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เทศบำลต ำบลดอนขมิ้น
อ ำเภอ ท่ำมะกำ   จังหวัดกำญจนบุรี

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

เงินเดือนนำยก/รองนำยก 695,520 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือนของผู้บริหำรท้องถิ่น ได้แก ่นำยกเทศมนตรี
และรองนำยกเทศมนตรี อัตรำตำมระเบียบก ำหนด ดังนี้
1. เงินเดือนนำยกเทศมนตรี อัตรำเดือนละ 27,600 บำท
2. เงินเดือนรองนำยกเทศมนตรี จ ำนวน 2 อัตรำ อัตรำเดือนละ 15,180 บำท

งบบุคลากร 5,821,680 บาท
เงินเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) 2,624,640 บาท

          ประมาณการรายจ่ายรวมทัง้สิ้น 33,093,000 บาท จ่ายจากรายไดจ้ัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทัว่ไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทัว่ไป
งานบริหารทัว่ไป 8,521,310 บาท

เงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำร/ทีป่รึกษำนำยกเทศมนตรี นำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล

198,720 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนรำยเดือนของเลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี 
และทีป่รึกษำนำยกทศมนตรี อัตรำตำมระเบียบก ำหนด ดังนี้
1. เงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี อัตรำเดือนละ 9,660 บำท
2. เงินค่ำตอบแทนทีป่รึกษำนำยกเทศมนตรี อัตรำเดือนละ 6,900 บำท

เงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก 120,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนพิเศษส ำหรับนำยกเทศมนตรี 
และรองนำยกทศมนตรี อัตรำตำมระเบียบก ำหนด ดังนี้
1. เงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยกเทศมนตรี อัตรำเดือนละ 4,000 บำท
2. เงินค่ำตอบแทนพิเศษรองนำยกเทศมนตรี จ ำนวน 2 อัตรำ 
    อัตรำเดือนละ 3,000 บำท

เงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก 120,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งส ำหรับนำยกเทศมนตรี 
และรองนำยกทศมนตรี อัตรำตำมระเบียบก ำหนด ดังนี้
1. เงินค่ำตอบแทนนำยกเทศมนตรี อัตรำเดือนละ 4,000 บำท
2. เงินค่ำตอบแทนรองนำยกเทศมนตรี จ ำนวน 2 อัตรำ 
    อัตรำเดือนละ 3,000 บำท
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เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงำนเทศบำล พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจ ำป ีโดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน

เงินประจ ำต ำแหน่ง 126,000 บำท

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 3,197,040 บาท
เงินเดือนพนักงำน 2,282,040 บำท

เงินค่ำตอบแทนสมำชิกสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1,490,400 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนสมำชิกสภำเทศบำล อัตรำตำมระเบียบก ำหนด 
ดังนี้
1. เงินค่ำตอบแทนประธำนสภำเทศบำล อัตรำเดือนละ 15,180 บำท
2. เงินค่ำตอบแทนรองประธำนสภำเทศบำล อัตรำเดือนละ 12,420 บำท
3. เงินค่ำตอบแทนสมำชิกสภำเทศบำล จ ำนวน 10 อัตรำ
    อัตรำเดือนละ 9,660 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินเพิม่กำรครองชีพชั่วครำวของพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ และ
พนักงำนจ้ำงทัว่ไป ตำมกฎหมำย ระเบียบฯ หนังสือส่ังกำรก ำหนด

เงินอื่นๆ 84,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง พร้อมเงินปรับปรุงค่ำตอบแทน
ประจ ำป ีโดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน

เงินเพิม่ต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 57,600 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่ง และเงินค่ำตอบแทนพิเศษของพนักงำน
เทศบำลทีค่วรได้รับตำมระเบียบก ำหนด

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 647,400 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษส ำหรับพนักงำน
เทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำงของเทศบำล โดยถือปฏิบัติตำม
กฎหมำย และระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรก ำหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปีแก่พนักงำน
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นรำยจ่ำยอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

ค่ำเช่ำบ้ำน 42,000 บำท

ค่าตอบแทน 317,000 บาท
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 220,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนรำยเดือนผู้บริหำรระดับกลำง ต ำแหน่ง
ปลัดเทศบำล ตำมกฎหมำย ระเบียบฯ หนังสือส่ังกำรก ำหนด

งบด าเนินงาน 2,669,630 บาท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนพนักงำนเทศบำลทีม่ีสิทธิเบิกจ่ำยได้ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
 และแก้ไขเพิม่เติมจนถึงปัจจุบัน
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รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร
รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร 350,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของผู้มีสิทธิเบิกจ่ำยได้ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตรพนักงำน
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิม่เติมจนถึงปัจจุบัน

ค่าใชส้อย 1,603,630 บาท

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 55,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นค่ำใช้จำ่ย ดังนี้
1. ค่ำรับรองในกำรต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  ต้ังไว ้20,000 บำท เพือ่จำ่ย
เป็นค่ำรับรองในกำรต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลทีม่ำนิเทศงำน ตรวจงำนหรือ
เยี่ยมชม หรือทัศนศึกษำดูงำน ค่ำเล้ียงรับรองในกำรประชุมสภำเทศบำล หรือ
คณะกรรมกำร หรือคณะอนุกรรมกำร ทีไ่ด้รับกำรแต่งต้ังตำมกฎหมำย หรือตำม
ระเบียบ หรือหนังสือส่ังกำรของกระทรวงมหำดไทย หรือกำรประชุมระหว่ำง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นกบัรัฐวิสำหกจิหรือเอกชน  และค่ำใช้จำ่ยทีเ่กี่ยวเนื่องในกำรเล้ียง
รับรองทัง้ค่ำบริกำรและค่ำใช้จำ่ยอนัซ่ึงจ ำเป็นต้องจำ่ยเกี่ยวกบักำรรับรอง โดย
ค ำนวณต้ังไว้ไม่เกนิร้อยละ 1 ของรำยได้จริงในปีทีล่่วงมำโดยไม่รวมเงินอดุหนุน
เฉพำะกจิ เงินกู้ เงินจำ่ยขำดเงินสะสมและเงินทีม่ีผู้อทุิศให้
- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 
กรกฎำคม 2548

เพือ่จำ่ยเป็นค่ำจำ้งเหมำบริกำร เพือ่ให้ผู้รับจำ้งท ำกำรอยำ่งหนึ่งอยำ่งใด ซ่ึงมิใช่
เป็นกำรประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือส่ิงกอ่สร้ำง เช่น ค่ำถำ่ยเอกสำร 
ค่ำเขำ้ปกหนังสือ ค่ำก ำจดัส่ิงปฏิกลู ค่ำเช่ำทรัพย์ ค่ำโฆษณำและเผยแพร่ 
ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ฯลฯ

รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร 520,000 บำท

2. โครงกำรจดักจิกรรมวันส ำคัญ งำนรัฐพธิี เพือ่จำ่ยเป็นค่ำใช้จำ่ยในโครงกำรจดั
งำนกจิกรรมและร่วมงำนรัฐพธิี พระรำชพธิี และงำนพธิีต่ำงๆ หรือกจิกรรมที่
เกดิขึ้นเป็นกรณีพเิศษ เช่น งำนพธิีถวำยพระเพลิงพระบรมศพ งำนรับเสด็จ งำน
เฉลิมฉลอง งำนวันเฉลิมพระชนมพรรษำ งำนเฉลิมพระเกยีรติ โครงกำรและ
กจิกรรมของหน่วยงำนทีเ่กี่ยวขอ้งจดัขึ้น และส่ังให้เทศบำลเขำ้ร่วมกจิกรรม กำร
ประดับธงตรำสัญลักษณ์ ธงชำติ และค่ำใช้จำ่ยอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง ต้ังไว ้ 500,000 
บำท เพือ่จำ่ยเป็นค่ำใช้จำ่ยในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำร
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จำ่ยในกำรจดังำน กำร
จดักำรแขง่ขนักฬีำ และกำรส่งนักกฬีำเขำ้ร่วมแขง่ขนักฬีำขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตำมแผนพฒันำท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง
คร้ังที่ 1 หน้ำที่ 22 ล ำดับที่ 1
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ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 80,000 บำท

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร หรืออบรมสัมมนำของ
ผู้บริหำรท้องถิ่น สมำชิกสภำเทศบำล พนักงำนเทศบำล พนักงำนจ้ำง 
รวมถึงผู้ทีไ่ด้รับค ำส่ังจำกนำยกเทศมนตรี ให้ปฏิบัติหน้ำทีเ่พือ่ประโยชน์ของ
เทศบำล โดยจ่ำยเป็นค่ำเบีย้งเล้ียงเดินทำง ค่ำพำหนะ ฯลฯ
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป
รำชกำรของเจ้ำหน้ำทีท่้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิม่เติมจนถึงปัจจุบัน
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีป ี(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิม่เติม
เปล่ียนแปลงคร้ังที ่3 หน้ำที ่23 ล ำดับที ่1

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

โครงกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 15,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม ประชุม สัมมนำ เพือ่ส่งเสริม
สนับสนุนกำรมีส่วนร่วมของชุมชน ประชำชน ในกำรจัดเวทีประชำคม เพือ่
จัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น เพือ่สร้ำงองค์กรเครือข่ำยชุมชน และสนับสนุนกำร
ขับเคล่ือนแผนชุมชนแบบบูรณำกำร และกำรจัดเก็บข้อมูลพืน้ฐำนกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำท้องถิ่น เช่น ค่ำอำหำร อำหำรว่ำงพร้อมเคร่ืองด่ืม วัสดุอุปกรณ์ 
ค่ำจ้ำงถ่ำยเอกสำรและเข้ำเล่ม ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ฯลฯ
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีป ี(พ.ศ. 2561 - 2564) หน้ำที ่108 ล ำดับ
ที ่1

โครงกำรจัดซ้ือหนังสือพิมพ์ประจ ำหมู่บ้ำน 46,000 บำท

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำหนังสือพิมพ์ประจ ำหมู่บ้ำน จ ำนวน 12 เดือน
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีป ี(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิม่เติม
เปล่ียนแปลงคร้ังที ่3 หน้ำที ่20 ล ำดับที ่2

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกต้ัง 252,630 บำท

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกต้ังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมที่
กฎหมำยก ำหนด และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง
- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทยที ่มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6 
กรกฎำคม 2561
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีป ี(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิม่เติม
เปล่ียนแปลงคร้ังที ่3 หน้ำที ่24 ล ำดับที ่1
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โครงกำรวันเทศบำล 10,000 บำท

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรจัดงำนวันเทศบำล เช่น ค่ำจัดสถำนที ่
และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ฯลฯ
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำร
จัดกำรแข่งขันกีฬำ และกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมแข่งขันกีฬำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีป ี(พ.ศ. 2561 - 2564) หน้ำที ่104 ล ำดับ
ที ่4

โครงกำรรักน้ ำ รักป่ำ รักษำแผ่นดิน 10,000 บำท

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรในกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรน้ ำและป่ำ รวมทัง้สร้ำงจิตส ำนึกของประชำชนในกำรรักษำ
ส่ิงแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ เช่น ค่ำสมนำคุณวิทยำกร 
ค่ำอำหำร อำหำรว่ำง น้ ำด่ืม เอกสำรประกอบกำรอบรมฯ และค่ำใช้จ่ำย
อื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้องในโครงกำรถือปฏิบัติตำมระเบียบก ำหนด
- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทยที ่มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 
มิถุนำยน 2561
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีป ี(พ.ศ. 2561 - 2564) หน้ำที ่100 ล ำดับ
ที ่1

โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรของเทศบำล 200,000 บำท

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม และสัมมนำ ของคณะผู้บริหำร 
สมำชิกสภำเทศบำล พนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนจ้ำง ตำม
โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรปฏิบัติงำนของบุคคลในองค์กร เช่น ค่ำ
สมนำคุณวิทยำกร ค่ำอำหำร อำหำรว่ำง น้ ำด่ืม เอกสำรประกอบกำรอบรม
ฯ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้องในโครงกำรถือปฏิบัติตำมระเบียบก ำหนด
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม
และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำทีท่้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีป ี(พ.ศ. 2561 - 2564) หน้ำที ่107 ล ำดับ
ที ่1

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 120,000 บำท

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพือ่ให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกติ เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ รถยนต์ส่วนกลำง เคร่ืองถ่ำยเอกสำร ฯลฯ
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีป ี(พ.ศ. 2561 - 2564) หน้ำที ่105 ล ำดับ
ที ่2
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เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดหำส่ิงของทีม่ีคุณลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือ
ตำมปกติทีม่ีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนยำว ส้ินเปลือง หมดไป หรือเปล่ียนสภำพไป
ในระยะเวลำอันส้ัน เช่น กระดำษ ปำกกำ ดินสอ ไม้บรรทัด ยำงลบ คลิป 
เป๊ก เข็มหมุด เทปพีวีซีแบบใส กระดำษคำร์บอน กระดำษไข ลวดเย็บ
กระดำษ กำว แฟ้ม ตระแกรงวำงเอกสำร เคร่ืองตัดกระดำษ เคร่ืองเย็บ
กระดำษ แผงกั้นห้อง กระเป๋ำ พระบรมฉำยำลักษณ์ พระพุทธรูป กระดำน
ไวท์บอร์ด น้ ำด่ืม ตรำยำง สมุดบัญชี สมุดประวัติข้ำรำชกำร แบบพิมพ ์ซอง 
กุญแจ นำฬิกำต้ังหรือแขวน เคร่ืองค ำนวณเลข ฯลฯ

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 15,000 บำท

ค่าวัสดุ 342,000 บาท
วัสดุส ำนักงำน 80,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดหำส่ิงของทีม่ีคุณลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือ
ตำมปกติทีม่ีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน ส้ินเปลือง หมดไป หรือเปล่ียนสภำพ
ไปในระยะเวลำอันส้ัน ส ำหรับรถยนต์ส่วนกลำง และรถจักรยำนยนต์ ดังนี ้
น้ ำมันดีเซล น้ ำมันก๊ำด น้ ำมันเบนซิน น้ ำมันเคร่ือง น้ ำมันเตำ ถ่ำน แก๊ส 
แก๊สหุงต้ม น้ ำมันจำรบี

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดหำส่ิงของทีม่ีคุณลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือ
ตำมปกติทีม่ีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน ส้ินเปลือง หมดไป หรือเปล่ียนสภำพ
ไปในระยะเวลำอันส้ัน ส ำหรับรถยนต์ส่วนกลำง และรถจักรยำนยนต์ ดังนี ้
แบตเตอร่ี ยำงนอก ยำงใน น้ ำมันเบรก หัวเทียน กระจกมองข้ำง กันชน 
เบำะรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง แม่แรง สัญญำณไฟกระพริบ เพลำ ตลับลูกปืน 
ไขควง น๊อตและสกรู หม้อน้ ำรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย กุญแจปำกตำย กุญแจ
เล่ือน คีมล็อค สัญญำณไฟฉุกเฉิน กรวยจรำจร ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 200,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดหำส่ิงของทีม่ีคุณลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือ
ตำมปกติทีม่ีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน ส้ินเปลือง หมดไป หรือเปล่ียนสภำพ
ไปในระยะเวลำอันส้ัน เช่น ไม้กวำด แปรง ชำม ช้อน ส้อม แก้วน้ ำ จำนรอง 
กระติกน้ ำร้อน มีด เข่ง มุ้ง ผ้ำปูทีน่อน ปลอกหมอน หมอน ผ้ำห่ม ผ้ำปูโต๊ะ 
กระจกเงำ ถำด กระโถน เตำไฟฟ้ำ เตำน้ ำมัน เตำรีด เคร่ืองปิง้ขนมปัง 
กระติกน้ ำแข็ง ถังแก๊ส ไมโครเวฟ ฯลฯ

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 5,000 บำท
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วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 2,000 บำท

ค่ำไฟฟ้ำ 350,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำภำยในส ำนักงำนเทศบำล ศำลำอเนกประสงค์ อำคำร
และสถำนทีท่ีอ่ยู่ในควำมดูแลรับผิดชอบของเทศบำล

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดหำส่ิงของทีม่ีคุณลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือ
ตำมปกติทีม่ีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน ส้ินเปลือง หมดไป หรือเปล่ียนสภำพ
ไปในระยะเวลำอันส้ัน เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หมึกส ำหรับเคร่ืองพิมพ ์
กระดำษต่อเนื่อง แป้นพิมพ ์เมนบอร์ด เมำส์ เคร่ืองกระจำยสัญญำณ (Hub) 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์ทีม่ีรำคำต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บำท ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค 407,000 บาท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดหำส่ิงของทีม่ีคุณลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือ
ตำมปกติทีม่ีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน ส้ินเปลือง หมดไป หรือเปล่ียนสภำพ
ไปในระยะเวลำอันส้ัน เช่น กระดำษเขียนโปสเตอร์ พูก่ันและสี ฟิล์ม 
เมมโมร่ีกำร์ด ฟีล์มไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภำพ (ภำพยนต์ วีดีโอเทป แผ่น
ซีดี) รูปสีหรือขำวด ำทีไ่ด้จำกกำรล้ำง อัด ขยำย ขำต้ังกล้อง ขำต้ังเขียนภำพ 
เคร่ืองกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋ำใส่กล้องถ่ำยรูป ภำพถ่ำยดำวเทียม ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ 40,000 บำท

งบลงทุน 10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ 10,000 บาท

ค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม 50,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำส่ือสำรผ่ำนดำวเทียม ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้ระบบ
อินเตอร์เน็ต อินเตอร์เน็ตกำร์ด เคเบิล้ทีวี ค่ำเช่ำช่องสัญญำณดำวเทียม ฯลฯ

ค่ำบริกำรโทรศัพท์ 7,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำบริกำรโทรศัพท์พืน้ฐำนส ำหรับใช้ในส ำนักงำนเทศบำล

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือไมโครโฟนแบบมีสำย (รำคำตำมท้องตลำด) จ ำนวน 2
 เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. มี Switch ปิด-เปิด (SM58S)
2. เป็น Microphone ชนิด Dynamic
3. มีทิศทำงกำรรับเสียงแบบ Cardioid
4. ตอบสนองควำมถี่ที ่50Hz-15kHz
- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทยที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 
มิถุนำยน 2559
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีป ี(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิม่เติม
เปล่ียนแปลงคร้ังที ่3 หน้ำที ่27 ล ำดับที ่1

ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่
จัดซ้ือไมโครโฟนแบบมีสำย 10,000 บำท
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รายจ่ายอ่ืน 20,000 บาท
รำยจ่ำยอื่น

งบรายจ่ายอ่ืน 20,000 บาท

ค่ำจ้ำงทีป่รึกษำ เพือ่ศึกษำ วิจัย ประเมินผล 20,000 บำท

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงทีป่รึกษำ เพือ่ศึกษำ วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนำระบบ
ต่ำงๆ ของเทศบำลต ำบลดอนขมิ้น
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีป ี(พ.ศ. 2561 - 2564) หน้ำ 104 ล ำดับที ่2
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เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 2,407,800 บาท
เงินเดือนพนักงำน 1,827,000 บำท

งานบริหารงานคลัง 3,278,010 บาท
งบบุคลากร 2,407,800 บาท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำและเงินปรับปรุงค่ำจ้ำงประจ ำป ีค ำนวณต้ัง
จ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 297,600 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งของพนักงำนเทศบำลทีค่วรได้ตำมระเบียบฯ
 ทีก่ ำหนด

ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ 229,200 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงำนเทศบำล พร้อมเงินปรับปรุงประจ ำป ี
โดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน

เงินประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท

ค่าตอบแทน 372,210 บาท
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 275,610 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินเพิม่กำรครองชีพชั่วครำวของพนักงำนจ้ำงทัว่ไปตำมระเบียบฯ
งบด าเนินงาน 870,210 บาท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนให้แก่พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจและพนักงำนจ้ำง
ทัว่ไปและเงินปรับปรุงค่ำจ้ำงประจ ำป ีโดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน

เงินเพิม่ต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 12,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนักงำนเทศบำลทีม่ีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
 และแก้ไขเพิม่เติมจนถึงปัจจุบัน

1. เพือ่จ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) ส ำหรับ
พนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำนของเทศบำล ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรก ำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปีแก่พนักงำนส่วนท้องถิ่นให้เป็น
รำยจ่ำยอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ต้ังจ่ำยไว้เป็นจ ำนวน  195,610  บำท
2. เพือ่จ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง  ตำมระเบียบ 
พรบ. กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือ 
ด่วนทีสุ่ด ที ่กค 0402.5/ว156 ลงวันที ่19 กุมภำพันธ์ 2560 เร่ือง 
หลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยค่ำตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ
ต้ังจ่ำยไว้เป็นจ ำนวน  80,000 บำท

ค่ำเช่ำบ้ำน 78,000 บำท
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เพือ่จ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของผู้มีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตรพนักงำน
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิม่เติมจนถึงปัจจุบัน

ค่าใชส้อย 400,000 บาท

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 18,600 บำท

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 50,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นค่ำใช้จำ่ยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจกัรและนอก
รำชอำณำจกัร ส ำหรับพนักงำนเทศบำล พนักงำนจำ้ง สังกดักองคลัง รวมถงึผู้ที่
ได้รับค ำส่ังจำกนำยกเทศมนตรีให้ไปปฏิบัติหน้ำทีเ่พือ่ประโยชน์ของเทศบำล โดย
จำ่ยเป็นค่ำเบีย้เล้ียงเดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำทีพ่กั ค่ำบริกำรจอดรถ ณ ท่ำ
อำกำศยำน ค่ำผ่ำนทำงด่วนพเิศษ ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน 
ค่ำลงทะเบียนฝึกอบรม สัมมนำ ประชุมต่ำง ๆ และค่ำใช้จำ่ยอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวกบั
กำรด ำเนินงำนตำมภำรกจิและอ ำนำจหน้ำทีข่องเทศบำลต ำบลทีส่ำมำรถเบิกจำ่ย
ในประเภทรำยจำ่ยนี้                                                                        
      - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จำ่ยในกำรเดินทำงไป
รำชกำรของเจำ้หน้ำทีท่้องถิ่น พ.ศ. 2555 แกไ้ขเพิม่เติมจนถงึปัจจบุัน

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำร เพือ่ให้ผู้รับจ้ำงท ำกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งซ่ึง
มิใช่เป็นกำรประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือส่ิงก่อสร้ำง เช่น ค่ำถ่ำย
เอกสำรค่ำเข้ำปกหนังสือ ค่ำก ำจัดส่ิงปฏิกูล ค่ำเช่ำทรัพย ์ค่ำโฆษณำและ
เผยแพร่ ค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ  รวมถึงค่ำจ้ำงเหมำจดมำตรวัดน้ ำประปำของ
เทศบำลฯ 

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร
รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร 250,000 บำท

โครงกำรจัดท ำแผนทีภ่ำษีและทะเบียนทรัพย์สิน 80,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นค่ำใช้จำ่ยในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรจดัท ำแผนทีภ่ำษีและ
ทะเบียนทรัพยสิ์น โดยจำ่ยเป็นค่ำใช้จำ่ยในกำรส ำรวจขอ้มูลทรัพยสิ์นในเขต
เทศบำลฯ เพือ่รองรับกำรด ำเนินกำรตำม พ.ร.บ. ภำษีทีดิ่นและส่ิงปลูกสร้ำงฯ
และค่ำใช้จำ่ยอื่น ๆ ทีจ่ ำเป็นต้องใช้ตำมโครงกำร 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยแผนทีภ่ำษีและทรัพยสิ์นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550 และหนังสือส่ังกำรกรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว3028 ลว. 6 มิถนุำยน 2561 เร่ือง
ซักซ้อมแนวทำงกำรจดัท ำงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กำรต้ังงบประมำณรำยจำ่ยเพือ่พฒันำ
ประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนกำรคลัง * กำรพฒันำประสิทธิภำพกำรจดัเกบ็
รำยได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
-เป็นไปตำมแผนพฒันำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
หน้ำที ่ 106  ล ำดับที่ 5 
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ค่าวัสดุ 95,000 บาท
วัสดุส ำนักงำน 40,000 บำท

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 20,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินเพือ่ให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก 
แป้นพิมพ ์เม้ำส์ เคร่ืองอ่ำนและบันทึกข้อมูลแบบต่ำงๆ  ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค 3,000 บาท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดหำส่ิงของทีม่ีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือ
ตำมปกติทีม่ีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน ส้ินเปลือง หมดไป หรือเปล่ียนสภำพ
ไปในระยะเวลำอันส้ัน เช่น น้ ำมันเบนซิน , น้ ำมันเคร่ือง ฯลฯ  

วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดหำส่ิงของทีม่ีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือ
ตำมปกติทีม่ีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน ส้ินเปลืองหมดไป หรือเปล่ียนสภำพไป
ในระยะเวลำอันส้ัน เช่น กระดำษ ปำกกำ ดินสอ ไม้บรรทัด ยำงลบ คลิป 
เป็ก เข็ม หมุด เทปพีวีซีแบบใส แบบพิมพ ์เคร่ืองค ำนวณเลข ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 5,000 บำท

ค่ำบริกำรไปรษณีย์ 3,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำส่งไปรษณีย ์ค่ำธนำณัติ ค่ำซ้ือดวงตรำไปรษณียำกรและ
ค่ำลงทะเบียนในกำรส่งเอกสำร
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ค่าใชส้อย 90,000 บาท
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 140,000 บาท

งบด าเนินงาน 110,000 บาท

ค่าวัสดุ 20,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 20,000 บำท

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 50,000 บำท

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพือ่ให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกติ เช่น รถบรรทุกน้ ำ กล้องวงจรปิด CCTV ฯลฯ
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีป ี(พ.ศ. 2561 - 2564) หน้ำที ่105 ล ำดับ
ที ่2

โครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนในช่วงเทศกำลส ำคัญ 40,000 บำท

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนในช่วง
เทศกำลส ำคัญ เช่น เทศกำลปีใหม่ เทศกำลสงกรำนต์ ฯลฯ
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีป ี(พ.ศ. 2561 - 2564) หน้ำที ่94 ล ำดับ
ที ่2

เงินอุดหนุนกำรบริหำรอ ำนวยกำรศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำรช่วยเหลือ
ประชำชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ ำเภอ

30,000 บำท

- เพือ่จ่ำยเป็นเงินอุดหนุนกำรบริหำรอ ำนวยกำรศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำร
ช่วยเหลือประชำชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ ำเภอ ประจ ำป ี
2562
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือทีท่ ำกำรองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลท่ำมะกำ ที ่กจ 76701/ว 370 ลงวันที่ 19 กรกฎำคม 2561
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีป ี(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิม่เติมเปล่ียน 
คร้ังที ่2 หน้ำที ่12 ล ำดับที ่1

เงินอุดหนุน 30,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดหำส่ิงของทีม่ีคุณลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือ
ตำมปกติทีม่ีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน ส้ินเปลือง หมดไป หรือเปล่ียนสภำพ
ไปในระยะเวลำอันส้ัน ส ำหรับรถบรรทุกน้ ำ ดังนี ้น้ ำมันดีเซล น้ ำมันก๊ำด 
น้ ำมันเบนซิน น้ ำมันเคร่ือง น้ ำมันเตำ ถ่ำน แก๊ส แก๊สหุงต้ม น้ ำมันจำรบี

งบเงินอุดหนุน 30,000 บาท
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เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงำนเทศบำล พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจ ำป ีโดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน

งบด าเนินงาน 50,000 บาท

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 299,640 บาท
เงินเดือนพนักงำน 299,640 บำท

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการศึกษา 349,640 บาท

งบบุคลากร 299,640 บาท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของผู้มีสิทธิเบิกจ่ำยได้ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตรพนักงำน
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิม่เติมจนถึงปัจจุบัน

ค่าใชส้อย 15,000 บาท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษส ำหรับพนักงำน
เทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำงของเทศบำล โดยถือปฏิบัติตำม
กฎหมำย และระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรก ำหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปีแก่พนักงำน
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นรำยจ่ำยอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 10,000 บำท

ค่าตอบแทน 35,000 บาท
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 25,000 บำท

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 10,000 บำท

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในประเทศ และ
ต่ำงประเทศส ำหรับพนักงำนเทศบำล พนักงำนจ้ำง รวมถึงผู้ทีไ่ด้รับค ำส่ัง
จำกนำยกเทศมนตรี ให้ปฏิบัติหน้ำทีเ่พือ่ประโยชน์ของเทศบำล โดยจ่ำยเป็น
ค่ำเบีย้เล้ียงเดินทำง ค่ำพำหนะ ฯลฯ
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป
รำชกำรของเจ้ำหน้ำทีท่้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิม่เติมจนถึงปัจจุบัน
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีป ี(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิม่เติม
เปล่ียนแปลงคร้ังที ่3 หน้ำที ่23 ล ำดับที ่1

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำร เพือ่ให้ผู้รับจ้ำงท ำกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ซ่ึง
มิใช่เป็นกำรประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือส่ิงก่อสร้ำง เช่น ค่ำถ่ำย
เอกสำร ค่ำเข้ำปกหนังสือ ค่ำก ำจัดส่ิงปฏิกูล ค่ำเช่ำทรัพย ์ค่ำโฆษณำและ
เผยแพร่ ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ฯลฯ

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร
รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร 5,000 บำท
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เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก (ครู คศ.1) ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำล
ต ำบลดอนขมิ้น พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ ำป ีโดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่
เกิน 12 เดือน

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 229,080 บำท

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 468,120 บาท
เงินเดือนพนักงำน 239,040 บำท

งานระดบัก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 1,588,020 บาท
งบบุคลากร 468,120 บาท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษส ำหรับพนักงำน
เทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำงของเทศบำล โดยถือปฏิบัติตำม
กฎหมำย และระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรก ำหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปีแก่พนักงำน
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นรำยจ่ำยอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 13,000 บำท

ค่าตอบแทน 53,000 บาท
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 40,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ พร้อมเงินปรับปรุง
ค่ำตอบแทนประจ ำป ีโดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน

งบด าเนินงาน 688,900 บาท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำร เพือ่ให้ผู้รับจ้ำงท ำกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ซ่ึง
มิใช่เป็นกำรประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือส่ิงก่อสร้ำง เช่น ค่ำถ่ำย
เอกสำร ค่ำเข้ำปกหนังสือ ค่ำก ำจัดส่ิงปฏิกูล ค่ำเช่ำทรัพย ์ค่ำโฆษณำและ
เผยแพร่ ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ฯลฯ

รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร 2,000 บำท

รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร
รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร 3,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของผู้มีสิทธิเบิกจ่ำยได้ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตรพนักงำน
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิม่เติมจนถึงปัจจุบัน

ค่าใชส้อย 357,900 บาท

- เพือ่จำ่ยเป็นค่ำเล้ียงรับรองในกำรประชุมคณะกรรมกำรหรือคณะอนุกรรมกำรที่
ได้รับกำรแต่งต้ังตำมกฎหมำย หรือตำมระเบียบ หรือหนังสือส่ังกำรของ
กระทรวงมหำดไทย หรือกำรประชุมระหว่ำง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกบั
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสำหกจิ หน่วยงำนเอกชน
- เป็นไปตำมแผนพฒันำท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง
คร้ังที่ 1 หน้ำที่ 22 ล ำดับที่ 1
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โครงกำรวันเด็กแห่งชำติ 100,000 บำท

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรวันเด็กแห่งชำติ
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำร
จัดกำรแข่งขันกีฬำ และกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมแข่งขันกีฬำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีป ี(พ.ศ. 2561 - 2564) หน้ำที ่92 ล ำดับ
ที ่5

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 10,000 บำท

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในประเทศ และ
ต่ำงประเทศส ำหรับพนักงำนเทศบำล พนักงำนจ้ำง รวมถึงผู้ทีไ่ด้รับค ำส่ัง
จำกนำยกเทศมนตรี ให้ปฏิบัติหน้ำทีเ่พือ่ประโยชน์ของเทศบำล โดยจ่ำยเป็น
ค่ำเบีย้เล้ียงเดินทำง ค่ำพำหนะ ฯลฯ
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป
รำชกำรของเจ้ำหน้ำทีท่้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิม่เติมจนถึงปัจจุบัน
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีป ี(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิม่เติม
เปล่ียนแปลงคร้ังที ่3 หน้ำที ่23 ล ำดับที ่1

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ 237,900 บำท

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำย ดังนี้
1. เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กเล็กของศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลดอนขมิ้น จ ำนวน 6,000 บำท
2. เพือ่จ่ำยเป็นค่ำอำหำรกลำงวันส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบล
ดอนขมิ้น จ ำนวน 147,000 บำท
3. เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ส่ือกำรเรียนกำรสอน 
วัสดุกำรศึกษำ และเคร่ืองเล่นพัฒนำกำรเด็ก ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
เทศบำลต ำบลดอนขมิ้น จ ำนวน 51,000 บำท
4. เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำล
ต ำบลดอนขมิ้น จ ำนวน 33,900 บำท
- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0816.2/ว 3274 
ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2561
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีป ี(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิม่เติม
เปล่ียนแปลงคร้ังที ่3 หน้ำที ่25 ล ำดับที ่1
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ค่าวัสดุ 278,000 บาท
วัสดุส ำนักงำน 10,000 บำท

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 5,000 บำท

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพือ่ให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกติ เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีป ี(พ.ศ. 2561 - 2564) หน้ำที ่105 ล ำดับ
ที ่2

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำย ดังนี้
1. ค่ำอำหำรเสริม (นม) ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลดอนขมิ้น จ ำนวน 
58,000 บำท เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ืออำหำรเสริม (นม) ส ำหรับนักเรียนศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลดอนขมิ้น ตำมระเบียบก ำหนด
2. ค่ำอำหำรเสริม (นม) โรงเรียนวัดดอนขมิ้น จ ำนวน 202,000 บำท เพือ่
จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ืออำหำรเสริม (นม) ส ำหรับนักเรียนชั้นอนุบำล 1 ถึง
ประถมศึกษำปีที ่6 ของโรงเรียนวัดดอนขมิ้น ตำมระเบียบก ำหนด
- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0816.2/ว 3274 
ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2561
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีป ี(พ.ศ. 2561 - 2564) หน้ำ 91 ล ำดับที ่2

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดหำส่ิงของทีม่ีคุณลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือ
ตำมปกติทีม่ีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน ส้ินเปลือง หมดไป หรือเปล่ียนสภำพ
ไปในระยะเวลำอันส้ัน เช่น ไม้กวำด แปรง ชำม ช้อน ส้อม แก้วน้ ำ จำนรอง 
กระติกน้ ำร้อน มีด เข่ง มุ้ง ผ้ำปูทีน่อน ปลอกหมอน หมอน ผ้ำห่ม ผ้ำปูโต๊ะ 
กระจกเงำ ถำด กระโถน เตำไฟฟ้ำ เตำน้ ำมัน เตำรีด เคร่ืองปิง้ขนมปัง 
กระติกน้ ำแข็ง ถังแก๊ส ไมโครเวฟ ฯลฯ

ค่ำอำหำรเสริม (นม) 260,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดหำส่ิงของทีม่ีคุณลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือ
ตำมปกติทีม่ีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนยำว ส้ินเปลือง หมดไป หรือเปล่ียนสภำพไป
ในระยะเวลำอันส้ัน เช่น กระดำษ ปำกกำ ดินสอ ไม้บรรทัด ยำงลบ คลิป 
เป๊ก เข็มหมุด เทปพีวีซีแบบใส กระดำษคำร์บอน กระดำษไข ลวดเย็บ
กระดำษ กำว แฟ้ม ตระแกรงวำงเอกสำร เคร่ืองตัดกระดำษ เคร่ืองเย็บ
กระดำษ แผงกั้นห้อง กระเป๋ำ พระบรมฉำยำลักษณ์ พระพุทธรูป กระดำน
ไวท์บอร์ด น้ ำด่ืม ตรำยำง สมุดบัญชี สมุดประวัติข้ำรำชกำร แบบพิมพ ์ซอง 
ธงชำติ กุญแจ นำฬิกำต้ังหรือแขวน เคร่ืองค ำนวณเลข ฯลฯ

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 5,000 บำท
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วัสดุคอมพิวเตอร์ 3,000 บำท

ตู้เหล็ก แบบ 2 บำน 11,000 บำท

- เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซ้ือตู้เหล็กใส่เอกสำรแบบ 2 บำน มีมือจับชนิด
บิด มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น คุณสมบัติตำมมำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (มอก.) จ ำนวน 2 ตู้
- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 
มิถุนำยน 2559
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีป ี(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิม่เติม
เปล่ียนแปลง คร้ังที ่3 หน้ำที ่28 ล ำดับที ่3

ค่าครุภัณฑ์ 11,000 บาท
ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดหำส่ิงของทีม่ีคุณลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือ
ตำมปกติทีม่ีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน ส้ินเปลือง หมดไป หรือเปล่ียนสภำพ
ไปในระยะเวลำอันส้ัน เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หมึกส ำหรับเคร่ืองพิมพ ์
กระดำษต่อเนื่อง แป้นพิมพ ์เมนบอร์ด เมำส์ เคร่ืองกระจำยสัญญำณ (Hub) 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์ทีม่ีรำคำต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บำท ฯลฯ

งบลงทุน 11,000 บาท

- เพือ่จ่ำยเป็นเงินอุดหนุนอำหำรกลำงวันให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดดอน
ขมิ้น
-เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0816.2/ว 3274 
ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2561 และหนังสือโรงเรียนวัดดอนขมิ้น ที ่ศธ 
04018.2037/94 ลงวันที่ 8 สิงหำคม 2561
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีป ี(พ.ศ. 2561 - 2564) หน้ำที ่112 ล ำดับ
ที ่1

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร
อุดหนุนอำหำรกลำงวันให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดดอนขมิ้น 420,000 บำท

งบเงินอุดหนุน 420,000 บาท
เงินอุดหนุน 420,000 บาท
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รวม
รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 404,800 บาท

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรส ำรวจข้อมูลจ ำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว ์
ตัวละ 6 บำท ตำมโครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จำกโรคพิษสุนัขบ้ำ 
ตำมพระปณิธำนศำสตรำจำรย ์ดร.สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอเจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์
วลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี
- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 
กรกฎำคม 2561
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีป ี(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิม่เติม
เปล่ียนแปลง คร้ังที ่2 หน้ำที ่9 ล ำดับที ่1

รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร 10,000 บำท

รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร
ค่ำจ้ำงเหมำส ำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ 10,800 บำท

งบด าเนินงาน 304,800 บาท
ค่าใชส้อย 154,800 บาท

โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จำกโรคพิษสุนัขบ้ำ ตำมพระปณิธำน
ศำสตรำจำรย์ ดร.สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอเจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์วลัยลักษณ์ อัครรำช

54,000 บำท

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซ้ือวัคซีนและอุปกรณ์ในกำรฉีด เพือ่
ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำ ตัวละ 30 บำท โดยได้รับจัดสรรตำม
จ ำนวนประชำกรสุนัข/แมว
- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 
กรกฎำคม 2561
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีป ี(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิม่เติม
เปล่ียนแปลง คร้ังที ่2 หน้ำที ่9 ล ำดับที ่1

โครงกำรบริหำรจัดกำรขยะ 60,000 บำท

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร เช่น ค่ำสมนำคุณ
วิทยำกร ค่ำอำหำร อำหำรว่ำง น้ ำด่ืม เอกสำรประกอบกำรอบรมฯ และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่น  ๆทีเ่กี่ยวข้อง
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีป ี(พ.ศ. 2561 - 2564) หน้ำที ่101 ล ำดับ
ที ่3

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำร เพือ่ให้ผู้รับจ้ำงท ำกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ซ่ึง
มิใช่เป็นกำรประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือส่ิงก่อสร้ำง เช่น ค่ำถ่ำย
เอกสำร ค่ำเข้ำปกหนังสือ ค่ำก ำจัดส่ิงปฏิกูล ค่ำเช่ำทรัพย ์ค่ำโฆษณำและ
เผยแพร่ ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ฯลฯ

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
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รวม
รวม
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เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดหำส่ิงของทีม่ีคุณลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือ
ตำมปกติทีม่ีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน ส้ินเปลือง หมดไป หรือเปล่ียนสภำพ
ไปในระยะเวลำอันส้ัน ส ำหรับรถยนต์ส่วนกลำง และรถจักรยำนยนต์ ดังนี ้
น้ ำมันดีเซล น้ ำมันก๊ำด น้ ำมันเบนซิน น้ ำมันเคร่ือง น้ ำมันเตำ ถ่ำน แก๊ส 
แก๊สหุงต้ม น้ ำมันจำรบี

วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 100,000 บำท

ค่าวัสดุ 150,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 50,000 บำท

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 20,000 บำท

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพือ่ให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกติ เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีป ี(พ.ศ. 2561 - 2564) หน้ำที ่105 ล ำดับ
ที ่2

อุดหนุนให้กับชุมชน/คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน 100,000 บำท

- เพือ่จ่ำยเป็นเงินอุดหนุนให้กับชุมชน/คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่บ้ำนละ 
20,000 บำท
- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0810.5/ว 
2072 ลงวันที่ 5 กรกฎำคม 2561
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีป ี(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิม่เติม
เปล่ียนแปลงคร้ังที ่2 หน้ำที ่10 ล ำดับที ่1

เงินอุดหนุน 100,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ต่ำง  ๆเช่น แอลกอฮอล์ ส ำลี 
ผ้ำพันแผล วัคซีนป้องกันโรคติดต่อ ทรำยอะเบท ฯลฯ

งบเงินอุดหนุน 100,000 บาท
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รวม
รวม
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โครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ 300,000 บำท

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร เช่น ค่ำป้ำย
ประชำสัมพันธ ์ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม ค่ำใช้จ่ำยอื่น  ๆตำมควำมจ ำเป็น
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม
และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำทีท่้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีป ี(พ.ศ. 2561 - 2564) หน้ำที ่89 ล ำดับ
ที ่1

ค่าใชส้อย 300,000 บาท
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดกิารสังคมและสังคมสงเคราะห์ 320,000 บาท

งบด าเนินงาน 300,000 บาท

- เพือ่จ่ำยเป็นเงินอุดหนุนให้กับส ำนักงำนกำชำดจังหวัดกำญจนบุรี ตำม
โครงกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจของเหล่ำกำชำดจังหวัดกำญจนบุรี
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือ ส ำนักงำนเหล่ำกำชำดจังหวัด
กำญจนบุรี ที ่ลช.กจ ว 50/2561 ลงวันที่ 20 เมษำยน 2561
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีป ี(พ.ศ. 2561 - 2564) หน้ำที ่114 ล ำดับ
ที ่1

เงินอุดหนุนกิจกำรทีเ่ป็นสำธำรณประโยชน์
อุดหนุนโครงกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจของเหล่ำกำชำดจังหวัดกำญจนบุรี 20,000 บำท

งบเงินอุดหนุน 20,000 บาท
เงินอุดหนุน 20,000 บาท
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แผนงานเคหะและชมุชน
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและชมุชน 3,018,600 บาท

เงินประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำเงินประจ ำต ำแหน่งและค่ำตอบแทนพิเศษของพนักงำน
เทศบำลทีค่วรได้รับตำมระเบียบทีก่ ำหนด

เงินเดือนพนักงำน 625,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนเทศบำลและปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปี โดย
ค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน

งบบุคลากร 1,691,000 บาท
เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 1,691,000 บาท

งบด าเนินงาน 1,105,000 บาท
ค่าตอบแทน 218,000 บาท

เงินเพิม่ต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 84,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินเพิม่เติมกำรครองชีพชั่วครำวส ำหรับพนักงำนจ้ำงตำม
ภำรกิจและพนักงำนจ้ำงทัว่ไปตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิก
จ่ำยเงินเพิม่ค่ำครองชีพชั่วครำวของข้ำรำชกำรลูกจ้ำงประจ ำของส่วน
รำชกำร (ฉบับที ่6) พ.ศ. 2558

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 940,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนให้แก่พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจและพนักงำนจ้ำง
ทัว่ไปและเงินปรับปรุงค่ำจ้ำงประจ ำป ีโดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน

ค่าใชส้อย 592,000 บาท
รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร

ค่ำเช่ำบ้ำน 78,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำบ้ำนพักส ำหรับพนักงำนเทศบำลทีม่ีสิทธิเ์บิกจ่ำยได้ตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิม่เติมจนถึงปัจจุบัน

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 140,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษส ำหรับพนักงำน
เทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนจ้ำงของเทศบำล ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรก ำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปีแก่พนักงำนส่วนท้องถิ่นให้เป็น
รำยจ่ำยอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร 532,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นค่ำจำ้งเหมำบริกำรเพือ่ให้ผู้รับจำ้งท ำกำรอยำ่งใดอยำ่งหนึ่งซ่ึงอยู่ใน
ควำมรับผิดชอบ ซ่ึงมิใช่กำรประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือส่ิงกอ่สร้ำง 
เช่น ค่ำรังวัดทีดิ่น ค่ำเช่ำทรัพยสิ์น ค่ำโฆษณำเผยแพร่ ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ฯลฯ
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- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำเดินทำงไปรำชกำรในและนอกรำชอำณำจักรส ำหรับ
พนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำง เช่น ค่ำทีพ่ัก ค่ำพำหนะ 
ค่ำลงทะเบียน ฯลฯ
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป
รำชกำรของเจ้ำหน้ำทีท่้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิม่เติมจนถึงปัจจุบัน
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น 4 ป ี(พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564) เพิม่เติม 
เปล่ียนแปลง คร้ังที ่3 หน้ำ 23 ล ำดับที ่1

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 40,000 บำท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 20,000 บำท

วัสดุก่อสร้ำง 150,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้ำงต่ำง  ๆเช่น ไม ้สี ตะปู กระเบือ้ง 
เหล็ก ยำงแอสฟัลท์ติกส ำเร็จรูป เล่ือย ค้อน ฯลฯ

วัสดุส ำนักงำน 15,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำนต่ำงๆ เช่น กระดำษ เคร่ืองเขียน ฯลฯ

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำทรัพย์สินเพือ่ให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ ส ำหรับ
งำนบริหำรทัว่ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน เช่น เคร่ืองปรับอำกำศ เคร่ือง
คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์เอกสำร เคร่ืองตัดหญ้ำ เคร่ืองสูบน้ ำ รถหน้ำตัก
หลังขุด รถจักรยำนยนต์ และอื่นๆ ทีอ่ยู่ในควำมรับผิดชอบ

ค่าวัสดุ 295,000 บาท

วัสดุกำรเกษตร 10,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุกำรเกษตรต่ำงๆ เช่น พันธุพ์ืช สำรเคมีป้องกันและ
ก ำจัดวัชพืช สำรเคมีป้องกันและก ำจัดศัตรูพืช ปุย๋ ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 55,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนต่ำงๆ เช่น น้ ำมันดีเซล 
น้ ำมันเบนซิน น้ ำมันเคร่ือง จำรบ ีฯลฯ

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 15,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุยำนพำหนะและขนส่งต่ำง  ๆเช่น ยำงนอก ยำงใน 
แบตเตอร่ี หัวเทียน ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นซีดี หมึกพิมพ ์เม้ำท ์
คีย์บอร์ด ฯลฯ
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ครุภัณฑ์ส ำนักงำน
เคร่ืองปรับอำกำศ 36,200 บำท

งบลงทุน 222,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ 122,600 บาท

จัดซ้ือท่อสูบน้ ำเหล็ก แบบหำงนำค จ ำนวน 1 ท่อ 10,000 บำท

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือท่อสูบน้ ำเหล็ก แบบหำงนำค ขนำดเส้นผ่ำน
ศูนย์กลำง 8 นิ้ว ยำว 7.20 เมตร (รำยละเอียดตำมรำคำท้องตลำด)
- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 
มิถุนำยน 2559
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น 4 ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิม่เติม 
เปล่ียนแปลง คร้ังที ่3 หน้ำ 30 ล ำดับที ่4

จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ ำ แบบหอยโข่ง จ ำนวน 1 เคร่ือง 13,400 บำท

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ ำ แบบหอยโข่ง เคร่ืองยนต์เบนซิน สูบน้ ำ
ได้ 1,000 ลิตรต่อนำท ีขนำด 5 แรงม้ำ (รำยละเอียดตำมบัญชีรำคำ
มำตรฐำนครุภัณฑ์ส ำนักงบประมำณ)
- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 
มิถุนำยน 2559
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น 4 ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิม่เติม 
เปล่ียนแปลง คร้ังที ่3 หน้ำ 30 ล ำดับที ่3

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศแบบแยกส่วน ชนิดต้ังพืน้หรือ
แขวน (มีระบบฟอกอำกำศ) พร้อมติดต้ัง ขนำด 26,000 BTU จ ำนวน 1 
เคร่ือง (จัดซ้ือตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพืน้ฐำนครุภัณฑ์
ส ำนักงำน ตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ส ำนักงบประมำณ)
- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 
มิถุนำยน 2559
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น 4 ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิม่เติม 
เปล่ียนแปลง คร้ังที ่3 หน้ำ 31 ล ำดับที ่5

ครุภัณฑ์กำรเกษตร

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือปัม๊ลมมอเตอร์ไฟฟ้ำ ขนำด 0.5 แรงม้ำ ขนำดควำมจุ
ถังลมไม่น้อยกว่ำ 64 ลิตร (รำยละเอียดตำมรำคำท้องตลำด)
- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 
มิถุนำยน 2559
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น 4 ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิม่เติม 
เปล่ียนแปลง คร้ังที ่3 หน้ำ 31 ล ำดับที ่6

ครุภัณฑ์โรงงำน
จัดซ้ือเคร่ืองปัม๊ลมมอเตอร์ไฟฟ้ำ จ ำนวน 1 เคร่ือง 12,000 บำท
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- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองปำกกำจับชิ้นงำนอเนกประสงค์ปำกกว้ำง 5 
นิ้ว (รำยละเอียดตำมรำคำท้องตลำด)
- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 
มิถุนำยน 2559
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น 4 ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิม่เติม 
เปล่ียนแปลง คร้ังที ่3 หน้ำ 30 ล ำดับที ่2

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซ้ือเคร่ืองปำกกำจับชิ้นงำนอเนกประสงค์ จ ำนวน 1 เคร่ือง 5,000 บำท

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำ ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ปรับปรุงซ่อมแซม บ ำรุงรักษำ
โครงสร้ำงของครุภัณฑ์ขนำดใหญ ่เช่นเคร่ืองจักรกล ยำนพหนะ ซ่ึงไม่รวมถึง
ค่ำซ่อมบ ำรุงปกติ  หรือค่ำซ่อมกลำง
- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 
มิถุนำยน 2559
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น 4 ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564) หน้ำ 105 ล ำดับ
ที ่2

ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง 100,000 บาท

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ 30,000 บำท

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 เคร่ือง 16,000 บำท

- เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับส ำนักงำน จอขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว
(รำยละเอียดตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพืน้ฐำนครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจ ำป ีพ.ศ. 2561)
- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 
มิถุนำยน 2559
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น 4 ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิม่เติม 
เปล่ียนแปลง คร้ังที ่3 หน้ำ 30 ล ำดับที ่1

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำปรับปรุง ต่อเติม ดัดแปลง ซ่อมแซมทีดิ่นและส่ิงก่อสร้ำง
ของเทศบำลต ำบลดอนขมิ้น เช่น อำคำรส ำนักงำน ศำลำเอนกประสงค์  
ห้องน้ ำ ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ  สวนสำธำรณะ ฯลฯ
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น 4 ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564) หน้ำ 105 ล ำดับ
ที ่3

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงทีดิ่นและส่ิงก่อสร้ำง
ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงทีดิ่นและส่ิงก่อสร้ำง 100,000 บำท
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งบบุคลากร 162,000 บาท
เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 162,000 บาท

งานไฟฟ้าถนน 1,041,000 บาท

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 14,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษส ำหรับพนักงำน
เทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนจ้ำงของเทศบำล ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรก ำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปีแก่พนักงำนส่วนท้องถิ่นให้เป็น
รำยจ่ำยอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

งบด าเนินงาน 329,000 บาท
ค่าตอบแทน 14,000 บาท

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 162,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนให้แก่พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจและพนักงำนจ้ำง
ทัว่ไปและเงินปรับปรุงค่ำจ้ำงประจ ำป ีโดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 10,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำทรัพย์สินเพือ่ให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ ส ำหรับ
งำนไฟฟ้ำถนน เช่น เสำไฟฟ้ำ ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้ำ รถกระเช้ำไฟฟ้ำ ฯลฯ

รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร 150,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรเพือ่ให้ผู้รับจ้ำงท ำกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งซ่ึงอยู่
ในควำมรับผิดชอบ ซ่ึงมิใช่กำรประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือ
ส่ิงก่อสร้ำง เช่น เดินสำยไฟฟ้ำและติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้ำเพิม่เติม ซ่อมแซม
บ ำรุงรักษำหรือปรับปรุงระบบไฟฟ้ำสำธำรณะ กำรเพิม่ก ำลังไฟฟ้ำ ฯลฯ

ค่าใชส้อย 160,000 บาท
รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุยำนพำหนะและขนส่งต่ำง  ๆเช่น ยำงนอก ยำงใน 
แบตเตอร่ี หัวเทียน ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 35,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นจัดซ้ือค่ำวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้ำและวิทยุต่ำง  ๆเช่น สำยไฟ หลอดไฟ 
โคมไฟ บัลลำสต์ สตำร์ทเตอร์ คีม กรรไกรตัดสำยไฟฟ้ำ ฯลฯ

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 20,000 บำท

ค่าวัสดุ 155,000 บาท
วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 100,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนต่ำงๆ เช่น น้ ำมันดีเซล 
น้ ำมันเบนซิน น้ ำมันเคร่ือง จำรบ ีฯลฯ
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รวม
รวม

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ 50,000 บำท

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำ ประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติม  ปรับปรุงซ่อมแซม  
บ ำรุงรักษำโครงสร้ำงของครุภัณฑ์ขนำดใหญ ่ เช่น เคร่ืองจักรกล 
ยำนพำหนะ  ซ่ึงไม่รวมถึงค่ำซ่อมบ ำรุงปกติ  หรือค่ำซ่อมกลำง
- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 
มิถุนำยน 2559
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น 4 ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564) หน้ำ 105 ล ำดับ
ที ่2

ค่าครุภัณฑ์ 50,000 บาท
ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์

งบลงทุน 550,000 บาท

โครงกำรปรับปรุงระบบไฟฟ้ำส่องสว่ำงสำธำรณะเดิมเปล่ียนเป็นโคมไฟ แบบ 
LED บริเวณสำยดอนขมิ้น หมู่ที ่2 - 3

500,000 บำท

- เพือ่จ่ำยค่ำติดต้ังโคมไฟส่องสว่ำง แบบ LED แทนโคมไฟส่องสว่ำงเดิม 
จ ำนวน 48 ชุด (รำยละเอียดตำมแบบทีเ่ทศบำลก ำหนด)
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น 4 ป ี(พ.ศ. 2561 - 2546) เพิม่เติม 
เปล่ียนแปลง คร้ังที ่3 หน้ำ 19 ล ำดับที ่1

ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง 500,000 บาท
ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค
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รวม
รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
รวม

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
จ ำนวน

จ ำนวน

งานก าจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล 802,000 บาท
งบบุคลากร 360,000 บาท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินเพิม่กำรครองชีพชั่วครำวส ำหรับพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ
และพนักงำนจ้ำงทัว่ไปตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงิน
เพิม่ค่ำครองชีพชั่วครำวของข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำของส่วนรำชกำร 
(ฉบับที ่6) พ.ศ. 2558

งบด าเนินงาน 292,000 บาท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนให้แก่พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจและพนักงำนจ้ำง
ทัว่ไปและเงินปรับปรุงค่ำจ้ำงประจ ำป ีโดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน

เงินเพิม่ต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 36,000 บำท

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 360,000 บาท
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 324,000 บำท

รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร
รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร 150,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษส ำหรับพนักงำน
เทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนจ้ำงของเทศบำล ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรก ำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปีแก่พนักงำนส่วนท้องถิ่นให้เป็น
รำยจ่ำยอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

ค่าใชส้อย 160,000 บาท

ค่าตอบแทน 27,000 บาท
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 27,000 บำท

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 15,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุยำนพำหนะและขนส่งต่ำง  ๆเช่น ยำงนอก ยำงใน 
แบตเตอร่ี หัวเทียน ฯลฯ

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำทรัพย์สินเพือ่ให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ ส ำหรับ
งำนก ำจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล เช่น รถบรรทุกขยะ ฯลฯ

ค่าวัสดุ 105,000 บาท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรเพือ่ให้ผู้รับจ้ำงท ำกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งซ่ึงอยู่
ในควำมรับผิดชอบ ซ่ึงมิใช่กำรประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือ
ส่ิงก่อสร้ำง

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 10,000 บำท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 80,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนต่ำงๆ เช่น น้ ำมันดีเซล 
น้ ำมันเบนซิน น้ ำมันเคร่ือง จำรบ ีฯลฯ
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จ ำนวน

รวม
รวม

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

งบลงทุน 150,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ 50,000 บาท

วัสดุเคร่ืองแต่งกำย 10,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกำยให้กับพนักงำนประจ ำรถขยะ เช่น 
เส้ือ รองเท้ำบูท ถุงมือ ฯลฯ

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงทีดิ่นและส่ิงก่อสร้ำง
ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงทีดิ่นและส่ิงก่อสร้ำง 100,000 บำท

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำ ประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติม  ปรับปรุงซ่อมแซม  
บ ำรุงรักษำโครงสร้ำงของครุภัณฑ์ขนำดใหญ ่ เช่น เคร่ืองจักรกล 
ยำนพำหนะ  ซ่ึงไม่รวมถึงค่ำซ่อมบ ำรุงปกติ  หรือค่ำซ่อมกลำง
- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 
มิถุนำยน 2559
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น 4 ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564) หน้ำ 105 ล ำดับ
ที ่2

ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง 100,000 บาท

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ 50,000 บำท

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงทีดิ่นและส่ิงก่อสร้ำงของงำนก ำจัดขยะมูลฝอยและ
ส่ิงปฏิกูล เช่น ปรับปรุงบ่อขยะของเทศบำล ฯลฯ
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น 4 ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564) หน้ำ 105 ล ำดับ
ที ่3
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รวม
รวม
รวม

โครงกำรฝึกอบรมอำชีพให้แก่ประชำชน จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

โครงกำรพัฒนำศักยภำพและส่งเสริมบทบำทสตรีและผู้น ำชุมชน 300,000 บำท

งบด าเนินงาน 430,000 บาท
ค่าใชส้อย 430,000 บาท

แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ชมุชน 430,000 บาท

บำท20,000

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร เช่น ค่ำสมนำคุณ
วิทยำกร ค่ำอำหำร อำหำรว่ำง น้ ำด่ืม เอกสำรประกอบกำรอบรมฯ และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่น  ๆทีเ่กี่ยวข้องในโครงกำร ถือปฏิบัติตำมระเบียบก ำหนด
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม
และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำทีท่้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้ำที ่98 ล ำดับที ่3

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดท ำแผนชุมชน กำรจัด
ประชุม กำรพัฒนำชุมชน สนับสนุนกำรขับเคล่ือนแผนแบบบูรณำกำร เพือ่
น ำข้อมูลมำจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น เช่น ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำอำหำร 
อำหำรว่ำง น้ ำด่ืม เอกสำรประกอบกำรอบรมฯ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องในโครงกำร ถือปฏิบัติตำมระเบียบก ำหนด
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีป ี(พ.ศ. 2561 - 2564) หน้ำที ่104 ล ำดับ
ที ่1

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร เช่น ค่ำสมนำคุณ
วิทยำกร ค่ำอำหำร อำหำรว่ำง น้ ำด่ืม เอกสำรประกอบกำรอบรมฯ และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่น  ๆทีเ่กี่ยวข้องในโครงกำร ถือปฏิบัติตำมระเบียบก ำหนด
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำร
จัดกำรแข่งขันกีฬำ และกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมแข่งขันกีฬำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีป ี(พ.ศ. 2561 - 2564) หน้ำที ่102 ล ำดับ
ที ่3

โครงกำรส่งเสริมกำรจัดท ำแผนชุมชน 10,000 บำท

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร เช่น ค่ำสมนำคุณ
วิทยำกร ค่ำอำหำร อำหำรว่ำง น้ ำด่ืม เอกสำรประกอบกำรอบรมฯ และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่น  ๆทีเ่กี่ยวข้องในโครงกำร ถือปฏิบัติตำมระเบียบก ำหนด
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม
และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำทีท่้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้ำที ่98 ล ำดับที ่1

โครงกำรวันผู้สูงอำยุและวันครอบครัว 100,000 บำท
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รวม
รวม
รวม

จ ำนวน

รวม
รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ 10,000 บาท

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 240,000 บาท
งบด าเนินงาน 180,000 บาท

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 10,000 บำท

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพือ่ให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกติ เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ รถยนต์ส่วนกลำง เคร่ืองถ่ำยเอกสำร ฯลฯ
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีป ี(พ.ศ. 2561 - 2564) หน้ำที ่105 ล ำดับ
ที ่2

งบด าเนินงาน 10,000 บาท
ค่าใชส้อย 10,000 บาท

โครงกำรจัดงำนวันสงกรำนต์ 100,000 บำท

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรจัดงำนวันสงกรำนต์
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำร
จัดกำรแข่งขันกีฬำ และกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมแข่งขันกีฬำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีป ี(พ.ศ. 2561 - 2564) หน้ำที ่102 ล ำดับ
ที ่2

โครงกำรจัดงำนวันลอยกระทง 50,000 บำท

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรจัดงำนวันลอยกระทง
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำร
จัดกำรแข่งขันกีฬำ และกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมแข่งขันกีฬำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีป ี(พ.ศ. 2561 - 2564) หน้ำที ่102 ล ำดับ
ที ่1

ค่าใชส้อย 180,000 บาท
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

โครงกำรวันอำสำฬหบูชำและวันเข้ำพรรษำ 30,000 บำท

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรวันอำสำฬหบูชำและ
วันเข้ำพรรษำ
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำร
จัดกำรแข่งขันกีฬำ และกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมแข่งขันกีฬำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีป ี(พ.ศ. 2561 - 2564) หน้ำที ่102 ล ำดับ
ที ่4
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รวม
รวม

จ ำนวน
เงินอุดหนุนกิจกำรทีเ่ป็นสำธำรณประโยชน์

อุดหนุนโครงกำรบรรพชำอุปสมบทพระภิกษุ สำมเณร บวชศีลจำริณี และอบรม
เยำวชนภำคฤดูร้อน

60,000 บำท

งบเงินอุดหนุน 60,000 บาท
เงินอุดหนุน 60,000 บาท

- เพือ่จ่ำยเป็นเงินอุดหนุนโครงกำรบรรพชำอุปสมบทพระภิกษุ สำมเณร 
บวชศีลจำริณี และอบรมเยำวชนภำคฤดูร้อน ให้แก่วัดดอนขมิ้น
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือวัดดอนขมิ้น ที ่ว35/2561 ลง
วันที ่10 สิงหำคม 2561
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีป ี(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิม่เติม
เปล่ียนแปลงคร้ังที ่1 หน้ำที ่24 ล ำดับที ่1
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รวม
รวม
รวม

จ ำนวน

รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร
รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร 100,000 บำท

งบด าเนินงาน 100,000 บาท
ค่าใชส้อย 100,000 บาท

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 3,205,000 บาท

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยบ่อขยะ ช่วงที ่2 หมู่ที ่3,5 500,000 บำท

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร 
ยำว 220.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือมีพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่ำ 880.00 ตำรำง
เมตร (รำยละเอียดตำมแบบทีเ่ทศบำลก ำหนด)
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น 4 ป ี(พ.ศ. 2561 - 2546) เพิม่เติม 
เปล่ียนแปลง คร้ังที ่3 หน้ำ 14 ล ำดับที ่2

ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง 3,105,000 บาท
ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรเพือ่ให้ผู้รับจ้ำงท ำกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งซ่ึงอยู่
ในควำมรับผิดชอบ ซ่ึงมิใช่กำรประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือ
ส่ิงก่อสร้ำง เช่น ค่ำส ำรวจออกแบบ ค่ำควบคุมงำนก่อสร้ำง ค่ำตรวจสอบ
งำนก่อสร้ำง ค่ำรับรองแบบก่อสร้ำง เป็นต้น

งบลงทุน 3,105,000 บาท

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวำงท่อระบำยน้ ำ บ้ำนนำยชม 
หมู่ที ่4

350,000 บำท

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร 
ยำว 72.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือมีพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่ำ 288.00 ตำรำง
เมตร พร้อมวำงท่อระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น 3 ขนำดเส้นผ่ำน
ศูนย์กลำง 0.40 เมตร จ ำนวน 60 ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จ ำนวน 
8 บ่อ และวำงท่อระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น 3 ขนำดเส้นผ่ำน
ศูนย์กลำง 0.60 เมตร ข้ำมคลองชลประทำนจ ำนวน 8 ท่อน (รำยละเอียด
ตำมแบบทีเ่ทศบำลก ำหนด)
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น 4 ป ี(พ.ศ. 2561 - 2546) เพิม่เติม 
เปล่ียนแปลง คร้ังที ่3 หน้ำ 15 ล ำดับที ่3
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

โครงกำรกำรสร้ำงถนนดินถมบดอัด ซอยทำงเกวียน ช่วงที ่2 หมู่ที ่4 220,000 บำท

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนดินถมบดอัด ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 
139.00 เมตร หรือมีพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่ำ 556.00 ตำรำงเมตร (รำยละเอียดตำม
แบบทีเ่ทศบำลก ำหนด)
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น 4 ป ี(พ.ศ. 2561 - 2546) เพิม่เติม 
เปล่ียนแปลง คร้ังที ่3 หน้ำ 16 ล ำดับที ่6

โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวำงท่อระบำยน้ ำ
เชื่อมต่อท่อระบำยน้ ำเดิม บริเวณบ้ำนนำงสุนีย์ หมู่ที ่5

500,000 บำท

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝำตะแกรง
เหล็ก ขนำดกว้ำง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร หนำ 0.10 เมตร ยำว 70.00 
เมตร และวำงท่อระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น 3 ขนำดเส้นผ่ำน
ศูนย์กลำง 0.60 เมตร บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝำบ่อ ยำวรวม 
110.00 เมตร (รำยละเอียดตำมแแบทีเ่ทศบำลก ำหนด)
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น 4 ป ี(พ.ศ. 2561 - 2546) เพิม่เติม 
เปล่ียนแปลง คร้ังที ่3 หน้ำ 21 ล ำดับที ่1

โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำจำกบ้ำนนำยนวล อึกจอมทองถึงคลองหนองตะเลำ 
หมู่ที ่4

850,000 บำท

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวำงท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 0.60 
เมตร จ ำนวน 369 ท่อน พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จ ำนวน 16 บ่อ 
(รำยละเอียดตำมแบบทีเ่ทศบำลก ำหนด)
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น 4 ป ี(พ.ศ. 2561 - 2546) เพิม่เติม 
เปล่ียนแปลง คร้ังที ่3 หน้ำ 21 ล ำดับที ่2

โครงกำรปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยสวนผัก หมู่ที ่1,9 385,000 บำท

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พืน้ทีไ่ม่น้อยกว่ำ 
166.00 ตร.ม. และปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกแบบโอเวอร์เลย ์พืน้ทีไ่ม่น้อย
กว่ำ 788.00 ตร.ม. (รำยละเอียดตำมแบบทีเ่ทศบำลก ำหนด)
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น 4 ป ี(พ.ศ. 2561 - 2546) เพิม่เติม 
เปล่ียนแปลง คร้ังที ่3 หน้ำ 14 ล ำดับที ่1
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จ ำนวน
ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงทีดิ่นและส่ิงก่อสร้ำง

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงทีดิ่นและส่ิงก่อสร้ำง 300,000 บำท

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำปรับปรุง ต่อเติม ดัดแปลง ซ่อมแซมส่ิงก่อสร้ำงด้ำน
โครงสร้ำงพืน้ฐำนต่ำงๆ ทีช่ ำรุด เช่น ถนน สะพำน คลองส่งน้ ำ ท่อระบำย
น้ ำ ฯลฯ
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น 4 ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564) หน้ำ 105 ล ำดับ
ที ่3
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รวม
รวม
รวม

จ ำนวน

รวม
รวม

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 170,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนให้แก่พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจและพนักงำนจ้ำง
ทัว่ไปและเงินปรับปรุงค่ำจ้ำงประจ ำป ีโดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน

งบบุคลากร 170,000 บาท
เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 170,000 บาท

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา 1,424,000 บาท

ค่าใชส้อย 280,000 บาท
รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 14,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษส ำหรับพนักงำน
เทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนจ้ำงของเทศบำล ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรก ำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปีแก่พนักงำนส่วนท้องถิ่นให้เป็น
รำยจ่ำยอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

งบด าเนินงาน 1,214,000 บาท
ค่าตอบแทน 14,000 บาท

ค่าวัสดุ 120,000 บาท
วัสดุก่อสร้ำง 100,000 บำท

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 50,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำทรัพย์สินเพือ่ให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ ส ำหรับ
งำนกิจกำรประปำ เช่น ปัม๊สูบน้ ำ ตู้ควบคุมระบบสูบน้ ำ ระบบกรองน้ ำ 
รถจักรยำนยนต์ ฯลฯ

รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร 230,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรเพือ่ให้ผู้รับจ้ำงท ำกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งซ่ึงอยู่
ในควำมรับผิดชอบ ซ่ึงมิใช่กำรประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือ
ส่ิงก่อสร้ำง เช่น เดินท่อประปำ ติดต้ังอุปกรณ์ประปำเพิม่เติม ปรับปรุงและ
บ ำรุงรักษำระบบประปำ ฯลฯ

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนต่ำงๆ เช่น น้ ำมันดีเซล 
น้ ำมันเบนซิน น้ ำมันเคร่ือง จำรบ ีฯลฯ

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุยำนพำหนะและขนส่งต่ำง  ๆเช่น ยำงนอก ยำงใน 
แบตเตอร่ี หัวเทียน ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 15,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ประปำต่ำงๆ เช่น ท่อประปำ ข้อต่อ มำตร
วัดน้ ำ ประแจจับท่อ กรรไกรตัดท่อ ฯลฯ

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 5,000 บำท
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รวม

จ ำนวน

รวม
รวม

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

ค่าสาธารณูปโภค 800,000 บาท

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ 20,000 บำท

งบลงทุน 40,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ 20,000 บาท

ค่ำไฟฟ้ำ 800,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำระบบประปำของเทศบำลต ำบลดอนขมิ้น

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำ ปรับปรุง ต่อเติม ดัดแปลง ซ่อมแซมอำคำรและระบบ
ประปำท่อเมน ทีอ่ยู่ในกำรดูแลของเทศบำลต ำบลดอนขมิ้น
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น 4 ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564) หน้ำ 105 ล ำดับ
ที ่3

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงทีดิ่นและส่ิงก่อสร้ำง
ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงทีดิ่นและส่ิงก่อสร้ำง 20,000 บำท

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำ ประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติม  ปรับปรุงซ่อมแซม  
บ ำรุงรักษำโครงสร้ำงของครุภัณฑ์ขนำดใหญ ่ เช่น เคร่ืองจักรกล 
ยำนพำหนะ  ซ่ึงไม่รวมถึงค่ำซ่อมบ ำรุงปกติ  หรือค่ำซ่อมกลำง
- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 
มิถุนำยน 2559
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น 4 ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564) หน้ำ 105 ล ำดับ
ที ่2

ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง 20,000 บาท
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รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

แผนงานงบกลาง
งบกลาง 8,320,620 บาท

ค่ำช ำระดอกเบีย้ 159,250 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำช ำระดอกเบีย้ ให้แก่ส ำนักงำนกองทุนพัฒนำเมืองในภูมิภำค 
ธนำคำรออมสิน ดังนี้
1. ตำมสัญญำกู้เงิน เลขที่ ก.1/2558 ลงวันที่ 25 มีนำคม 2558
งวดที่ 7 เป็นจ ำนวนเงิน 33,607 บำท
งวดที่ 8 เป็นจ ำนวนเงิน 31,036 บำท
2. ตำมสัญญำกู้เงิน เลขที่ ก.2/2558 ลงวันที่ 25 มีนำคม 2558
งวดที่ 7 เป็นจ ำนวนเงิน 49,451 บำท
งวดที่ 8 เป็นจ ำนวนเงิน 45,153 บำท

ค่ำช ำระหนี้เงินต้น 637,400 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำช ำระหนี้เงินต้น ให้แก่ส ำนักงำนกองทุนพัฒนำเมืองใน
ภูมิภำค ธนำคำรออมสิน ดังนี้
1. ตำมสัญญำกู้เงิน เลขที่ ก.1/2558 ลงวันที่ 25 มีนำคม 2558
งวดที่ 7 เป็นจ ำนวนเงิน 129,400 บำท
งวดที่ 8 เป็นจ ำนวนเงิน 129,400 บำท
2. ตำมสัญญำกู้เงิน เลขที่ ก.2/2558 ลงวันที่ 25 มีนำคม 2558
งวดที่ 7 เป็นจ ำนวนเงิน 189,300 บำท
งวดที่ 8 เป็นจ ำนวนเงิน 189,300 บำท

งบกลาง 8,320,620 บาท
งบกลาง 8,320,620 บาท

เบีย้ยังชีพผู้สูงอำยุ 5,510,400 บำท

- เพือ่จ่ำยเป็นเงินเบีย้ยังชีพผู้สูงอำยุ ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
กำรจ่ำยเงินสงเครำะห์เพือ่กำรยังชีพของ อปท. พ.ศ. 2548
- ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินเบีย้ยังชีพ
ผู้สูงอำยุของ อปท. พ.ศ. 2552 แก้ไขเพิม่เติม (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2561 และ
หนังสือส่ังกำรทีเ่กี่ยวข้อง
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้ำที ่89 ล ำดับที ่2

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 160,000 บำท

- เพือ่จ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงำนจ้ำงเทศบำล และ
ของพนักงำนจ้ำงต ำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบล
ดอนขมิ้น
- เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำลจังหวัดกำญจนบุรี ใน
อัตรำร้อยละ 5 ของค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
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เบีย้ยังชีพคนพิกำร 1,200,000 บำท

- เพือ่จ่ำยเป็นเงินเบีย้ยังชีพคนพิกำร ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำ
ด้วยกำรจ่ำยเงินสงเครำะห์เพือ่กำรยังชีพของ อปท. พ.ศ. 2548
- ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินเบีย้ควำมพิกำร
ของ อปท. พ.ศ. 2553 แก้ไขเพิม่เติม (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2561 และหนังสือส่ัง
กำรทีเ่กี่ยวข้อง
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้ำที ่89 ล ำดับที ่3

เพือ่จำ่ยเป็นเงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนท้องถิ่น (กบท.) โดย
ให้ค ำนวณในอตัรำร้อยละ 2 ของรำยได้ตำมงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีนั้น (ไม่
รวมเงินรำยได้จำกพนัธบัตร เงินกู้ เงินทีม่ีผู้อทุิศให้ เงินอดุหนุนทุกประเภท และ
เงินจำ่ยขำดเงินสะสม)

- เพือ่จ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพเทศบำลต ำบลดอนขมิ้น 
ตำมประกำศคณะกรรมกำรหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ เร่ือง กำรก ำหนด
หลักเกณฑ์เพือ่สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินงำนและ
บริหำรจัดกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือพืน้ที ่พ.ศ. 
2557 ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ของค่ำบริกำรสำธำรณสุขทีไ่ด้รับจำกกองทุน
หลักประกันสุขภำพแห่งชำติ และหนังสือส่ังกำรกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด มท 0891.3/ว 2199 ลงวันที่ 10 พฤศจิกำยน 2552 
เร่ือง กำรด ำเนินงำนกองทุนหลักประกันสุขภำพ
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีป ี(พ.ศ. 2561 - 2564) หน้ำที ่110 ล ำดับ
ที ่2

เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (กบท.) 361,860 บำท

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงสันนิบำตเทศบำลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) ตำม
ระเบียบก ำหนด
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยรำยจ่ำยขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่ำบ ำรุงสมำคม พ.ศ. 2555 

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือพืน้ที่ 130,000 บำท

รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน
ค่ำบ ำรุงสันนิบำตเทศบำลแห่งประเทศไทย 25,710 บำท

ส ำรองจ่ำย 100,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยกรณีฉุกเฉินทีม่ีสำธำรณภัยเกิดขึ้น หรือบรรเทำปัญหำ
ควำมเดือดร้อนของประชำชนเป็นส่วนรวม

เบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 36,000 บำท

- เพือ่จ่ำยเป็นเงินเบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำ
ด้วยกำรจ่ำยเงินสงเครำะห์เพือ่กำรยังชีพของ อปท. พ.ศ. 2548 และหนังสือ
ส่ังกำรทีเ่กี่ยวข้อง
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้ำที ่89 ล ำดับที ่4


