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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เงินเดือนนายก/รองนายก 695,600 บาท
ส าหรับจ่ายเปน็เงินเดือนนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี จ านวน 
2 คน

งบบคุลากร 5,106,300 บาท
เงนิเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,335,000 บาท

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 36,989,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงนิอุดหนุนทั่วไป แยกเปน็
แผนงานบรหิารงานทั่วไป

งานบรหิารทั่วไป 6,641,300 บาท

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 198,800 บาท

ส าหรับจ่ายเปน็เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี จ านวน 1 คน 
และค่าตอบแทนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จ านวน 1 คน

เงินค่าตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก 120,000 บาท

ส าหรับจ่ายเปน็เงินค่าตอบแทนพเิศษนายกเทศมนตรี และ                    
 รองนายกเทศมนตรี จ านวน 2 คน

เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก 120,000 บาท

ส าหรับจ่ายเปน็เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกเทศมนตรี และ        
 รองนายกเทศมนตรี จ านวน 2 คน

ส าหรับจ่ายเปน็เงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปใีหแ้ก่พนักงาน
เทศบาล ต าแหน่ง ปลัดเทศบาล หวัหน้าส านักปลัด นิติกร นักวเิคราะห์
นโยบายและแผน นักทรัพยากรบคุคล เจ้าพนักงานธรุการ และนักวชิาการ
ตรวจสอบภายใน

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 84,000 บาท

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,771,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน 2,150,300 บาท

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 1,200,600 บาท

ส าหรับจ่ายเปน็เงินค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภาเทศบาล          
 รองประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล

ส าหรับจ่ายเปน็ค่าตอบแทนรายเดือนใหแ้ก่ปลัดเทศบาล ในอัตราเดือนละ 
7,000 บาท ตามกฎหมายวา่ด้วยเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งและมี
สิทธไิด้รับค่าตอบแทนเปน็รายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ควรได้รับตาม
ระเบยีบที่ก าหนด
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ส าหรับจ่ายเปน็ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 1 อัตรา 
ได้แก ่ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธรุการ และส าหรับจ่ายเปน็ค่าตอบแทน
พนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 2 อัตรา ได้แก ่ต าแหน่งคนงานทั่วไป

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 24,000 บาท

ส าหรับจ่ายเปน็เงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงิน
ประจ าต าแหน่งตามกฎหมายวา่ด้วยเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งและมี
สิทธไิด้รับค่าตอบแทนเปน็รายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ควรได้รับตาม
ระเบยีบที่ก าหนด (ต าแหน่งปลัดเทศบาลและหวัหน้าส านักปลัด)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 387,000 บาท

เงินประจ าต าแหน่ง 126,000 บาท

ส าหรับจ่ายเปน็เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น ส าหรับพนักงานส่วนทอ้งถิ่นเปน็
กรณีพเิศษ (เงินรางวลัประจ าป)ี ใหแ้ก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
ในส านักปลัดที่ได้รับตามหลักเกณฑ์ที ่ก.ท.ก าหนด และเปน็ค่าตอบแทน
ผู้ปฏบิติังานอันเปน็ประโยชน์แก่เทศบาลตามกฎหมาย ระเบยีบและ
หนังสือส่ังการที่เกี่ยวข้อง

ค่าเช่าบา้น 120,000 บาท

ค่าตอบแทน 155,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 5,000 บาท

ส าหรับจ่ายเปน็เงินเพิ่มต่าง  ๆของพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 1 อัตรา
และพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 2 อัตรา 

งบด าเนินงาน 1,485,000 บาท

รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ
รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 250,000 บาท

ส าหรับจ่ายเปน็เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรของผู้บริหารและพนักงาน
เทศบาลผู้มีสิทธไิด้รับการช่วยเหลือตามระเบยีบฯ

ค่าใช้สอย 727,000 บาท

ส าหรับจ่ายเปน็ค่าเช่าบา้นของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธไิด้รับเงิน            
 ค่าเช่าบา้นตามระเบยีบฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 30,000 บาท

ส าหรับจ่ายเปน็ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่ายต่างๆเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ
ใดๆ เช่น เข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาจัดท าส่ือ
ส่ิงพมิพต่์างๆ ค่าจัดท าปา้ยประกาศ ปา้ยประชาสัมพนัธต่์างๆ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จัดอยู่ในประเภทนี ้ตลอดจนค่าจ้างเหมาบริการใหผู้้รับจ้าง
กระท าการอย่างหนึ่งอย่างใด ซ่ึงไม่ใช่เปน็การประกอบ ดัดแปลง หรือต่อ
เติมครุภณัฑ์ ค่าติดต้ังไฟฟา้ ค่าติดต้ังประปา ค่าติดต้ังโทรศัพท ์ฯลฯ
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ค่าใช้จ่ายการจัดงานวนัส าคัญทางรัฐพธิี 70,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกต้ังทั่วไป/การเลือกต้ังซ่อม 200,000 บาท

ส าหรับจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวนัส าคัญทางรัฐพธิ ีในการจัด
กิจกรรมในวนัส าคัญทางรัฐพธิ ีเช่น ค่าวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าปา้ย
ประชาสัมพนัธ ์ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเปน็ที่ใช้ในการจัดงานดังกล่าวจัดงานดังกล่าว ใหเ้ปน็ไป
ตามหนังสือส่ังการ (แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ.2561-2564 หน้าที่ 87 
ล าดับที่ 12)

ค่ารับรอง จ านวน 10,000 บาท
-ส าหรับจ่ายเปน็ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าของขวญั ค่าพมิพเ์อกสาร 
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเล้ียงรับรอง รวมทั้งค่าบริการและค่าใช้จ่าย
อื่นๆซ่ึงจ าเปน็ต้องจ่ายเกี่ยวกับการรับรองในการต้อนรับบคุคลหรือคณะ
บคุคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทศันศึกษาดูงาน
ค่าเล้ียงรับรอง  จ านวน 25,000 บาท
-ส าหรับจ่ายเปน็ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืมต่างๆ ในการเล้ียงรับรองในการ
ประชุมสภาเทศบาล หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ที่ได้รับ
แต่งต้ังตามกฎหมาย หรือตามระเบยีบหรือหนังสือส่ังการของ
กระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหวา่งองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นกับ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นกับรัฐวสิาหกิจ
หรือเอกชน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพธิกีาร 35,000 บาท

ส าหรับจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พกั 
ค่าบริการจอดรถ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง 
ผู้บริหาร สมาชิกสภา และค่าลงทะเบยีนต่างๆ ตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ทอ้งถิ่น พ.ศ.2555 รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม ฯลฯ

ค่าพวงมาลัย พวงมาลา ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 2,000 บาท

ส าหรับจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกต้ังทั่วไป/การเลือกต้ังซ่อม โดย
จ่ายเปน็ค่าตอบแทน ค่าวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าปา้ยประชาสัมพนัธ ์และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเปน็ที่ใช้ในการด าเนินการจัดการเลือกต้ัง ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 3675 ลงวนัที่ 6 กรกฎาคม 2561 
เร่ือง การซักซ้อมแนวทางปฏบิติั การต้ังงบประมาณเพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินการเลือกต้ังทอ้งถิ่น (แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ.2561-2564 
หน้าที่ 84 ล าดับที่ 1)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบยีนต่างๆ 50,000 บาท
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ส าหรับจ่ายเปน็ค่าพวงมาลัย พวงมาลา ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ในวนั
ส าคัญต่างๆ

โครงการเทศบาลเคล่ือนที่ 70,000 บาท

วสัดุส านักงาน 100,000 บาท
ส าหรับจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือของเคร่ืองใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟม้ ปากกา 
ส่ิงพมิพท์ี่ได้จากการซ้ือหรือจ้างพมิพ ์หมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร น้ าด่ืม        
ธงชาติ ฯลฯ

ส าหรับจ่ายเปน็ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (รายจ่ายเพื่อ
ซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพื่อใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซม
ครุภณัฑ์ต่างๆ และค่าบ ารุงรักษาทรัพย์สินอื่นๆ)

ค่าวัสดุ 218,000 บาท

ส าหรับจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการเทศบาลเคล่ือนที ่เช่น ค่า
เช่าเต็นท ์ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าเช่าเคร่ืองขยายเสียง ค่าน้ าแข็ง ค่ารถ
โฆษณาประชาสัมพนัธโ์ครงการฯ ค่าจัดท าปา้ยไวนิลประชาสัมพนัธ์
โครงการ ค่าปา้ยไวนิลติดรถโฆษณา ค่าจัดท าปา้ยไวนิลติดเต็นท์
อ านวยการ ค่าจัดท าปา้ยฟวิเจอร์บอร์ดส าหรับจัดนิทรรศการ ค่าจัดท าปา้ย
ไวนิลหน่วยงานที่ร่วมออกใหบ้ริการประชาชนและปา้ยชี้จุดบริการ ค่าเช่า
เก้าอี ้ค่าเช่าโต๊ะกลม ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที ่ค่าจ้างเหมาผูกผ้าบริเวณ
เต็นทอ์ านวยการค่าวสัดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จ าเปน็ในการด าเนิน
โครงการดังกล่าว ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการเบกิจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2559 (แผนพฒันา
ทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ.2561-2564 หน้าที ่87 ล าดับที ่13)

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 50,000 บาท

วสัดุก่อสร้าง 10,000 บาท

ส าหรับจ่ายเปน็ค่าวสัดุก่อสร้าง เช่น หนิ ดิน ทราย ปนู กระเบื้อง สังกะสี 
ตะป ูไม้ต่างๆ ยางมะตอยส าเร็จรูป สี แปรงทาสี ทอ่พวีซีี ข้องอสามทาง 
ฯลฯ

วสัดุงานบา้นงานครัว 25,000 บาท

ส าหรับจ่ายเปน็ค่าวสัดุงานบา้นงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด แก้วน้ า จาน 
ชาม ช้อน ชุดกาแฟ ผ้าปโูต๊ะ ฯลฯ ส าหรับใช้ในส านักงานเทศบาล

วสัดุไฟฟา้และวทิยุ 10,000 บาท

ส าหรับจ่ายเปน็ค่าวสัดุไฟฟา้และอื่นๆ ส าหรับใช้ในส านักงาน เช่น ฟวิส์ 
เทปพนัสายไฟ หลอดไฟฟา้ เบรคเกอร์ ฯลฯ 

วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 3,000 บาท
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วสัดุคอมพวิเตอร์ 50,000 บาท

ส าหรับจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ เช่น หมึกส าหรับเคร่ืองพมิพ์ 
เมนบอร์ด เมาส์ เคร่ืองอ่านและเคร่ืองบนัทกึข้อมูลแบบต่างๆ ฯลฯ

วสัดุการเกษตร 20,000 บาท

ส าหรับจ่ายเปน็ค่าวสัดุเกษตร เช่น จอบ เสียม กรรไกรตัดแต่งกิ่งไม้ ฯลฯ

ส าหรับจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เช่น น้ ามันเบนซิน 
น้ ามันเคร่ือง น้ ามันดีเซล ฯลฯ ส าหรับเคร่ืองตัดหญ้า ที่ใช้ในการปรับปรุง
สถานที่ของเทศบาลต าบลหนองขนาน

ส าหรับจ่ายเปน็ค่าน้ าประปา ส าหรับที่ท าการเทศบาลต าบลหนองขนาน
และศูนย ์อปพร.

ค่าบริการโทรศัพท์ 15,000 บาท

ส าหรับจ่ายเปน็ค่าไฟฟา้ ส าหรับที่ท าการเทศบาลต าบลหนองขนาน และ
ศูนย ์อปพร. อาคารต่างๆ ที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลต าบลหนองขนาน

ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล 20,000 บาท

ค่าสาธารณปูโภค 385,000 บาท
ค่าไฟฟา้ 270,000 บาท

ส าหรับจ่ายเปน็ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม และค่าใช้จ่ายอื่นที่
จ าเปน็ เช่น ค่าดูแลเวบ็ไซต์ ค่าโดเมนเนม ฯลฯ และค่าใช้จ่ายเพื่อใหไ้ด้ใช้
บริการอินเตอร์เน็ต ฯลฯ

งบลงทนุ 50,000 บาท

ส าหรับจ่ายเปน็ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซ้ือดวงตราไปรษณียกร ค่าเช่าตู้
ไปรษณีย ์ฯลฯ

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 60,000 บาท

ส าหรับจ่ายเปน็ค่าโทรศัพทส์ านักงานเทศบาลและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการใช้บริการ

ค่าบริการไปรษณีย์ 20,000 บาท

งานบรหิารงานคลัง 2,513,800 บาท
งบบคุลากร 1,835,000 บาท

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ 50,000 บาท

ส าหรับจ่ายเปน็ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภณัฑ์ขนาดใหญ่ ซ่ึง
ไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง 

ค่าครภุณัฑ์ 50,000 บาท

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์
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ส าหรับจ่ายเปน็เงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาล ที่ได้รับเงิน
ประจ าต าแหน่งตามกฎหมายวา่ด้วยเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งและ  
 มีสิทธไิด้รับค่าตอบแทนเปน็รายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ควรได้รับ
ตามระเบยีบที่ก าหนด (ต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง)

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 208,000 บาท

ส าหรับจ่ายเปน็เงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปใีหแ้ก่พนักงาน
เทศบาลต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง นักวชิาการพสัดุ นักวชิาการจัดเก็บ
รายได้ และนักวชิาการเงินและบญัชี

เงินประจ าต าแหน่ง 42,000 บาท

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,835,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน 1,243,000 บาท

ส าหรับจ่ายเปน็เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 2 อัตรา

งบด าเนินงาน 648,800 บาท

ส าหรับจ่ายเปน็ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 2 อัตรา 
ได้แก ่ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้และต าแหน่งพนักงานขับ
รถยนต์

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 20,000 บาท

ส าหรับจ่ายเปน็ค่าจ้างลูกจ้างประจ าและเงินปรับปรุงค่าจ้างลูกจ้างประจ า 
จ านวน 1 อัตรา ต าแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบญัชี

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 322,000 บาท

ส าหรับจ่ายเปน็ค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการใหแ้ก่พนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้างที่ได้รับค าส่ังใหป้ฏบิติังานนอกเวลาราชการ

ค่าเช่าบา้น 70,800 บาท

ส าหรับจ่ายเปน็ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบ
กระทรวงการคลังวา่ด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.
2560และเพื่อจ่ายเปน็เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น ส าหรับพนักงานส่วน
ทอ้งถิ่นเปน็กรณีพเิศษ (เงินรางวลัประจ าป)ี ใหแ้ก่พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้างในกองคลังได้รับตามหลักเกณฑ์ที ่ก.ท.ก าหนด และเปน็
ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติังานอันเปน็ประโยชน์แก่เทศบาลตามกฎหมาย 
ระเบยีบและหนังสือส่ังการที่เกี่ยวข้อง

ค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ 5,000 บาท

ค่าตอบแทน 150,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 50,000 บาท

ส าหรับจ่ายเปน็ค่าเช่าบา้นของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธไิด้รับเงินค่าเช่า
บา้นตามระเบยีบ 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 25,000 บาท
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รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ

รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 130,000 บาท

ส าหรับจ่ายเปน็เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ
ได้รับตามระเบยีบ

ค่าใช้สอย 323,000 บาท

โครงการจัดท าแผนที่ภาษแีละทะเบยีนทรัพย์สิน 123,000 บาท

ส าหรับจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดท าแผนที่ภาษแีละ
ทะเบยีนทรัพย์สิน เช่น ค่าจ้างเหมาบคุคลภายนอกบนัทกึข้อมูล ค่าวสัดุ
อุปกรณ์ต่างๆ ค่าปา้ยประชาสัมพนัธ ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จ าเปน็ในการ
ด าเนินโครงการดังกล่าว ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยแผนที่ภาษี
และทะเบยีนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2550 
(แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที ่84 ล าดับที ่3)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบยีนต่างๆ 50,000 บาท

ส าหรับจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พกั 
ค่าลงทะเบยีนต่างๆ ของพนักงานเทศบาล ลูก้างประจ าและพนักงานจ้าง ที่
ได้รับค าส่ังใหเ้ดินทางไปราชการ ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ทอ้งถิ่น พ.ศ.2555 รวมทั้ง
ที่แก้ไขเพิ่มเติม ฯลฯ

ส าหรับจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการต่าง  ๆเช่น ค่าจัดท าปา้ย
ประชาสัมพนัธภ์าษปีระจ าปี การจัดท าแผ่นพบัการช าระภาษ ีและค่าจ้าง
เหมาบริการต่างๆ ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ส าหรับจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือของเคร่ืองใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟม้ ปากกา 
ดินสอ ส่ิงพมิพท์ี่ได้จากการซ้ือหรือจ้างพมิพ ์ฯลฯ

วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 10,000 บาท

ค่าวัสดุ 160,000 บาท

วสัดุส านักงาน 50,000 บาท

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 20,000 บาท

ส าหรับจ่ายเปน็ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อใหส้ามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ 

ส าหรับจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง ค่าอะไหล่และชิ้นส่วนที่
เสียหาย เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอร์ร่ี ฯลฯ ส าหรับใช้ในรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ส่วนกลาง

วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 60,000 บาท
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ส าหรับจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ต่างๆ เช่น หมึกส าหรับ
เคร่ืองพมิพ์ เมนบอร์ด เมาส์ เคร่ืองอ่านและบนัทกึข้อมูลแบบต่างๆ ฯลฯ

ค่าสาธารณปูโภค 15,000 บาท

ส าหรับจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวสัดุน้ ามันและหล่อล่ืน เช่น น้ ามันเบนซิน 
น้ ามันเคร่ือง น้ ามันดีเซล ฯลฯ ส าหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง

วสัดุคอมพวิเตอร์ 40,000 บาท

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ 30,000 บาท

งบลงทนุ 30,000 บาท
ค่าครภุณัฑ์ 30,000 บาท

ค่าบริการไปรษณีย์ 15,000 บาท

ส าหรับจ่ายเปน็ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าจัดซ้ือดวงตราไปรษณียากร ค่า
เช่าตู้ไปรษณีย ์ฯลฯ

เงินเดือนพนักงาน 113,300 บาท

ส าหรับจ่ายเปน็เงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปใีหแ้ก่พนักงาน
เทศบาลต าแหน่ง เจ้าพนักงานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั

งบบคุลากร 483,800 บาท

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 483,800 บาท

ส าหรับจ่ายเปน็ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภณัฑ์ขนาดใหญ่ ซ่ึง
ไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง 

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

งานปอ้งกันภยัฝ่ายพลเรอืนและระงบัอัคคีภยั 622,800 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 62,700 บาท

ส าหรับจ่ายเปน็เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 2 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 261,600 บาท

ส าหรับจ่ายเปน็ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 2 อัตรา 
ได้แก ่ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั และ
พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดกลาง

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 46,200 บาท

ส าหรับจ่ายเปน็เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานเทศบาล จ านวน 1 อัตรา ได้แก ่
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั

งบด าเนินงาน 124,000 บาท
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ค่าใช้สอย 37,000 บาท
รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ

ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 42,000 บาท

ส าหรับจ่ายเปน็ค่าตอบแทนใหแ้ก่สมาชิก อปพร.ที่ปฏบิติัหน้าที่ตามค าส่ัง
ของศูนย ์อปพร.เทศบาลต าบลหนองขนาน ตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการเบกิค่าใช้จ่ายใหแ้ก่อาสาสมัครปอ้งกันภยั
ฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2560 และส าหรับจ่าย
เปน็เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น ส าหรับพนักงานส่วนทอ้งถิ่นเปน็กรณีพเิศษ 
(เงินรางวลัประจ าป)ี ใหแ้ก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างที่มีสิทธไิด้รับ
ตามหลักเกณฑ์ที ่ก.ท.ก าหนด 

ค่าตอบแทน 42,000 บาท

ส าหรับจ่ายเปน็ค่าลงทะเบยีนต่างๆ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พกัและค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักรหรือไปอบรม
สัมมนาของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง หรือผู้ที่ได้รับค าส่ังจากเทศบาล
ใหเ้ดินทางไปราชการ ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ทอ้งถิ่น พ.ศ.2555 รวมทั้งที่แก้ไข
เพิ่มเติม ฯลฯ

โครงการปอ้งกันและลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวนัปใีหม่ 5,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบยีนต่างๆ 5,000 บาท

รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 10,000 บาท

ส าหรับจ่ายเปน็ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าจัดท าปา้ยประกาศ ปา้ย
ประชาสัมพนัธต่์างๆ ฯลฯ

ส าหรับจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการปอ้งกันและลดอุบติัเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลวนัปใีหม่ เช่น ค่าปา้ยโครงการ ค่าน้ าด่ืม ค่าน้ าแข็ง ค่าเช่า
เต็นท ์ค่าเช่าติดต้ังไฟฟา้บริเวณจุดบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จ าเปน็ใน
การด าเนินโครงการดังกล่าว ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการ
เบกิจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2559 
(แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที ่68 ล าดับที ่1)

โครงการปอ้งกันและลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวนัสงกรานต์ 5,000 บาท
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ส าหรับจ่ายเปน็ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อใหส้ามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ 45,000 บาท

ส าหรับจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการปอ้งกันและลดอุบติัเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลวนัสงกรานต์ เช่น ค่าปา้ยโครงการ ค่าน้ าด่ืม ค่าน้ าแข็ง ค่า
เช่าเต็นท ์ค่าเช่าติดต้ังไฟฟา้บริเวณจุดบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จ าเปน็
ในการด าเนินโครงการดังกล่าว ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการ
เบกิจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2559 
(แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที ่68 ล าดับที ่2)

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 12,000 บาท

วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 20,000 บาท
ส าหรับจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เช่น น้ ามันเบนซิน 
น้ ามันเคร่ือง น้ ามันดีเซล ฯลฯ ส าหรับรถยนต์ อปพร.ของเทศบาล

วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000 บาท
ส าหรับจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง ค่าอะไหล่และชิ้นส่วนที่
เสียหาย เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอร์ร่ี ฯลฯ ส าหรับใช้ในรถยนต์  อปพร.

วสัดุไฟฟา้และวทิยุ 5,000 บาท

ส าหรับจ่ายเปน็ค่าวสัดุไฟฟา้และวทิย ุเช่น ไฟฉาย กระบองสัญญาณไฟฟา้ 
ถ่านไฟฉาย ฯลฯ

ส าหรับจ่ายเปน็ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภณัฑ์ขนาดใหญ่ ซ่ึง
ไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง เช่น ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์
ต่างๆ และบ ารุงรักษาทรัพย์สินอื่นๆ

แผนงานการศึกษา

งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 2,643,400 บาท

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ 15,000 บาท

งบลงทนุ 15,000 บาท
ค่าครภุณัฑ์ 15,000 บาท

เงินประจ าต าแหน่ง 42,000 บาท

เงินเดือนพนักงาน 1,896,600 บาท

ส าหรับจ่ายเปน็เงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปใีหแ้ก่พนักงาน
เทศบาลต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษา นักวชิาการศึกษาและครู
ผู้ดูแลเด็กศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองขนาน

งบบคุลากร 2,417,400 บาท
เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,417,400 บาท
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ส าหรับจ่ายเปน็เงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงิน
ประจ าต าแหน่งตามกฎหมายวา่ด้วยเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งและมี
สิทธไิด้รับค่าตอบแทนเปน็รายเดือนของพนักงานที่ควรได้รับตามระเบยีบที่
ก าหนด (ต าแหน่งผู้อ านวยการกองการศึกษา)

งบด าเนินงาน 226,000 บาท

ค่าตอบแทน 61,000 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 43,000 บาท
ส าหรับจ่ายเปน็เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างตามภารกิจของกองการศึกษา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 435,800 บาท

ส าหรับจ่ายเปน็ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้า
พนักงานธรุการ และผู้ช่วยครู้ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวยั ศูนย์พฒันเด็ก
เล็กสังกัดเทศบาลต าบลหนองขนาน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 20,000 บาท

ส าหรับจ่ายเปน็เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ
ได้รับตามระเบยีบ

ค่าเช่าบา้น 36,000 บาท
ส าหรับจ่ายเปน็ค่าเช่าบา้นของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธไิด้รับเงินค่าเช่า
บา้นตามระเบยีบ

ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 5,000 บาท

ส าหรับจ่ายเปน็เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น ส าหรับพนักงานส่วนทอ้งถิ่นเปน็
กรณีพเิศษ (เงินรางวลัประจ าป)ี ใหแ้ก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
ในกองการศึกษาที่ได้รับตามหลักเกณฑ์ที ่ก.ท.ก าหนด และเปน็
ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติังานอันเปน็ประโยชน์แก่เทศบาลตามกฎหมาย 
ระเบยีบและหนังสือส่ังการที่เกี่ยวข้อง

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพธิกีาร 10,000 บาท
ค่ารับรอง จ านวน 5,000 บาท
-ส าหรับจ่ายเปน็ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าของขวญั ค่าพมิพเ์อกสาร 
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการรับรอง รวมทั้งค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆซ่ึง
จ าเปน็ต้องจ่ายเกี่ยวกับการรับรองในการต้อนรับบคุคลหรือคณะบคุคล
ที่มานิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชมหรือศึกษาดูงาน

รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 15,000 บาท

ส าหรับจ่ายเปน็ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าจัดท าปา้ยประกาศ ปา้ย
ประชาสัมพนัธต่์างๆ ฯลฯ

ค่าใช้สอย 75,000 บาท
รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
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ส าหรับจ่ายเปน็ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมเพื่อใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ 85,000 บาท

ส าหรับจ่ายเปน็ค่าลงทะเบยีนต่างๆ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พกัและค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักรหรือไปอบรม
สัมมนาของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง หรือผู้ที่ได้รับค าส่ังจากเทศบาล
ใหเ้ดินทางไปราชการ ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ทอ้งถิ่น พ.ศ.2555 รวมทั้งที่แก้ไข
เพิ่มเติมฯลฯ

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 10,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบยีนต่างๆ 40,000 บาท

วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000 บาท

ส าหรับจ่ายเปน็ค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ค่าล้าง ค่าอัดรูปภาพ ฯลฯ

วสัดุงานบา้นงานครัว 30,000 บาท

ส าหรับจ่ายเปน็ค่าวสัดุงานบา้นงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด แก้วน้ า จาน 
ชาม ช้อน น้ ายาถูพื้น น้ ายาล้างหอ้งน้ า ฯลฯ เพื่อใช้ในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาลต าบลหนองขนาน

วสัดุส านักงาน 25,000 บาท

ส าหรับจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือของเคร่ืองใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟม้ ปากกา 
ดินสอ ส่ิงพมิพท์ี่ได้จากการซ้ือหรือจ้างพมิพ ์ฯลฯ

ส าหรับจ่ายเปน็ค่าไฟฟา้ใหก้ับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลต าบล
หนองขนาน

งานระดับก่อนวัยเรยีนและประถมศึกษา 2,283,400 บาท

ค่าสาธารณปูโภค 5,000 บาท
ค่าไฟฟา้ 5,000 บาท

วสัดุคอมพวิเตอร์ 25,000 บาท

ส าหรับจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ต่างๆ เช่น หมึกส าหรับ
เคร่ืองพมิพ์ เมาส์ เคร่ืองอ่านและบนัทกึข้อมูลแบบต่างๆ ฯลฯ 

ส าหรับจ่ายเปน็ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่ายต่าง  ๆเช่น ค่าจัดท าปา้ย
ประชาสัมพนัธ ์ปา้ยประกาศ ตลอดจนค่าจ้างเหมาปรับปรุง ซ่อมแซม
อาคารสถานที ่ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ
รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 20,000 บาท

งบด าเนินงาน 1,435,400 บาท
ค่าใช้สอย 847,000 บาท
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จ านวนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา 677,000 บาท

โครงการจัดกิจกรรมวนัเด็กแหง่ชาติ 130,000 บาท

ส าหรับจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดกิจกรรมวนัเด็กแหง่ชาติ 
เช่น ค่าเช่าเต็นท ์ค่าเช่าเวท/ีเคร่ืองเสียง ค่าจ้างเหมาท าปา้ยโครงการ/ปา้ย
ประชาสัมพนัธ ์ค่าจ้างเหมาท าปา้ยการละเล่นเด็กไทย ค่าใช้จ่ายในการ
โฆษณาและประชาสัมพนัธ ์ค่าวสัดุอุปกรณ์เคร่ืองเขียน ค่าจ้างเหมาท า
ความสะอาด ค่าอาหารส าหรับผู้ร่วมกิจกรรม ค่าน้ าแข็ง น้ าด่ืม ค่าวสัดุ
อุปกรณ์ต่างๆ ค่าของรางวลัส าหรับเด็กที่มาร่วมกิจกรรม และค่าใช้จ่าย
อื่นๆที่จ าเปน็ในการด าเนินโครงการดังกล่าว ตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการเบกิจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2559 (แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ.2561-2564 หน้าที ่
75 ล าดับที ่5)

โครงการแข่งขันทกัษะทางวชิาการแก่เด็กก่อนวยัเรียน 20,000 บาท

ส าหรับจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการแข่งขันทกัษะทางวชิาการ
แก่เด็กก่อนวยัเรียน เช่น ค่าจ้างเหมาท าปา้ยโครงการ/ปา้ยประชาสัมพนัธ ์
ค่าวสัดุอุปกรณ์เคร่ืองเขียน ค่าวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าวสัดุอุปกรณ์ตกแต่ง
สถานที ่ค่าน้ าแข็ง น้ าด่ืม ค่าของรางวลัส าหรับเด็กที่มาร่วมกิจกรรม และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จ าเปน็ในการด าเนินโครงการดังกล่าว ตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการเบกิจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2559 (แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ.2561-2564 หน้าที ่
75 ล าดับที ่4)
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ส าหรับจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา ดังนี้
1. ค่าอาหารกลางวนัศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ทั้ง  3 แหง่ จ านวน 95 คน อัตรา
คนละ 20 บาท จ านวน 245 วนั เปน็เงิน 465,500 บาท (แผนพฒันา
ทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ.2561-2564 หน้าที ่74 ล าดับที ่2)
2. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหวั) ของศูนย์พฒันาเด็กเล็กทั้ง 3 แหง่ 
จ านวน 95 คน อัตราคนละ 1,700 บาท เปน็เงิน 161,500 บาท 
(แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที ่74 ล าดับที ่3) 
3. ค่าพฒันาครูและบคุลากรทางการศึกษา จ านวน 50,000 บาท ส าหรับ
จ่ายเปน็ค่าพฒันาครูและบคุลากรทางการศึกษา เช่น ค่าเบี้ยเล้ียงเดินทาง 
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พกั ค่าบริการจอดรถ ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบยีน
ต่างๆ ของครูและผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พฒันาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาล
ต าบลหนองขนาน (แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ.2561-2564 หน้าที ่91 
ล าดับที ่1)

เงนิอุดหนุน 848,000 บาท

ส าหรับจ่ายเปน็ค่าอาหารเสริม (นม) ดังกนี้
1. อาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน
เขตพื้นที่ต าบลหนองขนาน ได้แก ่โรงเรียนวดัหนองหวา้ (เสธยิสาธร), 
โรงเรียนบา้นบอ่โพง, โรงเรียนบา้นดอนนาลุ่ม และโรงเรียนบา้นโตนดน้อย 
จ านวน 212 คน เฉล่ียคนละ 7.37 บาท จ านวน 260 วนั เปน็เงิน 
406,300 บาท (แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที ่74 ล าดับ
ที ่1)
2. อาหารเสริม (นม) ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลต าบลหนองขนาน 
ได้แก ่ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นดอนนาลุ่ม, ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นบอ่โพง 
และศูนย์พฒันาเด็กเล็กวดัหนองหวา้ จ านวน 95 คน เฉล่ียคนละ 7.37 
บาท เปน็เงิน 182,100 บาท (แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ.2561-2564 
หน้าที ่74 ล าดับที ่1)

งบเงนิอุดหนุน 848,000 บาท

ค่าวัสดุ 588,400 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) 588,400 บาท
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เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 180,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน 180,800 บาท

แผนงานสาธารณสุข

งานบรกิารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 385,800 บาท
งบบคุลากร 180,800 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 848,000 บาท
ส าหรับจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนอาหารกลางวนั ดังนี้
1. ค่าอาหารกลางวนัโรงเรียนบา้นบอ่โพง จ านวน 78 คน เฉล่ียคนละ 20 
บาท จ านวน 200 วนั (แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ.2561-2564 หน้าที ่96 
ล าดับที ่1)
2. ค่าอาหารกลางวนัโรงเรียนวดัหนองหวา้ (เสธยิสาธร) จ านวน 32 คน 
เฉล่ียคนละ 20 บาท จ านวน 200 วนั (แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ.
2561-2564 หน้าที ่96 ล าดับที ่1)
3. ค่าอาหารกลางวนัโรงเรียนบา้นดอนนาลุ่ม จ านวน 76 คน เฉล่ียคนละ 
20 บาท จ านวน 200 วนั (แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ.2561-2564 หน้าที ่
96 ล าดับที ่1)
4. ค่าอาหารกลางวนัโรงเรียนบา้นโตนดน้อย จ านวน 26 คน เฉล่ียคนละ 
20 บาท จ านวน 200 วนั (แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ.2561-2564 หน้าที ่
96 ล าดับที ่1)

รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 20,000 บาท
ส าหรับจ่ายเปน็ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่ายต่าง  ๆเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึง
บริการ เช่น ค่าจัดท าปา้ยประกาศ ปา้ยประชาสัมพนัธต่์างๆ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่จัดอยู่ในประเภทนี ้ตลอดจนค่าจ้างเหมาบริการใหผู้้รับจ้างกระท าการ
อย่างใดอย่างหนึ่งซ่ึงไม่ใช่เปน็การประกอบ ดัดแปลงหรือต่อเติมครุภณัฑ์ 
ฯลฯ

ค่าใช้สอย 205,000 บาท
รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ

ส าหรับจ่ายเปน็เงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปใีหแ้ก่พนักงาน
เทศบาล ต าแหน่ง นักวชิาการสาธารณสุข

งบด าเนินงาน 205,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบยีนต่างๆ 20,000 บาท
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ส าหรับจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการปอ้งกันโรคไข้เลือดออก 
เช่น ค่าจ้างเหมาท าปา้ยโครงการ ค่าปา้ยประชาสัมพนัธ ์ค่าท าปา้ยถือ ค่า
น้ ายาเคมีพน่ยุง ค่าทรายอะเบท ค่าน้ ามันแก๊สโซฮอล น้ ามันดีเซลส าหรับ
พน่หมอกควนั ค่าจ้างเหมาพน่หมอกควนั และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จ าเปน็ใน
การด าเนินโครงการดังกล่าว ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการ
เบกิจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2559 
(แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที ่70 ล าดับที ่1)

โครงการปอ้งกันโรคพษิสุนัขบา้ 50,000 บาท

ส าหรับจ่ายเปน็ค่าลงทะเบยีนต่างๆ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พกัและค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักรหรือไปอบรม
สัมมนาของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง หรือผู้ที่ได้รับค าส่ังจากเทศบาล
ใหเ้ดินทางไปราชการ ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ทอ้งถิ่น พ.ศ.2555 รวมทั้งที่แก้ไข
เพิ่มเติม ฯลฯ

โครงการปอ้งกันโรคไข้เลือดออก 100,000 บาท

ส าหรับจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอบรมการคัดแยกขยะมูล
ฝอยในชุมชน เช่น ค่าจ้างเหมาท าปา้ยโครงการ/ปา้ยประกาศบา้นที่ได้รับ
รางวลั ค่าวสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองเขียน ค่าส่ิงพมิพคู่์มือการฝึกอบรม ค่ากระเปา๋
เอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 
ค่าตอบแทนวทิยากร ค่าประกาศนียบตัร ธงสีส าเร็จรูปพร้อมเสา และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จ าเปน็ในการด าเนินโครงการดังกล่าว ตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการเบกิจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2559 (แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ.2561-2564 หน้าที ่
70 ล าดับที ่2)

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 1,179,500 บาท

ส าหรับจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการโรคพษิสุนัขบา้ เช่น ค่าจ้าง
เหมาท าปา้ยโครงการ ค่าแผ่นพบัประชาสัมพนัธ ์ค่าวคัซีนพษิสุนัขบา้ พร้อม
เข็ม ไซริงค์ ค่าถุงมือยาง ค่ากระติกน้ าแข็งส าหรับใส่วคัซีน  และค่าใช้จ่าย
อื่นๆที่จ าเปน็ในการด าเนินโครงการดังกล่าว ตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการเบกิจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2559 (แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ.2561-2564 หน้าที ่
70 ล าดับที ่3)

โครงการอบรมการคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน 15,000 บาท
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งบบคุลากร 979,500 บาท
เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 979,500 บาท

งบด าเนินงาน 200,000 บาท
ค่าตอบแทน 30,000 บาท

เงินประจ าต าแหน่ง 42,000 บาท

ส าหรับจ่ายเปน็ค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาล ที่ได้รับเงิน
ประจ าต าแหน่งตามกฎหมายวา่ด้วยเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งและมี
สิทธไิด้รับค่าตอบแทนเปน็รายเดือนของพนักงานที่ควรได้รับตามระเบยีบที่
ก าหนด (ต าแหน่งผู้อ านวยการกองสวสัดิการสังคม)

เงินเดือนพนักงาน 937,500 บาท

ส าหรับจ่ายเปน็เงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปใีหแ้ก่พนักงาน
เทศบาลต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองสวสัดิการสังคม นักพฒันาชุมชน และ
เจ้าพนักงานธรุการ

ค่าใช้สอย 120,000 บาท
รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 25,000 บาท

ส าหรับจ่ายเปน็เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรของพนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิ
ได้รับการช่วยเหลือตามระเบยีบฯ

ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 5,000 บาท

ส าหรับจ่ายเปน็เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น ส าหรับพนักงานส่วนทอ้งถิ่นเปน็
กรณีพเิศษ (เงินรางวลัประจ าป)ี ใหแ้ก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
ในกองสวสัดิการสังคมที่ได้รับตามหลักเกณฑ์ที ่ก.ท.ก าหนด และเปน็
ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติังานอันเปน็ประโยชน์แก่เทศบาลตามกฎหมาย 
ระเบยีบและหนังสือส่ังการที่เกี่ยวข้อง

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบยีนต่างๆ 40,000 บาท

รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 20,000 บาท

ส าหรับจ่ายเปน็ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าจัดท าปา้ยประกาศ ปา้ย
ประชาสัมพนัธต่์างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จัดอยู่ในประเภทนี ้ตลอดจน
ค่าจ้างเหมาบริการใหผู้้รับจ้างท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง ฯลฯ
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ส าหรับจ่ายเปน็ค่าลงทะเบยีนต่างๆ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พกัและค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักรหรือไปอบรม
สัมมนาของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง หรือผู้ที่ได้รับค าส่ังจากเทศบาล
ใหเ้ดินทางไปราชการ ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ทอ้งถิ่น พ.ศ.2555 รวมทั้งที่แก้ไข
เพิ่มเติม ฯลฯ

โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวติผู้สูงอายุ 60,000 บาท

ส าหรับจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ เช่น แผ่นดิสก ์เคร่ืองอ่านและ
บนัทกึข้อมูลประเภทต่างๆ หมึกพมิพค์อมพวิเตอร์ โปรแกรมและอื่นๆที่
เกี่ยวข้องกับคอมพวิเตอร์ ฯลฯ

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน 845,000 บาท

วสัดุส านักงาน 20,000 บาท

วสัดุคอมพวิเตอร์ 30,000 บาท

ส าหรับจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือของเคร่ืองใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟม้ ปากกา 
ดินสอ ส่ิงพมิพท์ี่ได้จากการซ้ือหรือจ้างพมิพ ์ฯลฯ

ส าหรับจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวติ
ผู้สูงอาย ุเช่น ค่าจ้างเหมาท าปา้ยโครงการ ปา้ยกิจกรรม ค่าใช้จ่ายในการ
จัดเตรียมสถานที ่ ค่าวสัดุในการฝึกอบรมและท ากิจกรรม ค่าส่ิงพมิพ์
เอกสารใหค้วามรู้ ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม และค่าใช้จ่าย
อื่นๆที่จ าเปน็ในการด าเนินโครงการดังกล่าว ตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการเบกิจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2559 (แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ.2561-2564 หน้าที ่
78 ล าดับที ่5)

ค่าวัสดุ 50,000 บาท

ส าหรับจ่ายเปน็ค่าจ้างเหมาเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการต่าง  ๆเช่น ค่าติดต้ังและ
ซ่อมแซมไฟฟา้สาธารณะ ค่าจัดท าปา้ย ค่าจัดท าแผ่นพบั ฯลฯ

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 30,000 บาท

รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ
รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 30,000 บาท

งบด าเนินงาน 160,000 บาท
ค่าใช้สอย 60,000 บาท

วสัดุไฟฟา้และวทิยุ 90,000 บาท

ส าหรับจ่ายเปน็ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อใหส้ามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ 90,000 บาท
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ค่าสาธารณปูโภค 10,000 บาท
ค่าไฟฟา้ 10,000 บาท

ส าหรับจ่ายเปน็ค่าวสัดุไฟฟา้และอื่นๆ เช่น หลอดไฟฟา้ โคมไฟฟา้ สวทิซ์
ไฟฟา้ ฯลฯ ส าหรับไฟฟา้สาธารณะ

โครงการติดต้ังโคมไฟถนน (ไฟกิ่ง) สายทางเข้าหมู่บา้น หมู่ที่ 4 685,000 บาท

ติดต้ังโคมไฟถนนเหล็กรีดกลมปลายเรียว (กิ่งเด่ียว) พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 
20 ชุด ตามแบบที่เทศบาลต าบลหนองขนานก าหนด (แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ี
ป ีพ.ศ.2561-2564 หน้าที ่55 ล าดับที ่23)
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที ่4 บา้นดอนยางโทน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 685,000 บาท
ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค

ส าหรับจ่ายเปน็ค่าไฟฟา้สาธารณะในเขตเทศบาลต าบลหนองขนาน
งบลงทนุ 685,000 บาท

โครงการแข่งขันกีฬาต าบลต้านยาเสพติด 230,000 บาท

ส าหรับจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการแข่งขันกีฬาต าบลต้านยา
เสพติด เช่น ค่าเช่าเต็นท ์ค่าเช่าเคร่ืองเสียง ค่าจ้างเหมาจัดเตรียม
สนามแข่งขัน ค่าปา้ยโครงการและปา้ยประชาสัมพนัธ ์ค่าใช้จ่ายในการ
โฆษณาและประชาสัมพนัธ ์ค่าจัดซ้ืออุปกรณ์กีฬาส าหรับการแข่งขัน ค่าจ้าง
เหมาจัดท าอุปกรณ์แข่งขัน ค่าเช่าหรือบ ารุงสถานที่จัดงาน ค่าจ้างเหมาท า
ความสะอาด ค่าน้ าแข็ง น้ าด่ืม ค่าชุดกีฬา ค่ายาทาคลายกล้ามเนื้อ 
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันกีฬา ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน 
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจ าสนาม ค่าถ้วยรางวลั ค่าเงินรางวลั และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จ าเปน็ในการด าเนินโครงการดังกล่าว ตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการเบกิจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2559 (แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ.2561-2564 หน้าที ่
69 ล าดับที ่1)

ค่าใช้สอย 355,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ 355,000 บาท

งบด าเนินงาน 355,000 บาท

โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 25,000 บาท
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งานศาสนาวัฒนธรรมทอ้งถ่ิน 95,000 บาท
งบด าเนินงาน 30,000 บาท

โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์กีฬา 100,000 บาท

ส าหรับจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดซ้ืออุปกรณ์กีฬา เช่น ค่า
จัดซ้ือลูกฟตุบอล ตาข่ายประตูฟตุบอล ลูกตะกร้อ ตาข่ายเซปกัตะกร้อ ลูก
วอลเล่ย์บอล ตาข่ายวอลเล่ย์บอล ลูกเปตอง ไม้แบดมินตัน ลูกแบดมินัน 
ตาข่ายแบดมินตัน  และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จ าเปน็ในการด าเนินโครงการ
ดังกล่าว ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการเบกิจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2559 (แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี
พ.ศ.2561-2564 หน้าที ่69 ล าดับที ่3)

ส าหรับจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก เช่น ค่าเช่าเต็นท ์ค่าจ้างเหมาจัดท าปา้ย ค่าวสัดุและอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การแข่งขันกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ ค่าวสัดุตกแต่งสถานที ่ค่าน้ าแข็ง 
น้ าด่ืม ค่าของรางวลัส าหรับกิจกรรมการแข่งขันกีฬา  และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
จ าเปน็ในการด าเนินโครงการดังกล่าว ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่
ด้วยการเบกิจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2559 
(แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที ่69 ล าดับที ่2)

งบเงนิอุดหนุน 65,000 บาท

โครงการหล่อเทยีนและถวายเทยีนเข้าพรรษา 30,000 บาท

ส าหรับจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการแข่งขันทกัษะทางวชิาการ
แก่เด็กก่อนวยัเรียน เช่น ค่าจ้างเหมาท าแทน่หล่อเทยีน ค่าเช่าเต็นท ์ค่าเช่า
เคร่ืองเสียง ค่าจัดท าปา้ยโครงการ/ปา้ยประชาสัมพนัธ ์ค่าจัดซ้ือวสัดุ
อุปกรณ์ในการท าพธิหีล่อและถวายเทยีน ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและ
ประชาสัมพนัธ ์ค่าจ้างเหมาตกแต่งขบวนแหแ่ละศาลา และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
จ าเปน็ในการด าเนินโครงการดังกล่าว ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่
ด้วยการเบกิจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2559 
(แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที ่73 ล าดับที ่2)

ค่าใช้สอย 30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
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เงนิอุดหนุน 65,000 บาท

เงินอุดหนุนเอกชน 45,000 บาท

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้นโครงการจัดงานเทศน์มหาชาติ
-ส าหรับจ่ายเปน็เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้นโครงการจัดงานเทศน์
มหาชาติ หมุ่บา้นละ 5,000 บาท จ านวน 9 หมู่บา้น (แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ี
ป ีพ.ศ.2561-2564 หน้าที ่97 ล าดับที ่3)

อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอเมืองเพชรบรีุ 
-ส าหรับจ่ายเปน็เงินอุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอเมืองเพชรบรีุ จังหวดั
เพชรบรีุ ตามโครงการจัดงานพระนครคีรี-เมืองเพชร คร้ังที่ 33 ประจ าปี 
2562 (แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที ่97 ล าดับที ่1)

เงินอุดหนุนเอกชน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนส่วนราชการ 20,000 บาท

ส าหรับจ่ายเปน็เงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปใีหแ้ก่พนักงาน
เทศบาลต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง นายช่างโยธา วศิวกร นายช่าง
ไฟฟา้ และเจ้าพนักงานธรุการ

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 92,300 บาท

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,514,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน 1,110,500 บาท

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 1,889,300 บาท

งบบคุลากร 1,514,300 บาท

ส าหรับจ่ายเปน็ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 1 อัตรา 
ได้แก่ต าแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา และส าหรับจ่ายเปน็ค่าตอบแทน
พนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 1 อัตรา ได้แก ่ต าแหน่ง คนงานทั่วไป

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 48,200 บาท

ส าหรับจ่ายเปน็เงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงิน
ประจ าต าแหน่งตามกฎหมายวา่ด้วยเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งและมี
สิทธไิด้รับค่าตอบแทนเปน็รายเดือนของพนักงานที่ควรได้รับตามระเบยีบที่
ก าหนด (ต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 221,300 บาท

ส าหรับจ่ายเปน็เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานเทศบาล จ านวน 2 อัตรา ได้แต่
ต าแหน่ง นายช่างไฟฟา้และเจ้าพนักงานธรุการ

เงินประจ าต าแหน่ง 42,000 บาท
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ส าหรับจ่ายเปน็เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น ส าหรับพนักงานส่วนทอ้งถิ่นเปน็
กรณีพเิศษ (เงินรางวลัประจ าป)ี ใหแ้ก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
ในกองช่างที่มีสิทธไิด้รับตามหลักเกณฑ์ที ่ก.ท.ก าหนด และเปน็
ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติังานอันเปน็ประโยชน์แก่เทศบาลตามกฎหมาย 
ระเบยีบและหนังสือส่ังการที่เกี่ยวข้อง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 15,000 บาท

ค่าตอบแทน 20,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 5,000 บาท

ส าหรับจ่ายเปน็เงินเพิ่มต่าง  ๆของพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 1 อัตรา
 และพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 1 อัตรา

งบด าเนินงาน 325,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบยีนต่างๆ 20,000 บาท

ส าหรับจ่ายเปน็ค่าลงทะเบยีนต่างๆ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พกัและค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักรหรือไปอบรม
สัมมนาของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง หรือผู้ที่ได้รับค าส่ังจากเทศบาล
ใหเ้ดินทางไปราชการ ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ทอ้งถิ่น พ.ศ.2555 รวมทั้งที่แก้ไข
เพิ่มเติม  ฯลฯ

รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 120,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้สอย 160,000 บาท
รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ

ส าหรับจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือของเคร่ืองใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟม้ ปากกา 
ดินสอ ส่ิงพมิพท์ี่ได้จากการซ้ือหรือจ้างพมิพ ์ฯลฯ

วสัดุก่อสร้าง 100,000 บาท

ค่าวัสดุ 145,000 บาท

วสัดุส านักงาน 5,000 บาท

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 20,000 บาท
ส าหรับจ่ายเปน็ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อใหส้ามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ

ส าหรับจ่ายเปน็เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรของพนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิ
ได้รับการช่วยเหลือตามระเบยีบฯ

ส าหรับจ่ายเปน็ค่าจ้างเหมาเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการต่าง  ๆเช่น ค่าจัดท าปา้ย
ประชาสัมพนัธ ์ค่าเข้าเล่มหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ
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ค่าครภุณัฑ์ 50,000 บาท
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์

วสัดุคอมพวิเตอร์ 15,000 บาท

งบลงทนุ 50,000 บาท

วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 15,000 บาท

วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 10,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 6,053,000 บาท
ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค

งานก่อสรา้งโครงสรา้งพ้ืนฐาน 6,053,000 บาท

งบลงทนุ 6,053,000 บาท

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ 50,000 บาท

ส าหรับจ่ายเปน็ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภณัฑ์ขนาดใหญ่ ซ่ึง
ไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคันคลอง D19 หมู่ที่ 1 (ต่อจากของเดิม) 419,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ าสายทางเข้าหมู่บา้น หมู่ที่ 11 1,375,000 บาท

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกวา้ง 2.80 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หนา 
0.15 เมตร ยาว 250 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 700 ตาราง
เมตร และก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รูปตัวย ูพร้อมฝาปดิ-เปดิ ขนาด
กวา้ง 0.60 เมตร ลึกด้านใน 0.60 เมตร ยาว 500 เมตร พร้อมปา้ย
โครงการ จ านวน 1 ปา้ย ตามแบบที่เทศบาลต าบลหนองขนานก าหนด 
(แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที ่57 ล าดับที ่27)
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที ่11 บา้นดอนนาลุ่ม

ส าหรับจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ต่างๆ เช่น หมึกส าหรับ
เคร่ืองพมิพ์ เมาส์ เคร่ืองอ่านและบนัทกึข้อมูลแบบต่างๆ ฯลฯ 

ส าหรับจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เช่น น้ ามันเบนซิน 
น้ ามันเคร่ือง น้ ามันดีเซล ฯลฯ ส าหรับรถยนต์ที่ใช้ในการปฏบิติัราชการ

ส าหรับจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง ค่าอะไหล่และชิ้นส่วนที่
เสียหาย เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอร์ร่ี ฯลฯ เพื่อใช้ในการปฏบิติัราชการ

ส าหรับจ่ายเปน็ค่าวสัดุก่อสร้าง เช่น ลูกรัง หนิคลุก ดิน ทราย ปนู กระเบื้อง
 สังกะสี ตะป ูไม้ต่างๆ ยางมะตอยส าเร็จรูป สี แปรงทาสี ทอ่พวีซีี ข้องอ
สามทาง ข้อต่อตรง กาว ฯลฯ
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โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจากบา้นนายเอิบ พราหมณ์คล้ า ถึงบา้นนาง
สง่า บญุรอด หมู่ที่ 7

506,000 บาท

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หนา 
0.15 เมตร ยาว 270 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 1,080 
ตารางเมตร พร้อมปา้ยโครงการ จ านวน 1 ปา้ย ตามแบบที่เทศบาลต าบล
หนองขนานก าหนด (แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ.2561-2564 หน้าที ่56 
ล าดับที ่25)
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที ่7 บา้นบอ่โพลง 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หนา 
0.15 เมตร ยาว 160 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 1,080 
ตารางเมตร พร้อมปา้ยโครงการ จ านวน 1 ปา้ย ตามแบบที่เทศบาลต าบล
หนองขนานก าหนด (แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ.2561-2564 หน้าที ่54 
ล าดับที ่20)
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที ่1 บา้นทบัน้อย 

ก่อสร้างรางส่งน้ า คสล.รูปตัวย ูขนาดกวา้ง 0.60 เมตร ลึกด้านใน 0.60 
เมตร ยาว 200 เมตร พร้อมปา้ยโครงการ จ านวน 1 ปา้ย ตามแบบที่
เทศบาลต าบลหนองขนานก าหนด (แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ.
2561-2564 หน้าที ่48 ล าดับที ่4)
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที ่2 บา้นดอนคู่ (นอก) และหมู่ที ่3 บา้นดอนคู่ (ใน)

โครงการก่อสร้างรางส่งน้ า คสล.รูปตัวยูจากคลองชลประทาน ถึงบา้น           
นายสมจิตร์ (พร้อมฝาบางช่วง) หมู่ที่ 9

370,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบอ่แร่ หมู่ที่ 13 299,000 บาท

โครงการก่อสร้างรางส่งน้ า คสล.รูปตัวยู จากหมู่ที่ 2 ถึงบา้นนางโอ่ อ่วมอูม หมู่
ที่ 3 (ส่วนที่เหลือ)

349,000 บาท

ก่อสร้างถนนลูกรังใหม่ดินถมคันทาง กวา้ง 4.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.60 
เมตร ยาว 400 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมคันทางไม่น้อยกวา่ 960 
ลูกบาศก์เมตร และลงลูกรังพื้นทางผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนาเฉล่ีย 
0.15 เมตร ยาว 400 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกวา่ 240 ลบ.ม. 
พร้อมปา้ยโครงการ จ านวน 1 ปา้ย ตามแบบที่เทศบาลต าบลหนองขนาน
ก าหนด (แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ.2561-2564 หน้าที่ 57 ล าดับที่ 28)    
                      สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 13 บา้นบอ่โพลงเหนือ
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ก่อสร้างรางส่งน้ า คสล.รูปตัวย ูขนาดกวา้งด้านใน 0.80 เมตร ลึกด้านในไม่
น้อยกวา่ 1.00 เมตร ยาว 100 เมตร พร้อมปา้ยโครงการ จ านวน 1 ปา้ย 
ตามแบบที่เทศบาลต าบลหนองขนานก าหนด (แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ.
2561-2564 หน้าที ่52 ล าดับที ่12)
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที ่9 บา้นนาคลอง

โครงการก่อสร้างรางส่งน้ า คสล.รูปตัวยูจากบา้นนางเหรียญ (ฝ่ังซ้าย) หมู่ที่ 6 
(ส่วนที่เหลือ)

437,000 บาท

ก่อสร้างรางส่งน้ า คสล.รูปตัวย ูขนาดกวา้ง 0.60 เมตร ลึกด้านใน 0.60 
เมตร ยาว 660 เมตร พร้อมปา้ยโครงการ จ านวน 1 ปา้ย ตามแบบที่
เทศบาลต าบลหนองขนานก าหนด (แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ.
2561-2564 หน้าที ่50 ล าดับที ่10)
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที ่8 บา้นหนองหวา้ และหมู่ที ่13 บา้นบอ่โพลง

โครงการก่อสร้างรางส่งน้ า คสล.รูปตัวยูสายบญุรอด หมู่ที่ 10 262,000 บาท

ก่อสร้างรางส่งน้ า คสล.รูปตัวย ูขนาดกวา้งด้านใน 0.80 เมตร ลึกด้านในไม่
น้อยกวา่ 1.00 เมตร ยาว 100 เมตร พร้อมปา้ยโครงการ จ านวน 1 ปา้ย 
ตามแบบที่เทศบาลต าบลหนองขนานก าหนด (แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ.
2561-2564 หน้าที ่48 ล าดับที ่6)
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที ่5 บา้นหนองช้างตาย

โครงการก่อสร้างรางส่งน้ า คสล.รูปตัวยูสายนาอู หมู่ที่ 8 ถึงหมู่ที่ 13           
(ส่วนที่เหลือ)

1,154,000 บาท

ก่อสร้างรางส่งน้ า คสล.รูปตัวย ูขนาดกวา้ง 0.60 เมตร ลึกด้านใน 0.60 
เมตร ยาว 250 เมตร พร้อมปา้ยโครงการ จ านวน 1 ปา้ย ตามแบบที่
เทศบาลต าบลหนองขนานก าหนด (แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ.
2561-2564 หน้าที ่49 ล าดับที ่8)
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที ่6 บา้นหนองขนาน (บอ่ลาว)

โครงการก่อสร้างรางส่งน้ า คสล.รูปตัวยูจากบา้นนายประสาน ถึงบา้นนางจีน 
หมู่ที่ 5 (ส่วนที่เหลือ)

370,000 บาท

ก่อสร้างรางส่งน้ า คสล.รูปตัวย ูขนาดกวา้ง 0.60 เมตร ลึกด้านใน 0.60 
เมตร ยาว 150 เมตร พร้อมปา้ยโครงการ จ านวน 1 ปา้ย ตามแบที่
เทศบาลต าบลหนองขนานก าหนด (แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ.
2561-2564 หน้าที ่52 ล าดับที ่14)
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที ่10 บา้นดอนนาลุ่ม

โครงการก่อสร้างรางส่งน้ า คสล.รูปตัวยูสายหน้าบา้นนายสัมฤทธิ ์หล าทอง      
 หมู่ที่ 2

370,000 บาท
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โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมประตูฝายน้ าล้น คลอง D14 หมู่ที่ 9 จ านวน 2 บาน 142,000 บาท

ติดต้ังบานประตูระบายน้ า (บานตรง) ขนาด 1.50x1.50 เมตร พร้อมเคร่ือง
ยกขนาดไม่ต่ ากวา่ 2,250 กิโลกรัม พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จ านวน 2 ชุด 
และก่อสร้างทางเดินพร้อมราวกันตกบนฝายน้ าล้น พร้อมปา้ยโครงการ 
จ านวน 1 ปา้ย รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลต าบลหนองขนานก าหนด 
(แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที ่56 ล าดับที ่26)
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที ่9 บา้นนาคลอง

ก่อสร้างรางส่งน้ า คสล.รูปตัวย ูขนาดกวา้งด้านใน 0.80 เมตร ลึกด้านในไม่
น้อยกวา่ 1.00 เมตร ยาว 100 เมตร พร้อมปา้ยโครงการ จ านวน 1 ปา้ย 
ตามแบบที่เทศบาลต าบลหนองขนานก าหนด (แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ.
2561-2564 หน้าที ่55 ล าดับที ่21)
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที ่2 บา้นดอนคู่ (นอก)

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้าง

ส าหรับจ่ายเปน็เงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปใีหแ้ก่พนักงาน
เทศบาลต าแหน่งผู้อ านวยการกองส่งเสริมการเกษตรและนักวชิาการเกษตร

เงินประจ าต าแหน่ง 42,000 บาท

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 967,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน 674,000 บาท

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสรมิการเกษตร 1,496,000 บาท

งบบคุลากร 967,000 บาท

ค่าตอบแทน 109,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 5,000 บาท

ส าหรับจ่ายเปน็ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 1 อัตรา 
ได้แก ่ต าแหน่งพนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดกลาง

งบด าเนินงาน 429,000 บาท

ส าหรับจ่ายเปน็เงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงิน
ประจ าต าแหน่งตามกฎหมายวา่ด้วยเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งและมี
สิทธิไ์ด้รับค่าตอบแทนเปน็รายเดือนของพนักงานที่ควรได้รับตามระเบยีบที่
ก าหนด (ต าแหน่งผู้อ านวยการกองส่งเสริมการเกษตร)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 251,000 บาท
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ส าหรับจ่ายเปน็ค่าเช่าบา้นของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิไ์ด้รับเงินค่าเช่า
บา้นตามระเบยีบฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 15,000 บาท

ส าหรับจ่ายเปน็ค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการใหแ้ก่พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง

ค่าเช่าบา้น 84,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น ส าหรับพนักงานส่วนทอ้งถิ่นเปน็
กรณีพเิศษ (เงินรางวลัประจ าป)ี ใหแ้ก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
ในกองส่งเสิรมการเกษตรที่มีสิทธไิด้รับตามหลักเกณฑ์ที ่ก.ท.ก าหนด และ
เปน็ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติังานอันเปน็ประโยชน์แก่เทศบาลตามกฎหมาย 
ระเบยีบและหนังสือส่ังการที่เกี่ยวข้อง

ค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ 5,000 บาท

ส าหรับจ่ายเปน็ค่าจ้างเหมาเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการต่าง  ๆเช่น ค่าจัดท าปา้ย
ประชาสัมพนัธ ์ค่าเข้าเล่มหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ
รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 30,000 บาท

ส าหรับจ่ายเปน็เงินเพื่อช่วยเหลือการศึกษาบตุรของพนักงานเทศบาลที่มี
สิทธิไ์ด้รับตามระเบยีบฯ

ค่าใช้สอย 180,000 บาท

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 20,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบยีนต่างๆ 30,000 บาท

ส าหรับจ่ายเปน็ค่าลงทะเบยีนต่างๆ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พกัและค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักรหรือไปอบรม
สัมมนาของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง หรือผู้ที่ได้รับค าส่ังจากเทศบาล
ใหเ้ดินทางไปราชการ ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ทอ้งถิ่น พ.ศ.2555 รวมทั้งที่แก้ไข
เพิ่มเติม  ฯลฯ

ค่าใช้จ่ายโครงการขุดลอกแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและปศุสัตวภ์ายในต าบล
หนองขนาน

100,000 บาท

ส าหรับจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการขุดลอกแหล่งน้ าหรือบอ่ยืมเพื่อ
การเกษตรและปศุสัตวภ์ายในต าบลหนองขนาน โดยใช้รถตักหน้าขุดหลัง
ของเทศบาลหรือกรณีที่รถตักหน้าขุดหลังของเทศบาลไม่สามารถ
ด าเนินการได้อาจใช้วธิกีารจ้างเหมาในการขุดลอก (แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี
พ.ศ.2561-2564 หน้าที ่83 ล าดับที่ 6)
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ส าหรับจ่ายเปน็ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อใหส้ามารถใช้งานได้
ตามปกติ

ส าหรับจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง ค่าอะไหล่และชิ้นส่วน
ที่ช ารุดเสียหาย เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอร์ร่ี อะไหล่ต่างๆ ตลอดจน
วสัดุอื่นๆที่มีลักษณะเปน็วสัดุยานพาหนะและขนส่ง ฯลฯ

วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 50,000 บาท

ส าหรับจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวสัดุส านักงาน ส่ิงของเคร่ืองใช้ต่างๆ เช่น 
กระดาษ ปากกา แฟม้ ดินสอ ส่ิงพมิพท์ี่ได้จากการซ้ือหรือการจ้างพมิพ ์ฯลฯ

วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 30,000 บาท

ค่าวัสดุ 140,000 บาท
วสัดุส านักงาน 20,000 บาท

ส าหรับจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ เช่น แผ่นดิสก ์เคร่ืองอ่านและ
บนัทกึข้อมูลประเภทต่างๆ หมึกพมิพค์อมพวิเตอร์ โปรแกรมและอื่นๆที่
เกี่ยวข้องกับคอมพวิเตอร์ ฯลฯ

งบลงทนุ 100,000 บาท

ส าหรับจ่ายเปน็ค่าวสุัการเกษตร เช่น สารเคมีปอ้งกันและก าจัดศัตรูและ
สัตว ์จอบ เสียม มีด กรรไกร พนัธุพ์ชื กล้าไม ้ปุ๋ย วสัดุเพาะช า อุปกรณ์ใน
การขยายพนัธุพ์ชื ฯลฯ

วสัดุคอมพวิเตอร์ 20,000 บาท

ส าหรับจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เช่น น้ ามันจารบ ี
น้ ามันเคร่ือง น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน ฯลฯ ส าหรับยานพาหนะที่ใช้ใน
การปฏบิติังานตามภารกิจ

วสัดุการเกษตร 20,000 บาท

แผนงานงบกลาง
งบกลาง 9,985,700 บาท

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ 100,000 บาท

ส าหรับจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภณัฑ์ เคร่ืองจักรกล 
ยานพาหนะ รถตักหน้าขุดหลังที่อยู่ในในความรับผิดชอบของกองส่งเสริม
การเกษตร

ค่าครภุณัฑ์ 100,000 บาท
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์
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งบกลาง 9,985,700 บาท

เบี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ 84,000 บาท

ส าหรับจ่ายเปน็เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลหนองขนาน 
ตามประกาศเทศบาลต าบลหนองขนาน เร่ือง บญัชีรายชื่อผู้มีสิทธรัิบเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลต าบลหนองขนาน ประจ าปงีบประมาณ 
พ.ศ.2562 (แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที ่80 ล าดับที ่1)

เบี้ยยังชีพคนพกิาร 1,380,000 บาท

ส าหรับจ่ายเปน็เงินสมทบกองทนุประกันสังคมในส่วนของนายจ้าง
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7,776,000 บาท

งบกลาง 9,985,700 บาท
เงินสมทบกองทนุประกันสังคม 90,000 บาท

เงินสมทบกองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนทอ้งถิ่น (กบท.) 399,780 บาท

ส าหรับจ่ายเปน็เงินสมทบกองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนทอ้งถิ่น 
(กบท.) โดยสมทบในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับไม่รวมเงิน
อุดหนุนของปงีบประมาณ พ.ศ.2562 (ตามพระราชบญัญัติบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2500 มาตรา 6 และระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยเงินบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.
2546 ข้อ 8)

รายจ่ายตามข้อผูกพนั 150,000 บาท

ส าหรับจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามข้อผูกพนั ดังนี้
- เงินสมทบกองทนุหลักประกันสุขภาพระดับต าบล (ตามรายหวัประชากร
x40) โดยเทศบาลสมทบไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุขที่
ได้รับจากกองทนุฯ ของป ี2561

ส าหรับจ่ายเปน็เงินกรณีฉุกเฉินหรือบรรเทาสาธารณภยั เช่น ภยัแล้ง 
อุทกภยั วาตภยั ภยัหนาว หรือที่จ าเปน็กรณีที่มิได้ต้ังงบประมาณรายจ่าย
ไว ้หรือมีความจ าเปน็ต้องจ่าย หรือต้ังงบประมาณรายจ่ายไวแ้ล้วแต่ไม่พอ
จ่ายตามความเหมาะสม ใหเ้ปน็อ านาจของคณะผู้บริหารทอ้งถิ่น ตาม
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยวธิกีารงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัที ่3) พ.ศ.2543 ข้อ 19

รายจ่ายตามข้อผูกพนั

ส าหรับจ่ายเปน็เงินเบี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ในเขตเทศบาลต าบลหนองขนาน 
(แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที ่80 ล าดับที ่3)

ส ารองจ่าย 105,920 บาท

ส าหรับจ่ายเปน็เงินเบี้ยยังชีพผู้พกิารในเขตเทศบาลต าบลหนองขนาน 
(แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที ่80 ล าดับที ่2)


