คลองไส้ไก่) พร้อมปรับเกลี่ยและถางป่าคลองระ
บายนา ้ (บริเวณบ้านนายเทเวช ภูมมาลา-ทุ่งหนองโพธิ)
ซ่อมแซมคูส่งน้า (คลองไส้ไก่) หมู่ที่ 4 ตาบลหนองลาน ขนาดกว้าง 1.80
เมตร ยาว 1,500 เมตร พื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า 2,700 ตารางเมตร
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกาหนด)
โครงการวางท่อระบายน้า คสล. หมู่ที่ 1 บริเวณหลังปั้มน้ามัน
วางท่อระบายน้า คสล. หมู่ที่ 1 ตาบลหนองลาน บริเวณหลังปั้ม
น้ามัน ขนาดท่อ คสล.เส้นผ่านศูนย์
กลาง 0.40 เมตร จานวน 186 ท่อน รวมบ่อพัก คสล
. จานวน 14 บ่อ รวมความยาวทั้งหมด 200 เมตร (รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาลกาหนด)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวม

638,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

638,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

638,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จาเป็น
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตาบลหนองลาน

จานวน

260,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็น
โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพ

จานวน

20,000

บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็น
โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (โรงเรียนผู้สูงอายุตาบล จานวน
หนองลาน)

168,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะกลุ่มผู้เลี้ยงไก่พื่นเมือง

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็น
โครงการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จานวน

30,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จะเป็น
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุตาบลหนองลาน

จานวน

90,000

บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็น
โครงการสร้างความรู้เพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน

จานวน

20,000

บาท

รวม

50,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

50,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

50,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

รวม

390,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

390,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

390,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
จานวน
(1)โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ตั้งไว้ 70,000.-บาท เพื่อ
เป็นค่าจ้างเหมาตกแต่งรถแห่เทียน ค่าจ้างเหมาจัดการแสดง ค่าจ้างป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างเหมาจัดบอร์ดเผยแพร่
เกี่ยวกับประเพณีเข้าพรรษาและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จาเป็น
(2)โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม ตั้งไว้ 30,000.-บาท เพื่อ
เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันแม่แห่งชาติ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็น
(3)โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ ตั้งไว้ 40,000.-บาท เพื่อเป็นค่าใช้
จ่ายตามโครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จาเป็น
(4)โครงการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ตั้งไว้ 30,000
.-บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จาเป็น

170,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็น
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการแข่งขันกีฬาตาบลหนองลานต้านยาเสพติด
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็น
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการคนดีวิถีพุทธ

จานวน

40,000

บาท

จานวน

70,000

บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จาเป็น
โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและประเพณีสงกรานต์
จานวน

100,000

บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและประเพณี
สงกรานต์ เช่น ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าของขวัญของรางวัล ค่าจ้างเหมาจัด
ตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็น
โครงการจิตอาสา ทุาดีเพื่อสังคม
จานวน

10,000

บาท

รวม

7,596,858

บาท

รวม

7,596,858

บาท

รวม

7,596,858

บาท

ค่าชาระหนี้เงินต้น
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าชาระหนี้เงินกู้ธนาคารตามโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตาบลหนองลาน วงเงินตามสัญญากู้
เงิน จานวน 5,000,000.-บาท กาหนดระยะเวลาชาระหนี้เงิน
กู้ 10 ปี ดาเนินการภายใต้หลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.3/ว4325 เรื่องหลักเกณฑ์ในการพิจาณาการขอกู้เงินของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลและเมืองพัทยา ลงวัน
ที่ 23 พฤศจิกายน 2554
ค่าชาระดอกเบี้ย
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าชาระหนี้เงินกู้ธนาคารโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตาบลหนองลาน วงเงินตามสัญญากู้
เงิน จานวน 5,000,000.-บาท กาหนดระยะเวลาชาระหนี้เงิน
กู้ 10 ปี ดาเนินการภายใต้หลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.3/ว4325 เรื่องหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการขอกู้
เงิน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลและเมืองพัทยา ลงวัน
ที่ 23 พฤศจิกายน 2554
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
จานวน

487,193

บาท

160,000

บาท

150,000

บาท

5,144,400

บาท

960,000

บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการคนดีวิถีพุทธ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จา
เป็น
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจิตอาสา ทาดีเพื่อสังคม และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่จาเป็น
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง,ครูผู้ดูแลเด็ก
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นยังชีพให้กับผู้สูงอายุตาบลหนองลาน ที่มีอายุ 60 ปีบริ
บูรณ์ ขึ้นไปที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2552 และได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้แล้ว
เบี้ยยังชีพคนพิการ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้กับคนพิการ ที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดที่
ได้แสดงความจานงโดยการขอขี้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพคน
พิการให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว โดยคนพิการที่มีสิทธิจะได้รับ
เบี้ยความพิการคนละ 800 บาทต่อเดือน
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เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้กับผู้ป่วยเอดส์ ที่แพทย์ได้รับรองและทาการ
วินิจฉัย และมีความเป็นอยู่ยากจน หรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแล ไม่
สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยผู้ป่วยเอดส์มีสิทธิจะได้รับการ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนละ 500 บาทต่อเดือนครบทั้ง 12 เดือน
สารองจ่าย
เพื่อไว้ใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือกิจกรรมที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วง
หน้าหรือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
รายจ่ายตามข้อผูกพัน
(1)เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ตั้งไว้ 180,000
.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมบทกองทุนสุขภาพตาบลหนองลาน
(2)ค่าบารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตั้งไว้ 26,000.-บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าบารุงสันนิบาตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2541 ข้อ 16 (ตามการ
แก้ไขข้อบังคับ ส.ท.ท.ปี พ.ศ. 2543) โดยให้ตั้งจ่ายในอัตราร้อยละเศษ
หนึ่งส่วนหกของรายรับจริงในปีที่ล่วงหน้า (ไม่รวมเงินกู้เงินจ่ายขาดจาก
เงินสะสมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและเงินอุดหนุนจากรัฐบาล) ทั้งนี้ไม่เกิน
เจ็ดแสนห้าหมื่นบาท ในปีงบประมาณ 2559 เทศบาลมีรายรับจริงของงบ
ประมาณทั่วไปทั้งสิ้น 33,772,080.14.-บาท เงินอุดหนุดทั่วไป และเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจจานวน 18,572,671.-บาท คงเหลือรายรับจริงที่จะนา
ไปคานวณเป็นเงิน 15,199,409.14.-บาท เมือคานวณร้อยละ 1/6 แล้ว
เทศบาลต้องจ่ายเป็นค่าบารุง ส.ท.ท. จานวน 25,383.01.-บาท จึงตั้งจ่าย
ไว้ 26,000.-บาท
เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
เพื่อสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญ
พนักงาน

จานวน

18,000

บาท

จานวน

141,265

บาท

จานวน

206,000

บาท

จานวน

330,000

บาท

