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อําเภอ หนองม่วง   จังหวัดลพบุรี

เทศบาลตําบลหนองม่วง

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เพือจ่ายเป็นค่าเงินประจําตําแหน่ง ให้แก่ ปลัดเทศบาล รองปลัด
เทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 151,200 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานเทศบาล
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 71,940 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปีของพนักงานเทศบาล
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,083,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,133,600 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ตังจ่ายจากเงินรายได้  เป็นเงิน 388,800 บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  เป็นเงิน 1,166,400 บาท

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,555,200 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการ และทีปรึกษานายกเทศมนตรี
ตังจ่ายจากเงินรายได้  เป็นเงิน 51,840 บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป เป็นเงิน 155,520 บาท

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล

จํานวน 207,360 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
ตังจ่ายจากเงินรายได้  เป็นเงิน 45,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป เป็นเงิน 135,000 บาท

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก
ตังจ่ายจากเงินรายได้  เป็นเงิน  45,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  เป็นเงิน 135,000 บาท

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
ตังจ่ายจากเงินรายได้  เป็นเงิน 181,440 บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  เป็นเงิน 544,320 บาท

เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 725,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,848,320 บาท
งบบุคลากร รวม 7,981,920 บาท
งานบริหารทัวไป รวม 12,993,669 บาท

แผนงานบริหารงานทัวไป

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 40,102,400 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุด
หนุนทัวไป แยกเป็น



วันทีพิมพ์ : 9/9/2558  11:16:53 หน้า : 2/38

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ ผู้บริหารท้องถิน
พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจํา ทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้พนักงานเทศบาล ตามระเบียบฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 268,800 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่
พนักงานทีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเบียประชุมสมาชิกสภาเทศบาลในอันเกียวเนืองกับ
กิจกรรมของสภาเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
เดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอืน ของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลทีดํารงตําแหน่ง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลทีดํารงตําแหน่งรองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษา
นายกเทศมนตรีและการจ่ายเงินค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.
ศ.2547
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเบียประชุม จํานวน 10,000 บาท

- เงินผลประโยชน์ตอบแทนอืนๆ สําหรับพนักงานท้องถินเป็นกรณี
พิเศษ(เงินรางวัลประจําปี)  เป็นเงิน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินผลประโยชน์ตอบแทนอืนๆ สําหรับพนักงานเทศบาล
ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของเทศบาลตําบลหนองม่วง
ตังจ่ายจากเงินรายได้
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน  เป็นเงิน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 140,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 463,800 บาท
งบดําเนินงาน รวม 4,991,749 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้าง
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 49,260 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานจ้าง
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 604,920 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจํา และเงินเพิมค่าจ้างประจําปีของ
ลูกจ้างประจํา
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 1,172,520 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าชดใช้ความเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทนกรณีรถของ
เทศบาลเกิดอุบัติเหตุทําให้บุคคลอืนได้รับความเสียหาย โดยตังตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/2633 ลงวันที 14 สิงหาคม
2552
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561 หน้า 69)
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าชดใช้ความเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทนผู้ประสบภัย จํานวน 2,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําเครืองหมายตอบแทนให้แก่ผู้บริจาคทรัพย์หรือทํา
คุณประโยชน์ให้เทศบาล
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561 หน้า 69)
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าของรางวัล จํานวน 5,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

- ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล   ตังไว้ 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลทีมานิเทศ
งาน ตรวจงาน หรือทัศนศึกษาดูงาน เช่น ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่า
ของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายทีเกียวเนืองในการรับรอง และค่า
ใช้จ่ายอืนๆ ตามความจําเป็น โดยตังไว้ไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริง
ในปีทีล่วงมาโดยไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดสะสม
และเงินทีมีผู้อุทิศให้ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว
2381 ลงวันที 28 กรกฎาคม 2548 ซึงในปีงบประมาณ 2557
เทศบาลตําบลหนองม่วง มีรายได้จริง 49,224,493.60 หักเงินอุดหนุน
จํานวน 22,465,034 บาท คงเหลือ 26,759,459.60 บาท คํานวณตัง
จ่ายร้อยละ 1 เป็นเงิน 267,594.59 บาท จึงตังจ่ายไว้ จํานวน 80,000
บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้
- ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิน   ตังไว้ 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิน เช่น ค่าอาหาร ค่า
เครืองดืม และค่าบริการอืน ๆ ตามความจําเป็น
ตังจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 90,000 บาท

- ค่ารับวารสาร   ตังไว้ 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับวารสาร เช่น หนังสือพิมพ์ ระเบียบกฏหมายต่าง ๆ ที
เทศบาลบอกรับ หรือสังซือ
ตังจ่ายจากเงินรายได้
- ค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียน   ตังไว้ 340,558 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียน เช่น ค่าลงทะเบียนการ
ประชุมสันนิบาตเทศบาล ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมต่างๆ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  เป็นเงิน 100,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  เป็นเงิน 240,558 บาท
- ค่าจ้างเหมาบริการ   ตังไว้ 850,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการสําหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานให้ผู้
รับจ้างทําการ อย่างหนึงอย่างใด ซึงมิใช่เกิดการประกอบดัดแปลงซ่อม
แซม ต่อเติม เสริมสร้างวัสดุครุภัณฑ์ หรือทีดิน หรือสิงก่อสร้างและอยู่
ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาทําของ ค่าจ้างเหมาทํา
ความสะอาด ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้ ค่าจ้างเหมาอืน ๆ ในอํานาจ
หน้าทีของเทศบาล
ตังจ่ายจากเงินรายได้  เป็นเงิน 677,500 บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  เป็นเงิน 172,500 บาท

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 1,210,558 บาท
ค่าใช้สอย รวม 2,767,558 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  เป็นเงิน 400,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  เป็นเงิน 100,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 500,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ได้แก่ ค่าอาหาร เครืองดืม ทีพัก
ค่าจ้างยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตามความจํา
เป็น
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561 หน้า 80)
ตังจ่ายจากเงินรายได้

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ ทักษะ ความรู้ ความสามารถ ทัศนศึกษาดู
งานพนักงาน ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล

จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร
เครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตามความจําเป็น
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561 หน้า 61)
ตังจ่ายจากเงินรายได้

โครงการวันเทศบาล จํานวน 25,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าแบบพิมพ์
และค่าใช้จ่ายอืน คามความจําเป็น
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561 หน้า 65)
ตังจ่ายจากเงินรายได้

โครงการเลือกตังผู้บริหารท้องถิน สมาชิกสภาท้องถิน จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ได้แก่ ค่าอาหาร เครืองดืม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตามความจําเป็น
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561 หน้า 65)
ตังจ่ายจากเงินรายได้

โครงการเผยแพร่ให้คามรู้เกียวกับกฏหมายสู่ชุมชน จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ได้แก่ ค่าจ้างผู้ฝึกสอน ค่าเช่าพืนที
ในการจัดเก็บข้อมูล และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตามความจําเป็น
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561 หน้า 83)
ตังจ่ายจากเงินรายได้

โครงการปรับปรุง/พัฒนาเว็บไซด์ของเทศบาลตําบลหนองม่วง จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมา
ทําเอกสารแบบพิมพ์ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตามความจําเป็น
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561 หน้า 66)
ตังจ่ายจากเงินรายได้

โครงการจัดทําเอกสารเผยแพร่ หรือวารสารแนะนําเกียวกับเทศบาลตําบล
หนองม่วงและการติดต่อราชการ

จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าของ
รางวัล และค่าใช้จ่ายอืนๆ ตามความจําเป็น
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561 หน้า 81)
ตังจ่ายจากเงินรายได้

โครงการข้าราชการ พนักงานดีเด่นประจําปี จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง ค่าเช่าทีพัก ค่าพาหนะเดินทางของผู้บริหาร
ท้องถิน พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ในการเดินทางไปราชการต่างๆ
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561 หน้า 69)
ตังจ่ายจากเงินรายได้  เป็นเงิน 100,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  เป็นเงิน 250,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน - นอกราชอาณาจักร จํานวน 350,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่านําประปาในสํานักงาน สวนสาธารณะ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  เป็นเงิน 3,600 บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  เป็นเงิน 10,800 บาท

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 14,400 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสํานักงาน สวนสาธารณะ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  เป็นเงิน 130,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  เป็นเงิน 370,000 บาท

ค่าไฟฟ้า จํานวน 500,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 582,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ค่าหมึก ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ค่า
แผ่นป้าย ถ่านใส่กล้องถ่ายรูป แผ่นซีดี ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  เป็นเงิน 50,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  เป็นเงิน 40,000 บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 90,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามัน
ดีเซล นํามันเบนซิน นํามันเครือง
ตังจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 300,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป เป็นเงิน 200,000 บาท

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 500,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุยานพาหนะ เช่น ยางนอก ยาง
ใน แบตเตอรี ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 70,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ ปูน
ซีเมนต์ เหล็ก ทราย ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 80,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด
ผงซักฟอก ไม้ถูพืน ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ลําโพง
ไมโครโฟน สายไฟ สายอากาศ ถ่านแบตเตอรี ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ ปากกา
นําดืม ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  เป็นเงิน 100,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  เป็นเงิน 138,391 บาท

วัสดุสํานักงาน จํานวน 238,391 บาท
ค่าวัสดุ รวม 1,178,391 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าเงินประจําตําแหน่ง ให้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษพนักงานเทศบาล
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปีของพนักงานเทศบาล
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,257,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,482,660 บาท
งบบุคลากร รวม 1,482,660 บาท
งานบริหารงานคลัง รวม 2,180,660 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่า
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสาร ค่าจัางในการจัดเก็บข้อมูลพืน
ฐาน และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตามความจําเป็น
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561 หน้า 68)
ตังจ่ายจากเงินรายได้

โครงการจัดทําแผนพัฒนา จํานวน 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางานระดับ 3 - 6 แบบโต๊ะไม้ขาเหล็ก
จํานวน 4 ตัว
(เนืองจากไม่มีรายละเอียดและราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตัง
ราคาตามท้องถิน)
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561 หน้า 69)
ตังจ่ายจากเงินรายได้

โต๊ะทํางาน ระดับ 3 - 6 จํานวน 20,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,000 บาท
งบลงทุน รวม 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบริการด้านโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรสาร ค่าใช้จ่ายเกียว
กับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  เป็นเงิน 10,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  เป็นเงิน 30,000 บาท

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าลงทะเบียนพัสดุต่าง ๆ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  เป็นเงิน 3,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  เป็นเงิน 9,000 บาท

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 12,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในการติดต่อราชการ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  เป็นเงิน 3,900 บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  เป็นเงิน 11,700 บาท

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 15,600 บาท
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- ค่ารับวารสาร   ตังไว้ 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับวารสาร เช่น หนังสือพิมพ์ ระเบียบ กฏหมายต่าง ๆ
ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้
- ค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียน   ตังไว้ 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียน เช่น ค่าลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรมต่าง ๆ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  เป็นเงิน 20,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  เป็นเงิน 30,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาบริการ   ตังไว้ 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการสําหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานให้ผู้
รับจ้างทําการอย่างหนึงอย่างใด ซึงมิใช่เกิดการประกอบดัดแปลงซ่อม
แซม ต่อเติม เสริมสร้างวัสดุอุปกรณ์หรือทีดิน หรือสิงก่อสร้างและอยู่ใน
ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานทําของ ค่าจ้าง
เหมาทําความสะอาด ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้ ค่าจ้างเหมาอืน ๆ ใน
อํานาจหน้าทีของเทศบาล
ตังจ่ายจากเงินรายได้  เป็นเงิน 50,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  เป็นเงิน 100,000 บาท

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 202,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 342,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ ผู้บริหารท้องถิน
พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจํา ทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้พนักงานเทศบาล ตามระเบียบฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 48,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่
พนักงานทีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือจัดจ้างหรือจัดจ้างคณะ
กรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 98,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 648,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้าง
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 8,100 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานจ้าง
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 151,320 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล นํามัน
เบนซิน ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 1,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน
แบตเตอรี ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 3,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ไม้ถูพืน ผง
ซักฟอก ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น ค่ากระดาษ ปากกา ดินสอ
แบบพิมพ์ ใบเสร็จ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  เป็นเงิน 30,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  เป็นเงิน 40,000 บาท

วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 124,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตามความจําเป็น
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561 หน้า 70)
ตังจ่ายจากเงินรายได้

- โครงการให้บริการรับชําระภาษีนอกสถานที/นอกเวลาราชการ(กองคลัง) จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ได้แก่ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตามความจําเป็น
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561 หน้า 81)
ตังจ่ายจากเงินรายได้

- โครงการพัฒนาบุคลากรกองคลัง(กองคลัง) จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดการ
ระบบอินเตอร์เน็ต และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตามความจําเป็น
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561 หน้า 83)
ตังจ่ายจากเงินรายได้

- โครงการปรับปรุงพัฒนาการจัดทําบัญชีด้วยระบบสารสนเทศ(กองคลัง) จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็น่คาใช้จ่ายในโครงการฯ ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร
และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตามความจําเป็น
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561 หน้า 83)
ตังจ่ายจากเงินรายได้

- โครงการปรับปรุงแผนทีภาษีในเขตเทศบาลด้วยระบบดิจิตอล(กองคลัง) จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง ค่าเช่าทีพัก ค่าพาหนะเดินทาง พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง ในการเดินทางไปราชการ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  เป็นเงิน 20,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  เป็นเงิน 30,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน - นอกราชอาณาจักร จํานวน 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
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- โครงการเพิมประสิทธิภาพศูนย์รวมข่าวสารการจัดซือหรือการจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถินระดับอําเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี
(กองคลัง)
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถินทีเป็นเจ้าภาพ
ตามหนังสืออําเภอหนองม่วง ที ลบ 0023.16/100 ลงวันที 9
กรกฎาคม 2558
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561 หน้า 66)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางานระดับ 3 - 6 แบบโต๊ะไม้ขาเหล็ก
จํานวน 1 ตัว
(เนืองจากไม่มีรายละเอียดและราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตัง
ราคาตามท้องถิน)
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561 หน้า 72)
ตังจ่ายจากเงินรายได้

โต๊ะทํางาน ระดับ 3 - 6 จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสํานักงาน แบบมีพนักพิง มีทีท้าวแขน
จํานวน 4 ตัว
(เนืองจากไม่มีรายละเอียดและราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตัง
ราคาตามท้องถิน)
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561 หน้า 72)
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เก้าอีสํานักงาน จํานวน 25,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,000 บาท
งบลงทุน รวม 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบริการด้านโทรคมนาคม เช่น ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้
ระบบอินเตอร์เน็ต ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  เป็นเงิน 21,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  เป็นเงิน 63,000 บาท

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 84,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 84,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ค่าหมึกพิมพ์ แผ่นหรือจาน
บันทึกข้อมูล ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นพับ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 15,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ได้แก่ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าจ้าง
เหมายานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตามความจําเป็น
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 35)
ตังจ่ายจากเงินรายได้

- โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชนเขตเทศบาล(สํานักปลัด) จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ได้แก่ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าจ้าง
เหมายานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตามความจําเป็น
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 34)
ตังจ่ายจากเงินรายได้

- โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานของอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)(สํานักปลัด)

จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ได้แก่ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าจ้าง
เหมายานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตามความจําเป็น
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 35)
ตังจ่ายจากเงินรายได้

- โครงการเผยแพร่ความรู้เกียวกับอัคคีภัยและการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย(สํานักปลัด)

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ได้แก่ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าจ้าง
เหมายานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตามความจําเป็น
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 36)
ตังจ่ายจากเงินรายได้

- โครงการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน(สํานักปลัด) จํานวน 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 280,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 330,000 บาท
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 330,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเงินรางวัลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าทีตํารวจทีมาช่วย
ปฏิบัติงานเทศบาล ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว
3369 ลงวันที 9 พฤศจิกายน 2537
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 48,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 48,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 48,000 บาท
งานเทศกิจ รวม 48,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกาย เช่น ชุดปฏิบัติงานของ
พนักงานดับเพลิง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 30,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 30,000 บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
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เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล ทีมี
สิทธิได้รับตามระเบียบฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้พนักงานเทศบาล ตามระเบียบฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 78,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่
พนักงานทีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 118,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 610,700 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปีของพนักงานเทศบาล
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,043,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,085,160 บาท
งบบุคลากร รวม 1,085,160 บาท
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 1,695,860 บาท

แผนงานการศึกษา

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองดับเพลิง เช่น สายส่งนําดับเพลิง ถัง
นํายาเคมี ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  เป็นเงิน 20,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  เป็นเงิน 30,000 บาท

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 50,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ได้แก่ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าจ้าง
เหมายานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตามความจําเป็น
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 80)
ตังจ่ายจากเงินรายได้

โครงการฝึกอบรมการพัฒนาบุคลากร(งานป้องกันฯ)ให้ความรู้พร้อม
ปฏิบัติภารกิจได้ตลอดเวลา(สํานักปลัด)

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ได้แก่ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าจ้าง
เหมายานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตามความจําเป็น
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 35)
ตังจ่ายจากเงินรายได้

- โครงการให้ความรู้เกียวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย(เยาวชนดับไฟ)
(สํานักปลัด)

จํานวน 10,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ ได้แก่ แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล หมึกพิมพ์ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน ได้แก่ นํามันเบนซิน
นํามันดีเซล ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 1,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ได้แก่ ยางนอก ยางใน
แบตเตอรี ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน ได้แก่ กระดาษ ปากกา ดินสอ
แฟ้ม ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 41,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง ค่าเช่าทีพัก ค่าพาหนะ ในการเดินทางไป
ราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง
ตังจ่ายจากเงินรายได้

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน - นอกราชอาณาจักร จํานวน 15,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

- ค่ารับวารสาร   ตังไว้ 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับวารสาร เช่น ระเบียบกฎหมายต่าง ๆ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้
- ค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียน   ตังไว้ 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียน เช่น ค่าลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรมต่าง ๆ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้
- ค่าจ้างเหมาบริการ   ตังไว้  160,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการสําหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานให้ผู้
รับจ้างทําการอย่างหนึงอย่างใด ซึงมิใช่เกิดการประกอบดัดแปลง ซ่อม
แซม ต่อเติม เสริมสร้างวัสดุครุภัณฑ์ หรือทีดิน หรือสิงก่อสร้างและอยู่
ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานทําของ ค่าจ้าง
เหมาทําความสะอาด ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้ ค่าจ้างเหมาอืน ๆ ใน
อํานาจหน้าทีของเทศบาล
ตังจ่ายจากเงินรายได้  เป็นเงิน 60,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  เป็นเงิน 100,000 บาท

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 202,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 247,000 บาท
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- ค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียน   ตังไว้ 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียน เช่น ค่าลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรมต่าง ๆ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้
- ค่าจ้างเหมาบริการ  ตังไว้ 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการสําหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานให้ผู้
รับจ้างทําการอย่างหนึงอย่างใด ซึงมิใช่เกิดการประกอบดัดแปลง ซ่อม
แซม ต่อเติม เสริมสร้างวัสดุครุภัณฑ์ หรือทีดิน หรือสิงก่อสร้าง และอยู่
ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานทําของ ค่าจ้าง
เหมาทําความวะอาด ค่าจ่างเหมาดูแลรักษาต้นไม้ ค่าจ้างเหมาอืน ๆ ใน
อํานาจหน้าทีของเทศบาล
ตังจ่ายจากเงินรายได้  เป็นเงิน 140,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  เป็นเงิน 160,000 บาท

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 340,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,472,450 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่
พนักงานทีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,544,918 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ จํานวน 2 อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 34,620 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ จํานวน 2 อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 343,886 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 378,506 บาท
งบบุคลากร รวม 378,506 บาท
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,965,424 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบริการด้านโทรคมนาคม เช่น ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้
ระบบอินเตอร์เน็ต ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  เป็นเงิน 3,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  เป็นเงิน 7,000 บาท

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านําประปาในอาคารเอนกประสงค์ ศูนย์เยาวชนเทศบาลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  เป็นเงิน 6,250 บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  เป็นเงิน 18,750 บาท

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 25,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าใน อาคารเอนกประสงค์ ศูนย์เยาวชนเทศบาลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  เป็นเงิน 50,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  เป็นเงิน 119,700 บาท

ค่าไฟฟ้า จํานวน 169,700 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 204,700 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตังแต่ระดับอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขันพืนฐาน ดังนี
     1. จัดสรรให้กับโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน(อปท.)
โรงเรียนเทศบาลตําบลหนองม่วง ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)
ระดับอนุบาลศึกษา จํานวน 55 คน คนละ 850 บาท/ภาคเรียน เป็นเงิน
93,500 บาท
     2. จัดสรรให้กับโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน(อปท.)
โรงเรียนเทศบาลตําบลหนองม่วง ค่าหนังสือเรียนระดับอนุบาลศึกษา
จํานวน 55 คน คนละ 200 บาท/ปี เป็นเงิน 11,000 บาท
     3. จัดสรรให้กับโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน(อปท.)
โรงเรียนเทศบาลตําบลหนองม่วง ค่าเครืองอุปกรณ์การเรียน ระดับ
อนุบาลศึกษา จํานวน 55 คน คนละ 100 บาท/ภาคเรียน เป็นเงิน
11,000 บาท
     4. จัดสรรให้กับโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน(อปท.)
โรงเรียนเทศบาลตําบลหนองม่วง ค่าเครืองแบบนักเรียน ระดับอนุบาล
ศึกษา จํานวน 55 คน คนละ 300 บาท/ปี เป็นเงิน 16,500 บาท
     5. จัดสรรให้กับโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน(อปท.)
โรงเรียนเทศบาลตําบลหนองม่วง ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ระดับอนุบาลศึกษา จํานวน 55 คน คนละ 215 บาท/ภาคเรียน เป็นเงิน
23,650 บาท
     6. จัดสรรให้กับโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน(อปท.)
โรงเรียนเทศบาลตําบลหนองม่วง ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลัก
สูตรสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัด อปท.โรงเรียนละ 20,000 บาท
เป็นเงิน 20,000 บาท
     7. จัดสรรให้กับโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน(อปท.)
โรงเรียนเทศบาลตําบลหนองม่วง ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน แยก
เป็น
     7.1 ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line : ADSL
โรงเรียนละ 9,600 บาท/ปี
     7.2 ระบบ Wireless Fidelity : WiFi โรงเรียนละ 7,200 บาท/ปี
     8. จัดสรรให้กับโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน(อปท.)
โรงเรียนเทศบาลตําบลหนองม่วง ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้อง
สมุดโรงเรียน โรงเรียนละ 100,000 บาท เป็นเงิน 100,000 บาท
     9. จัดสรรให้กับโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน(อปท.)
โรงเรียนเทศบาลตําบลหนองม่วง ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ในโรงเรียน โรงเรียนละ 50,000 บาท เป็นเงิน 50,000 บาท
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว 3149 ลง
วันที 5 มิถุนายน 2558
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

- ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 342,450 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าถ้วยรางวัล
ค่าเวชภัณฑ์นา และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตามความจําเป็น
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561 หน้า 60)
ตังจ่ายจากเงินรายได้

- ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาอนุบาลเด็กเล็ก(กองการศึกษา) จํานวน 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ได้แก่ ฟิวส์ สวิตซ์ไฟฟ้า
หลอดไฟฟ้า ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน ได้แก่ กระดาษ ปากกา ดินสอ
แฟ้ม ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  เป็นเงิน 10,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  เป็นเงิน 15,000 บาท

วัสดุสํานักงาน จํานวน 25,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 822,468 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 55,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตามความจําเป็น
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561 หน้า 82)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

- ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมครูพีเลียงเด็กอนุบาลและปฐมวัย(กองการ
ศึกษา)

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 6 อัตรา ๆ ละ 2,000 บาท ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.9/ว 3149 ลงวันที 5
มิถุนายน 2558
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 12,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง ค่าเช่าทีพัก ค่าพาหนะในการเดินทางของ
พนักงานเทศบาล ในการเดินทางไปราชการต่าง ๆ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน - นอกราชอาณาจักร จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตกแต่ง
สถานที ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตามความจําเป็น
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561 หน้า 40)
ตังจ่ายจากเงินรายได้

- ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างแรงบันดาลใจเด็กปฐมวัยใฝ่เรียนรู้(กองการ
ศึกษา)

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ดังนี
     1. จัดสรรให้กับโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน(อปท.
โรงเรียนเทศบาลตําบลหนองม่วง เด็กนักเรียนอนุบาล 1 - 2 จํานวน
55 คน ในอัตรามือละ 20 บาท จํานวน 200 วัน เป็นเงิน 220,000
บาท
     2. จัดสรรให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.) ที อปท.จัดตังเองและรับ
ถ่ายโอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหนองม่วง เด็กนักเรียน
จํานวน 80 คน ในอัตรามือละ 20 บาท จํานวน 280 วัน เป็นเงิน
448,000 บาท
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.9/ว 3149 ลง
วันที 5 มิถุนายน 2558
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

- ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหาร
กลางวัน)

จํานวน 668,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่านําประปาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  เป็นเงิน 10,500 บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  เป็นเงิน 31,500 บาท

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็ค่าไฟฟ้าในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  เป็นเงิน 50,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  เป็นเงิน 150,000 บาท

ค่าไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 245,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ ได้แก่ แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล(แผ่นดิสก์ ค่าหมึกพิมพ์ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกาย ได้แก่ เสือ กางเกง รองเท้า ถุง
เท้า ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ได้แก่ ป้ายประชา
สัมพันธ์ แผ่นพับ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ได้แก่ ยาสามัญ
ประจําบ้าน ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 3,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ ไม้ต่าง ๆ ปูนซีเมนต์ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) ดังนี
     1. จัดสรรให้กับโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขัน
พืนฐาน(สพฐ.)โรงเรียนอนุบาลวัดหนองม่วง เด็กนักเรียนอนุบาล และ
ป.1 - ป.6 จํานวน 203 คน ๆ ละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน เป็นเงิน
388,989 บาท
     2. จัดสรรให้กับโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน(อปท.)
โรงเรียนเทศบาลตําบลหนองม่วง เด็กนักเรียนอนุบาล 1 - 2 จํานวน
55 คน ๆ ละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 105,391 บาท
     3. จัดสรรให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.)ที อปท.จัดตังเองและรับ
ถ่ายโอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหนองม่วง เด็กนักเรียน
จํานวน 80 คน ๆ ละ 7.37 บาท จํานวน 280 วัน เป็นเงิน 165,088
บาท
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.9/ ว 3149 ลง
วันที 5 มิถุนายน 2558
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 659,468 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว ได้แก่ ผงซักฟอก ไม้กวาด
นํายาถูพืน ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดสรรให้กับโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(อปท.)โรงเรียนเทศบาลตําบลหนองม่วง ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/
ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนละ 200,000 บาท
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว 3149 ลง
วันที 5 มิถุนายน 2558
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

- ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ
(โรงเรียนเทศบาลตําบลหนองม่วง)

จํานวน 200,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะไม้แบบขาเหล็ก สําหรับเด็กนักเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ จํานวน 24 ชุด โดยมีรายละเอียด ดังนี
1. เป็นโต๊ะ ขนาดกว้าง 400 มม. x ยาว 600 มม. x สูง 545 มม. ขา
เหล็กกลม ขนาด 7/8"
2. หน้า TOP ผลิตจากไม้ ยางพารางอัดประสาน หนาไม่ตํากว่า 20
มม.
3. มีชันสําหรับเก็บของกว้าง ไม่เกิน 95 มม.
(เนืองจากไม่มีรายละเอียดและราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตัง
ราคาตามท้องถิน)
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561 หน้า 78)
ตังจ่ายจากเงินรายได้

โต๊ะ แบบขาเหล็ก จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีไม้แบบขาเหล็ก สําหรับเด็กนักเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ จํานวน 24 ชุด โดยมีรายละเอียด ดังนี
1. โครงสร้างเป็นเหล็ก
2. ทีนัง พนักพิง ผลิตจากไม้ ยางพาราอัดประสาน
3. ทาสีธรรมชาติ
(เนืองจากไม่มีรายละเอียดและราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตัง
ราคาตามท้องถิน)
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561 หน้า 78)
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เก้าอี แบบขาเหล็ก จํานวน 15,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,000 บาท
งบลงทุน รวม 230,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  เป็นเงิน 1,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  เป็นเงิน 2,000 บาท

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 3,000 บาท
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เงินอุดหนุนโรงเรียนหนองม่วงวิทยา   ตังไว้ 160,000 บาท
     1. โครงการขยะรีไซเคิล  เป็นเงิน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าตอบแทน ค่าวัสดุอุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตามความจําเป็น
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561 หน้า 42)
   2.โครงการค่ายอนุรักษ์สิงแวดล้อม  เป็นเงิน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าตอบแทน ค่าวัสดุอุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตามความจําเป็น
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561 หน้า 42)
   3.โครงการค่ายคณิตก้าวหน้าน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็น
เงิน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าตอบแทน ค่าวัสดุอุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตามความจําเป็น
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561 หน้า 42)
   4.โครงการป้องกันการตังครรภ์ก่อนวัยอันควร  เป็นเงิน 10,000
บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าตอบแทน ค่าวัสดุอุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตามความจําเป็น
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561 หน้า 42)
   5.โครงการกีฬาต้านยาเสพติด  เป็นเงิน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าตอบแทน ค่าวัสดุอุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตามความจําเป็น
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561 หน้า 42)
   6.โครงการเกษตรก้าวลําน้อมนําเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นเงิน
20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าตอบแทน ค่าวัสดุอุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตามความจําเป็น
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561 หน้า 42)
   7.โครงการค่ายพุทธธรรมนําชีวิตภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง  เป็นเงิน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าตอบแทน ค่าวัสดุอุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตามความจําเป็น
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561 หน้า 43)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 160,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท
งานระดับมัธยมศึกษา รวม 160,000 บาท

ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา   ตังไว้
812,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน แบ่งเป็น
     1. จัดสรรให้กับโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขันพืนฐาน(สพฐ.)โรงเรียนอนุบาลวัดหนองม่วง เด็กนักเรียนอนุบาล
และ ป.1 - ป.6 จํานวน 203 คน ในอัตรามือละ 20 บาท จํานวน 200
วัน เป็นเงิน 812,000 บาท
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.9/ว 3149 ลง
วันที 5 มิถุนายน 2558
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 812,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 812,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 812,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
ประจํา ตามระเบียบฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้พนักงานเทศบาล ตามระเบียบฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่
พนักงานทีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 72,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,279,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้าง
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 86,640 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานจ้าง
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 702,960 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา เงินเพิมค่าจ้างประจําปีของลูกจ้าง
ประจํา
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 502,920 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเงินประจําตําแหน่งให้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาล เงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปีของพนักงานเทศบาล
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 693,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,028,480 บาท
งบบุคลากร รวม 2,028,480 บาท
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 6,607,480 บาท

แผนงานสาธารณสุข
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เพือจ่ายเป็นค่าจักซือวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ ไม้ต่าง ๆ ปูนซีเมนต์ ทราบ
ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ได้แก่ สายไฟ สวิตซ์ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน ได้แก่ กระดาศ ปากกา แบบพิมพ์
ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 385,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ปกติ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  เป็นเงิน  100,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  เป็นเงิน 200,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 300,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร
ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตามความจําเป็น
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561 หน้า 49)
ตังจ่ายจากเงินรายได้

- โครงการตรวจสอบเฝ้าระวังความปลอดภัยในอาหาร(กองสาธารณสุขฯ) จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน - นอกราช
อาณาจักร ค่าเบียเลียง ค่าเช่าทีพัก ค่าพาหนะเดินทาง พนักงานเทศบาล
ลูกจ้าง ในการเดินทางไปราชการต่าง ๆ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน - นอกราชอาณาจักร จํานวน 25,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

- ค่ารับวารสาร   ตังไว้ 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับวารสาร เช่น ระเบียบกฎหมายต่าง ๆ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน   ตังไว้ 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนต่าง ๆ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  เป็นเงิน 30,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  เป็นเงิน 30,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาบริการอืน ๆ    ตังไว้ 1,400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการสําหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานให้ผู้
รับจ้างทําการอย่างหนึงอย่างใด ซึงมิได้เกิดจากการประกอบ ดัดแปลง
ซ่อมแซม ต่อเติม เสริมวัสดุครุภัณฑ์หรือทีดิน หรือสิงก่อสร้างและอยู่
ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานทําของ ค่าจ้าง
เหมาทําความสะอาด ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้ ค่าจ้างเหมาอืน ๆ ใน
อํานาจหน้าทีของเทศบาล
ตังจ่ายจากเงินรายได้  เป็นเงิน 552,607 บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  เป็นเงิน 847,393 บาท

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 1,462,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,797,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ตํากว่า 6,000 ซีซี(แบบอัดท้าย) โดยมีรายละเอียด ดังนี
1. ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร
และสามารถรับนําหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 5,000 กิโลกรัม
2. นําหนักของรถรวมนําหนักบรรทุก ไม่ตํากว่า 12,000 กิโลกรัม
3. ชุดอัดท้ายทํางานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่
น้อยกว่า 2,500 ปอนด์ต่อตารางนิว
4. มีโคมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง 1 ดวง
(รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ
มีนาคม 2558)
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561 หน้า 74)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํากว่า 6,000
ซีซี(แบบอัดท้าย)

จํานวน 2,300,000 บาท

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,300,000 บาท
งบลงทุน รวม 2,300,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าโรงคัดแยกขยะ บ่อบําบัดนําเสียของเทศบาล
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าไฟฟ้า จํานวน 25,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 25,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอืนทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายค่าวัสดุหมวดอืน ๆ
ตามความจําเป็น
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุอืน จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ ได้แก่ หมึกพิมพ์ แผ่นหรือจาน
บันทึกข้อมูล ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกาย ได้แก่ ค่ารองเท้า ถุงมือ ชุด
ปฏิบัติงานของพนักงาน ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ได้แก่ แผ่นพับ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน ได้แก่ นํา◌้มันดีเซล
นํามันเบนซิน ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  เป็นเงิน 100,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  เป็นเงิน 100,000 บาท

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ได้แก่ ยางนอก ยางใน
แบตเตอรี ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 60,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงฯ ได้แก่ ถุงยังชีพสําหรับครอบครัวผู้มี
รายได้น้อยและไร้ทีพึง ในวงเงินครังละ 1,000 บาท
(อยู่มรแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561 หน้า 52)
ตังจ่ายจากเงินรายได้

โครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ทีพึง(สํานักปลัด) จํานวน 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 100,000 บาท

แผนงานสังคมสงเคราะห์

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตร ได้แก่ ยากําจัดศัตรูพืช พันธุ์พืช
ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ได้แก่ ยาสามัญ
ประจําบ้าน เวชภัณฑ์ ทรายอะเบท ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร
ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตามความจําเป็น
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561 หน้า 46)
ตังจ่ายจากเงินรายได้

- โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก(กองสาธารณสุขฯ) จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร
ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตามความจําเป็น
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561 หน้า 45)
ตังจ่ายจากเงินรายได้

- โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า(กองสาธารณสุขฯ) จํานวน 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

- ค่าจ้างเหมาบริการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า   ตังไว้ 4,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าควบคุมปริมาณ(ทําหมัน,ตอน)และกําจัดสุนัขไม่ปราก
ฎเจ้าของในเขตเทศบาล
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 45)
ตังจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 4,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 54,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 84,000 บาท
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 84,000 บาท



วันทีพิมพ์ : 9/9/2558  11:16:54 หน้า : 23/38

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล และ
ลูกจ้างประจํา ทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้พนักงานเทศบาล ตามระเบียบฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานทีปฏิบติงานนอกเวลาราชการ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 96,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,498,350 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้างทีปฏิบัติหน้าทีของกองช่าง
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 90,420 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานจ้างทีปฏิบัติหน้าทีของกอง
ช่าง
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 714,360 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา และเงินเพิมค่าจ้างประจําปีของลูกจ้าง
ประจํา
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 244,800 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ให้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 7,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปีของพนักงานเทศบาล
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 835,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,933,780 บาท
งบบุคลากร รวม 1,933,780 บาท
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 3,853,630 บาท

แผนงานเคหะและชุมชน
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางใน ยางนอก
แบตเตอรี และอืน ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ปูน เหล็ก ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  เป็นเงิน 350,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  เป็นเงิน 8,425 บาท

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 358,425 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด เข่ง และอืน ๆ
ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงานต่าง เช่น เครืองเขียน กรดาษ
ปากกา ดินสอ และอืน ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 583,425 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง ค่าเช่าทีพัก ค่าพาหนะเดินทางไปราชการของ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ในการเดินทางไปราชการ
ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน-นอกราชอาณาจักร จํานวน 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

- ค่ารับวารสาร   ตังไว้ 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับวารสาร เช่น ระเบียบกฏหมายต่าง ๆ ทีเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารราชการ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน   ตังไว้ 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน เช่น ค่าลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรมต่าง ๆ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้
- ค่าจ้างเหมาบริการ   ตังไว้ 535,925 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการสําหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานให้ผู้
รับจ้างทําการ อย่างหนึงอย่างใด ซึงมิใช่เกิดการประกอบดัดแปลง ซ่อม
แซม ต่อเติม เสริมสร้างวัสดุครุภัณฑ์ หรือทีดิน หรือสิงก่อสร้าง และอยู่
ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานทําของ ค่าจ้าง
เหมาทําความสะอาด ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้ ค่าจ้างเหมาอืน ๆ ใน
อํานาจหน้าทีของเทศบาล
ตังจ่ายจากเงินรายได้  เป็นเงิน 300,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  เป็นเงิน 235,925 บาท

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 588,925 บาท
ค่าใช้สอย รวม 818,925 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถแทรกเตอร์ ตัดหญ้า ชนิดนังขับ จํานวน 1 คัน
โดยมีรายละเอียดดังนี
1. เป็นรถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดนังขับเคลือน 4 ล้อ
2. ระบบเครืองยนต์ดีเซล 3 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยนํา
ขนาดกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 1,100 ซีซี
3. ขนาดแรงม้า ไม่น้อยกว่า 24 แรงม้า
4. มีเกียร์เดินหน้า ไม่น้อยกว่า 8 เกียร์ และเกียร์ถอยหลัง ไม่น้อยกว่า
2 เกียร์
5. ระบบพวงมาลัยเป็นพาวเวอร์
6. ระบบเบรกเป็นเบรกแบบจานแช่ในนํามัน
7. มีใบมีดดันดินแบบคานบน ขนาด 1,300 x 400 มม.
8. มีเครืองตัดหญ้า ขนาด 1 x 1 เมตร
(เนืองจากไม่มีรายละเอียดและราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตัง
ราคาตามท้องถิน)
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561 หน้า 77)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

- รถแทรกเตอร์ ตัดหญ้า ชนิดนังขับ จํานวน 385,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร
ค่าครุภัณฑ์ รวม 411,500 บาท
งบลงทุน รวม 421,500 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอืน ๆ ทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน ๆ
ตามความจําเป็น
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุอืน จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํารวจ เช่น เครืองมือดีงสายโทรศัพท์ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

วัสดุสํารวจ จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ หมึก ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกาย เช่น เสือปฏิบัติงานช่าง
รองเท้า เข็มขัดขึนเสาไฟฟ้า ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นซีี แผ่นป้าย
ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล นํามัน
เบนซิน นํามันเครือง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  เป็นเงิน 30,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  เป็นเงิน 70,000 บาท

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร
และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตามความจําเป็น
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 36)
ตังจ่ายจากเงินรายได้

- โครงการตรวจอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านเรือนประชาชน(กองช่าง) จํานวน 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 320,000 บาท
งานไฟฟ้าถนน รวม 777,500 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายชดเชยค่าก่อสร้างตามสัญญาจ้างแบบปรับราคาได้
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561 หน้า 75)
ตังจ่ายจากเงินรายได้

- ค่าชดเชยค่าก่อสร้างตามสัญญาจ้างแบบปรับราคาได้ จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างทีปรึกษาซึงเกียวกับสิงก่อสร้างหรือเพือให้ได้มาซึง
สิงก่อสร้าง
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561 หน้า 75)
ตังจ่ายจากเงินรายได้

- ค่าจ้างทีปรึกษาซึงเกียวกับสิงก่อสร้างหรือเพือให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง จํานวน 5,000 บาท
ค่าจ้างทีปรึกษาซึงเกียวกับสิงก่อสร้าง หรือเพือให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จํานวน 1 เครือง โดยมี
รายละเอียดดังนี
1. เป็นเครืองตัดหญ้าแบบสะพาย
2. เครืองยนต์ขนาดไม่ตํากว่า 1.5 แรงม้า
3. ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํากว่า 30 ซีซี
4. พร้อมใบมีด
(รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงบประมาณ
มีนาคม 2558)
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561 หน้า 76)
ตังจ่ายจากเงินรายได้

- เครืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง(กองช่าง) จํานวน 9,500 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองตัดแต่งกิงไม้ ชนิดเครืองยนต์ จํานวน 1
เครือง โดยมีรายละเอียดดังนี
1. เป็นเครืองตัดแต่งกิงไม้พุ่มไม้ ชนิดเครืองยนต์เบนซิน 2 จังหวะ
2. ความยาวใบมีด ไม่น้อยกว่า 20 นิว
3. ความจุถังนํามันไม่น้อยกว่า 0.80 ลิตร
4. ความจุกระบอกสูบ ไม่น้อยกว่า 25 ซีซี
(เนืองจากไม่มีรายละเอียดและราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตัง
ราคาตามท้องถิน)
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 76)
ตังจ่ายจากเงินรายได้

- เครืองตัดแต่งกิงไม้ ชนิดเครืองยนต์(กองช่าง) จํานวน 17,000 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
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เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ได้แก่ ค่าวัสดดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร
เครืองดืม ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตามความจําเป็น
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 32)
ตังจ่ายจากเงินรายได้

- โครงการหน้าบ้านน่ามองปลูกต้นไม้เพิมความสดใสให้กับชุมชน(กอง
ช่าง)

จํานวน 30,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
งานสวนสาธารณะ รวม 100,000 บาท

- เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอหนองม่วง   ตังไว้ 100,000
บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอหนองม่วง เป็นค่า
ใช้จ่ายขยายระบบไฟฟ้าแรงตํา และไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 29)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
- เงินอุดหนุนสํานักงานประปาบ้านหมี   ตังไว้ 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสํานักงานประปาบ้านหมี เป็นค่าใช้จ่ายขยาย
เขตประปาภูมิภาค
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 29)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 120,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรเสริมผิวแอสฟัลท์ติก และปรับปรุงบ่อ
พัก คสล.ซอยเทศบาล 6/1 ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 158 เมตร
หนา 0.05 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 590 ตารางเมตร บ่อพัก
จํานวน 17 บ่อ บ่อรางวี จํานวน 34 บ่อ
(รายละเอียดตามแบบเทศบาลตําบลหนองม่วง)
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561 หน้า 23)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

- โครงการปรับปรุงผิวจราจรเสริมผิวแอสฟัลท์ติก และปรับปรุงบ่อพัก
คสล.ซอยเทศบาล 6/1

จํานวน 337,500 บาท

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 337,500 บาท
งบลงทุน รวม 337,500 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟ หลอดไฟฟ้า ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 200,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร
เครืองดืม ค่าของทีระลึก และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตามความจําเป็น
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561 หย้า 52)
ตังจ่ายจากเงินรายได้

โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ(สํานักปลัด) จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
เครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ
ตามความจําเป็น
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 49)
ตังจ่ายจากเงินรายได้

- โครงการอบรมผู้ประกอบการสถานทีจําหน่ายอาหาร(กองสาธารณสุขฯ) จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
เครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ
ตามความจําเป็น
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 46)
ตังจ่ายจากเงินรายได้

- โครงการอบรมผู้ประกอบการแต่งผม เสริมสวย(กองสาธารณสุขฯ) จํานวน 10,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 2,025,800 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,025,800 บาท
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 2,128,300 บาท

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว ไดแก่ ถังรองรับขยะ ไม้
กวาด ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  เป็นเงิน 40,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  เป็นเงิน 100,000 บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 140,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 140,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่า
วิทยากร และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตามความจําเป็น
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 31)
ตังจ่ายจากเงินรายได้

- โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน(กองสาธารณสุขฯ) จํานวน 60,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตร เช่น พันธ์พืช กรรไกรตัดกิงไม้ ยา
กําจัดศัตรูพืช ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุการเกษตร จํานวน 40,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ได้แก่ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตามความจําเป็น
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561 หย้า 67)
ตังจ่ายจากเงินรายได้

โครงการประชุมชุมชนและประชาคมเมือง(สํานักปลัด) จํานวน 205,800 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ได้แก่ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์
เงินรางวัล ค่าของรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม
และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตามความจําเป็น
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561 หน้า 30)
ตังจ่ายจากเงินรายได้

โครงการประกวดชุมชนสวยงามและบ้านน่าอยู่(สํานักปลัด) จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร
ค่าจ้างเหมาพาหนะ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ  ตามความจําเป็น
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 64)
ตังจ่ายจากเงินรายได้

โครงการเทิดทูนปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ(สํานักปลัด) จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ได้แก่ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าอาหาร เครืองดืม ค่าของทีระลึก และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตามความจํา
เป็น
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561 หย้า 56)
ตังจ่ายจากเงินรายได้

โครงการเทศบาลพบประชาชน(สํานักปลัด) จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ได้แก่ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตามความจํา
เป็น
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561 หน้า 38)
ตังจ่ายจากเงินรายได้

โครงการจัดทําแผนผังชุมชน(สํานักปลัด) จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ได้แก่ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตามความจําเป็น
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561 หย้า 67)
ตังจ่ายจากเงินรายได้

โครงการจัดทําแผนชุมชน(สํานักปลัด) จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ได้แก่ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีประจําศูนย์ฯ ค่าเบียเลียง ค่าอาหาร เครืองดืม
และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตามความจําเป็น
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561 หน้า 44)
ตังจ่ายจากเงินรายได้

โครงการจัดตังศูนย์บริการผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในชุมชน(สํานักปลัด) จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมา
จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าตอบแทนนักเรียน นักศึกษา และ
ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตามความจําเป็น
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561 หย้า 53)
ตังจ่ายจากเงินรายได้

โครงการจัดจ้างนักเรียน นักศึกษา ให้มีรายได้จากอาชีพทีเหมาะสมใน
ช่วงปิดภาคเรียน(สํานักปลัด)

จํานวน 50,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
เครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ
ตามความจําเป็น
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 45)
ตังจ่ายจากเงินรายได้

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน(กองสาธารณ
สุขฯ)

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ได้แก่ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าจางเหมายานพาหนะ ค่าอาหาร เครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตาม
ความจําเป็น
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561 หย้า 55)
ตังจ่ายจากเงินรายได้

โครงการพัฒนาศักยภาพการขับเคลือนกระบวนการสร้างความเข้มแข็ง
ในชุมชน(สํานักปลัด)

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ได้แก่ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตามความจําเป็น
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561 หน้า 77)
ตังจ่ายจากเงินรายได้

โครงการพัฒนาจิตใจประชาชน พนักงานเทศบาล คณะผู้บริหาร(กองการ
ศึกษา)

จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ได้แก่ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตามความจํา
เป็น
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561 หย้า 52)
ตังจ่ายจากเงินรายได้

โครงการฝึกอาชีพเสริมรายได้แก้ไขปัญหาความยากจน(สํานักปลัด) จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ได้แก่ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์
เงินรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าอาหาร เครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืน
ๆ ตามความจําเป็น
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561 หย้า 53)
ตังจ่ายจากเงินรายได้

โครงการฝึกอาชีพสําหรับเยาวชนช่วงปิดภาคเรียน(สํานักปลัด) จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ได้แก่ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าอาหารและเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืน ๆ
ตามความจําเป็น
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561 หย้า 63)
ตังจ่ายจากเงินรายได้

โครงการฝึกอบรมเพิมประสิทธิภาพและทัศนศึกษาดูงานด้านการส่งเสริม
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(สํานักปลัด)

จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
เครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ
ตามความจําเป็น
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 48)
ตังจ่ายจากเงินรายได้

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก(กองสาธารณสุขฯ) จํานวน 10,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ได้แก่ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าอาหารเครืองดืม ค่าจ้างเหมายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตาม
ความจําเป็น
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561 หย้า 56)
ตังจ่ายจากเงินรายได้

โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง(สํานักปลัด) จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
เครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ
ตามความจําเป็น
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 48)
ตังจ่ายจากเงินรายได้

โครงการสํารวจข้อมูลครัวเรือนเกษตรกรผู้เลียงสัตว์ประจําปี(กองสาธารณ
สุขฯ)

จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ได้แก่ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าเบียเลียง ค่าอาหาร และเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตามความจํา
เป็น
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561 หย้า 57)
ตังจ่ายจากเงินรายได้

โครงการสร้างเครือข่ายและการตลาดด้านการส่งเสริมอาชีพ(สํานักปลัด) จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ได้แก่ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าอาหาร ค่าจ้างเหมายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตามความจําเป็น
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561 หย้า 55)
ตังจ่ายจากเงินรายได้

โครงการสนับสนุนความเข้มแข็งบทบาทของสตรีและกลุ่มแม่บ้านเทศบาล
ตําบลหนองม่วง(สํานักปลัด)

จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ได้แก่ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าจ้างยานพาหนะ ค่าอาหารและเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตาม
ความจําเป็น
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561 หย้า 53)
ตังจ่ายจากเงินรายได้

โครงการส่งเสริมอาชีพผู้พิการและผู้สูงอายุ(สํานักปลัด) จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
เครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ
ตามความจําเป็น
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 48)
ตังจ่ายจากเงินรายได้

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ(กองสาธารณสุขฯ) จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ได้แก่ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าอาหาร เครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตามความจําเป็น
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561 หย้า 57)
ตังจ่ายจากเงินรายได้

โครงการส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตและพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์(สํานักปลัด)

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
เครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ
ตามความจําเป็น
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 49)
ตังจ่ายจากเงินรายได้

โครงการพัฒนาสุขาภิบาลตลาด(กองสาธารณสุขฯ) จํานวน 20,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ เงินรางวัล
ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าเครืองแต่งกาย และ
ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตามความจําเป็น
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561 หน้า 58)
ตังจ่ายจากเงินรายได้

โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์(สํานักปลัด) จํานวน 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 330,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 330,000 บาท
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 490,000 บาท

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

- เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข(กองสาธารณ
สุขฯ)   ตังไว้ 52,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการดําเนินงานในการพัฒนางานสาธารณสุข
มูลฐานในเขตพืนทีชุมชน/หมู่บ้าน จํานวน 7 หมู่ ๆ ละ 7,500 บาท
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.3/
ว 1501 ลงวันที 15 กรกฎาคม 2558(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.
ศ.2559 - 2561 หน้า 45)
ตังจ่ายจากเงินอุุดหนุนทัวไป

เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 52,500 บาท

- อุดหนุนโครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดอําเภอหนองม่วง(สํานักปลัด)  ตังไว้ 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับอําเภอหนองม่วง ตามหนังสืออําเภอ
หนองม่วง ที ลบ 1118/2286 ลงวันที 9 กรกฎาคม 2558
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561 หน้า 66)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 102,500 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 102,500 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
เครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ
ตามความจําเป็น
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 31)
ตังจ่ายจากเงินรายได้

โครงการอบรมอาสาสมัครพิทักษ์สิงแวดล้อม(กองสาธารณสุขฯ) จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ได้แก่ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตามความจําเป็น
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561 หน้า 53)
ตังจ่ายจากเงินรายได้

โครงการอบรมเยาวชนโดยการจัดค่ายเยาวชน(กองการศึกษา) จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
เครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ
ตามความจําเป็น
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 46)
ตังจ่ายจากเงินรายได้

โครงการอบรมป้องกันปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์(กองสาธารณสุขฯ) จํานวน 20,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือลู่วิงไฟฟ้า จํานวน 4 เครือง โดยมีรายละเอียดดังนี
1. มีขนาดมิเตอร์ ไม่น้อยกว่า 3.5 แรงม้า
2. สามารถปรับความเร็วได้ 1 - 20 กิโลเมตร
3. สามารถปรับความชันได้ 0 - 15 %
4. สามารถวัดอัตราการเต้นของหัวใจแบบมือจับและแบบไร้สายได้
5. มีระบบปรับความเร็วและความชันโดยมือจับ
6. สามารถพับเก็บได้
(เนืองจากไม่มีรายละเอียดและราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตัง
ราคาตามท้องถิน)
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 59)
ตังจ่ายจากเงินรายได้

- ลู่วิงไฟฟ้า จํานวน 160,000 บาท
ครุภัณฑ์กีฬา
ค่าครุภัณฑ์ รวม 160,000 บาท
งบลงทุน รวม 160,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าถ้วย
รางวัล ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตามความจําเป็น
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561 หน้า 59)
ตังจ่ายจากเงินรายได้

โครงการอบรมกีฬาภาคฤดูร้อนปลอดสารเสพติด(ช่วงปิดเทอม)(กองการ
ศึกษา)

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าถ้วย
รางวัล ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตามความจําเป็น
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561 หน้า 58)
ตังจ่ายจากเงินรายได้

โครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาแก่เด็กเยาวชนและประชาชนทัวไปเพือ
ต้านยาเสพติด(กองการศึกษา)

จํานวน 90,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าถ้วย
รางวัล ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตามความจําเป็น
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561 หน้า 37)
ตังจ่ายจากเงินรายได้

โครงการจัดประกวดดนตรีต้านยาเสพติด(กองการศึกษา) จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬาและค่า
ใช้จ่ายอืน ๆ ตามความจําเป็น
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561 หน้า 59)
ตังจ่ายจากเงินรายได้

โครงการจัดซือวัสดุอุปกรณ์การออกกําลังกายเพือชุมชน(กองการศึกษา) จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมา
ยานพาหนะ ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตามความจําเป็น
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561 หน้า 54)
ตังจ่ายจากเงินรายได้

โครงการจัดกิจกรรมเนืองในวันเยาวชนแห่งชาติ(กองการศึกษา) จํานวน 30,000 บาท
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- อุดหนุนการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์(สํานักปลัด)   ตังไว้
40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้จังหวัดลพบุรีในการจัดงานแผ่นดินสมเด็จ
พระนารายณ์ฯ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561 หน้า 66)
- อุดหนุนโครงการการจัดงานรัฐพิธีและวันสําคัญของชาติ(สํานักปลัด)
ตังไว้ 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้อําเภอหนองม่วงในการจัดงานรัฐพิธีและวัน
สําคัญของชาติ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561 หน้า 66)

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 55,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 55,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 55,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าของขัว
ญของรางวัล และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตามความจําเป็น
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561 หน้า 54)
ตังจ่ายจากเงินรายได้

- โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ(กองการศึกษา) จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมา
การแสดงงิว ค่าจ้างขบวนแห่มังกร,สิงโต ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอืน ๆ
ตามความจําเป็น
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561 หน้า 62)
ตังจ่ายจากเงินรายได้

- โครงการจัดงานงิวประเพณีศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่หนองม่วง(กองการศึกษา) จํานวน 230,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา
สําหรับงานทีเทศบาลจัดขึน หรือมอบให้งานต่าง ๆ บุคคลสําคัญต่าง ๆ
เนืองในวันสําคัญของชาติ
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561 หน้า 69)
ตังจ่ายจากเงินรายได้

- ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา จํานวน 3,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

- ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา และประเพณีต่าง ๆ (สํานักปลัด)   ตังไว้
800,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธีต่าง ๆ ได้แก่ การจัดงานวันที 5
ธนวาคม , วันที 12 สิงหาคม และวันที 23 ตุลาคม ฯลฯ
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561 หน้า 61)
ตังจ่ายจากเงินรายได้
- ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา และประเพณีต่าง ๆ (กองการศึกษา)   ตัง
ไว้ 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานพิธีทางศาสนา ได้แก่ ทําบุญวันขึนปีใหม่
วันลอยกระทง วันเข้าพรรษา วันสงกรานต์ ฯลฯ
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561 หน้า 62)
ตังจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 1,300,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,633,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,633,000 บาท
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 1,688,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนประกันสังคมได้ตังงบประมาณรายจ่าย
ร้อยละ 5 ของค่าจ้างทีเทศบาลจะต้องจ่ายส่งสมทบให้แก่พนักงานจ้าง
เทศบาลมีพนักงานจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จํานวน 18 คน ค่า
จ้างชัวคราวทังปี จํานวน 2,786,486 บาท เป็นเงินทีจะนํามาคํานวณ
ตังรายจ่าย จํานวน 2,786,486 x 5/100 เป็นเงิน 139,324.30 บาท
จึงตังจ่ายไว้ 139,325 บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 139,325 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าชําระดอกเบีย โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลาน
อเนกประสงค์ เทศบาลตําบลหนองม่วง ตามสัญญาเลขที
1377/66/2557 ลงวันที 1 เมษายน 2557 วงเงินกู้จํานวน
8,623,000 บาท งวดที 2 เป็นเงิน 236,125 บาท กําหนดส่งคืน
จํานวน 10 งวด สินสุดการชําระปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าชําระดอกเบีย จํานวน 236,125 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าชําระเงินต้นโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลาน
อเนกประสงค์ เทศบาลตําบลหนองม่วง ตามสัญญาเลขที
1377/66/2557 ลงวันที 1 เมษายน 2557 วงเงินกู้จํานวน
8,623,000 บาท งวดที 2 เป็นเงิน 774,755 บาท กําหนดส่งคืน
จํานวน 10 งวด สินสุดการชําระปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าชําระหนีเงินต้น จํานวน 774,755 บาท
งบกลาง รวม 2,453,877 บาท
งบกลาง รวม 2,453,877 บาท
งบกลาง รวม 2,453,877 บาท

แผนงานงบกลาง

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าโรงฆ่าสัตว์เทศบาล
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าไฟฟ้า จํานวน 60,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 70,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัติงานให้เทศบาลในตําแหน่ง
พนักงานตรวจโรคสัตว์ จํานวน 1 อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 36,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 36,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 166,000 บาท
งานโรงฆ่าสัตว์ รวม 166,000 บาท

แผนงานการพาณิชย์
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เพือให้คณะผู้บริหารมีเงินงบกลางทีจะจัดสรรให้หน่วยงานต่าง ๆ ของ
เทศบาลเบิกจ่าย ในกรณีฉุกเฉินทีมีสาธารณภัยเกิดขึนหรือบรรเทา
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนร่วม (ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ.ศ.2541 หมวด 2 ข้อ 19) และหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนมา ที มท 0808.2/ว 2342 ลงวันที 28 พฤษภาคม 2555
ตังจ่ายจากเงินรายได้

สํารองจ่าย จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพให้ผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาลตําบลหนองม่วง
จํานวน 3 คนๆ ละ 500 บาท/เดือน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนทีสุด ที มท 0891.3/ว 3449 ลงวันที 19 ตุลาคม 2548 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0891.3/ว 1381 ลงวันที
2 กรกฎาคม 2558
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561 หน้า 51)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 18,000 บาท



วันทีพิมพ์ : 9/9/2558  11:16:56 หน้า : 37/38

- ค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย   ตังไว้ 44,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
เกียวกับค่าบํารุงสมาคม พ.ศ.2555 โดยพิจารณาจากงบประมาณการ
รายรับจริงประจําปีทีผ่านมาของงบทัวไป ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดจาก
เงินสะสม เงินอุดหนุนทุกประเภท ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1/6 ของรายรับ
ดังกล่าว แต่ทังนี ไม่เกินเจ็ดแสนห้าหมืนบาท รายรับจริงทัวไปของปี
2557 เป็นเงิน 49,224,493.60 บาท หักเงินอุดหนุน จํานวน
22,465,034 บาท คงเหลือ 26,759,459.60 บาท ตังจ่ายอัตราร้อยละ
1/6 เป็นเงิน 44,599.09 บาท จึงตังจ่ายไว้ 44,600 บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร   ตังไว้ 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการจราจร โดยตังตามหลักเกณฑ์หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0307/ว 3539 ลงวันที 20 ธันวาคม 2536
ดังนี
     1. จ่ายจากผู้กระทําความผิดตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522
มาตรา 146 เป็นเงิน 30,000 บาท
     2. สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับจราจร  เป็นเงิน 30,000 บาท
ดังมีรายการดังนี
           2.1 ค่าจ้างเหมาทาสีถนน
           2.2 ค่าจัดทําป้ายบังคับจราจร เช่น ป้ายห้ามเข้า ฯลฯ
           2.3 ค่าซือแผงกันจราจร
           2.4 ค่าซ่อมและปรับปรุงไฟจราจร
           2.5 วัสดุอุปกรณ์อืน ๆ ตามความจําเป็น
ตังจ่ายจากเงินรายได้
- เงินสมทบเข้าระบบหลักประกันสุขภาพ   ตังไว้ 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบเข้าระบบประกันสุขภาพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ของค่าบริการสาธารณสุขทีได้รับจากกองทุนประกันสุขภาพแห่งชาติ
ตามจํานวนประชากร ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
0891.3/ว 1110 ลงวันที 3 เมษายน 2550
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561 หน้า 44)
ตังจ่ายจากเงินรายได้
- ทุนการศึกษาสําหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา   ตังไว้ 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือทุนการศึกษาเด็กนักเรียน นักศึกษาทีศึกษาสูง
กว่าขันพืนฐานแต่ต้องไม่สูงกว่าระดับปริญญาตรี ทีเรียนดีแต่ยากจน
หรือพิการ การตังงบประมาณถือตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1365 ลงวันที 30 เมษายน 2550
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561 หน้า 40)
ตังจ่ายจากเงินรายได้
- เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน   ตังไว้ 226,300 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน สมาชิกจํานวน
620 คน 365 วัน โดยยึดหลักหุ้นส่วนการพัฒนา ประชาชน 1 ส่วน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 1 ส่วน และรัฐบาล 1 ส่วน ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที 20 สิงหาคม
2553
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561 หน้า 51)
ตังจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 510,900 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพผู้รับบํานาญของเทศบาลตําบลหนองม่วง
จํานวน 1 ราย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครอง
ชีพผู้รับบํานาญของราชการส่วนท้องถิน(ฉบับที 16)พ.ศ.2558
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) จํานวน 20,460 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน
พ.ศ. 2520 การตังงบประมาณตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมา
ที มท 0808.2/ว 1798 ลงวันที 5 มิถุนายน 2552 คือให้เทศบาลตัง
จ่ายไว้ ร้อยละ 2 ของรายได้ ตามงบประมาณรายรับทัวไป ไม่รวมราย
ได้จากพันธบัตรเงินกู้ เงินทีมีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
เทศบาลตังรายรับทัวไปในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จํานวน
40,102,400 บาท หักเงินอุดหนุนจากรัฐบาล จํานวน 12,386,800
บาท คงเหลือจํานวน 27,715,600 บาท คํานวณ 27,715,600 x
2/100 เป็นเงิน 554,312 บาท จึงตังจ่ายไว้ 554,312 บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 554,312 บาท


