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เงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำร/ทีป่รึกษำนำยกเทศมนตรี นำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล

198,720 บำท

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

เงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก 120,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนพิเศษส ำหรับนำยกเทศมนตรีและรอง
นำยกเทศมนตรี 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 ำแหน่งของนำยกเทศมนตรี
และรองนำยกเทศมนตรี อัตรำตำมระเบียบก ำหนด ดังนี้
1. เงินค่ำตอบแทนนำยกเทศมนตรี อัตรำเดือนละ 4,000 บำท
2. เงินค่ำตอบแทนรองนำยกเทศมนตรี จ ำนวน 2 อัตรำ 
    อัตรำเดือนละ 3,000 บำท

เงินเดือนนำยก/รองนำยก 695,520 บำท

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

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

งบบุคลากร 5,477,540 บาท
เงินเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) 2,624,640 บาท

ประมาณการรายจ่ายรวมทัง้สิ้น 29,110,000 บาท จ่ายจากรายไดจ้ัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัว่ไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทัว่ไป
งานบริหารทัว่ไป 7,250,540 บาท

เทศบาลต าบลดอนขมิ้น
อ าเภอ ท่ามะกา   จังหวัดกาญจนบุรี
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เพือ่จ่ำยเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของผู้มีสิทธิเบิกจ่ำยได้ตำมระเบียบ
ก ำหนด

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนพนักงำนเทศบำลทีม่ีสิทธิเบิกจ่ำยได้ตำมระเบียบ
ก ำหนด

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 13,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษส ำหรับพนักงำน
เทศบำล  ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำงของเทศบำล โดยถือปฏิบัติตำม
กฏหมำยและระเบียบก ำหนด

ค่ำเช่ำบ้ำน 42,000 บำท

ค่าตอบแทน 205,000 บาท

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 150,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนรำยเดือนผู้บริหำรระดับกลำง ต ำแหน่ง
ปลัดเทศบำล ตำมกฎหมำย ระเบียบฯ หนังสือส่ังกำรก ำหนด

งบด าเนินงาน 1,704,000 บาท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินเพิม่กำรครองชีพชั่วครำวของพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ
และพนักงำนจ้ำงทัว่ไป ตำมกฎหมำย ระเบียบฯ หนังสือส่ังกำรก ำหนด

เงินอื่นๆ 84,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง และเงินปรับปรุงค่ำตอบแทน
ประจ ำป ีโดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน

เงินเพิม่ต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 60,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งและเงินค่ำตอบแทนพิเศษของพนักงำน
เทศบำลทีค่วรได้รับตำมระเบียบก ำหนด

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 621,840 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงำนเทศบำล พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจ ำป ีโดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน

เงินประจ ำต ำแหน่ง 126,000 บำท

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 2,852,900 บาท
เงินเดือนพนักงำน 1,961,060 บำท

เงินค่ำตอบแทนสมำชิกสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1,490,400 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนสมำชิกสภำเทศลบำล อ้ตรำตำมระเบียบ
ก ำหนด ดังนี้
1. เงินค่ำตอบแทนประธำนสภำเทศบำล อัตรำเงินเดือนละ 15,180 บำท
2. เงินค่ำตอบแทนรองประธำนสภำเทศบำล อัตรำเดือนละ 12,420 บำท
3. เงินค่ำตอบแทนสมำชิกสภำเทศบำล จ ำนวน 10 อัตรำ 
    อัตรำเดือนละ 9,660 บำท
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เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม และสัมมนำ ของคณะผู้บริหำร สมำชิก
สภำเทศบำล พนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนจ้ำง ตำม
โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรปฏิบัติงำนของบุคคลในองค์กร เช่น ค่ำ
สัมมนำคุณวิทยำกร ค่ำอำหำร อำหำรว่ำง น้ ำด่ืม เอกสำรประกอบกำร
อบรมฯ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้องในโครงกำรถือปฏิบัติตำมระเบียบ
ก ำหนด

เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำร เช่น ค่ำป้ำย 
ประชำสัมพันธ ์ค่ำอำหำรว่ำง และเคร่ืองด่ืม ค่ำใช้จ่ำยอื่น  ๆตำมควำม
จ ำเป็น

โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรของเทศบำล 150,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำหนังสือพิมพ์ประจ ำหมู่บ้ำน จ ำนวน 12 เดือน
โครงกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 20,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในประเทศและ
ต่ำงประเทศ หรืออบรมสัมมนำของผู้บริหำรท้องถิ่น สมำชิกสภำเทศบำล 
พนักงำนเทศบำล พนักงำนจ้ำง รวมถึงผู้ทีไ่ด้รับค ำส่ังจำกนำยกเทศมนตรี
ให้ปฏิบัติหน้ำทีเ่พือ่ประโยชน์ของเทศบำล โดยจ่ำยเป็นค่ำเบีย้เล้ียง
เดินทำง ค่ำพำหนะ ฯลฯ

โครงกำรจัดซ้ือหนังสือพิมพ์ประจ ำหมู่บ้ำน 46,000 บำท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 91,000 บำท

รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร 250,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำย ดังนี้
1. ค่ำรับรอง เช่น ค่ำรับรองในกำรต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 
    และค่ำเล้ียงรับรองในกำรประชุมสภำเทศบำล คณะอนุกรรมกำรที ่    
    ได้รับกำรแต่งต้ังตำมกฎหมำย ระเบียบ หรือหนังสือส่ังกำร ฯลฯ
2. ค่ำใช้จ่ำยในพิธีทำงศำสนำ/รัฐพิธ ีต่ำงๆ ซ่ึงเกี่ยวกับสถำบันชำติ ศำสนำ
    พระมหำกษัตริย ์เช่น โครงกำรเฉลิมพระเกียรติ ฯลฯ
3. พิธีเปิดอำคำรต่ำงๆ
    ฯลฯ

รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร 70,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำร เพือ่ให้ผู้รับจ้ำงท ำกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด 
ซ่ึงมิใช่เป็นกำรประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือส่ิงก่อสร้ำง เช่น ค่ำ
ถ่ำยเอกสำร ค่ำเข้ำปกหนังสือ ค่ำก ำจัดส่ิงปฏิกูล ค่ำเช่ำทรัพย ์ค่ำโฆษณำ
และเผยแพร่ ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ฯลฯ

ค่าใชส้อย 792,000 บาท



55
จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
จ ำนวน

จ ำนวนวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 20,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดหำส่ิงของทีม่ีคุณลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือ
ตำมปกติทีม่ีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน ส้ินเปลือง หมดไป หรือเปล่ียน
สภำพไปในระยะเวลำอันส้ัน เช่น ไม้กวำด แปรง ชำม ช้อน ส้อม แก้วน้ ำ 
จำนรอง กระติกน้ ำร้อน มีด เข่ง มุ้ง ผ้ำปูทีน่อน ปลอกหมอน หมอน ผ้ำ
ห่ม ผ้ำปูโต๊ะ กระจกเงำ ถำด กระโถน เตำไฟฟ้ำ เตำน้ ำมัน เตำรีด เคร่ือง
ปิง๊ขนมปัง กระติกน้ ำแข็ง ถังแก๊ส ไมโครเวฟ ฯลฯ

วัสดุส ำนักงำน 80,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดหำส่ิงของทีม่ีคุณลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือ
ตำมปกติทีม่ีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน ส้ินเปลือง หมดไป หรือเปล่ียน
สภำพไปในระยะเวลำอันส้ัน เช่น กระดำษ ปำกกำ ดินสอ ไม้บรรทัด 
ยำงลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด เทปพีวีซีแบบใส กระดำษคำร์บอน กระดำษ
ไข น้ ำยำลบกระดำษไข ลวดเย็บกระดำษ กำว แฟ้ม ตระแกรงวำง
เอกสำร เคร่ืองตัดกระดำษ เคร่ืองเย็บกระดำษ แผงกั้นห้อง กระเป๋ำ พระ
บรมฉำยำลักษณ์ พระพุทธรูป กระดำนไวท์บอร์ด น้ ำด่ืม ตรำยำง สมุด
บัญชี สมุดประวัติข้ำรำชกำร แบบพิมพ ์ซอง ธงชำติ กุญแจ นำฬิกำต้ัง
หรือแขวน เคร่ืองค ำนวณเลข ฯลฯ

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินเพือ่ให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกติ เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ รถยนต์ส่วนกลำง เคร่ืองถ่ำยเอกสำร 
ฯลฯ

ค่าวัสดุ 292,000 บาท

เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรจัดงำนวันเทศบำล เช่น ค่ำจัดสถำนที ่และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่น  ๆฯลฯ 

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 100,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรในกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรน้ ำและป่ำ  รวมทัง้สร้ำงจิตส ำนึกของประชำชนในกำรรักษำ
ส่ิงแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ  เช่น ค่ำสัมมนำคุณวิทยำกร 
ค่ำอำหำร อำหำรว่ำง น้ ำด่ืม เอกสำรประกอบกำรอบรมฯ และค่ำใช้จ่ำย
อื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้องในโครงกำรถือปฏิบัติตำมระเบียบก ำหนด

โครงกำรวันเทศบำล 15,000 บำท

โครงกำรรักน้ ำ รักป่ำ รักษำแผ่นดิน 50,000 บำท
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จ ำนวนวัสดุคอมพิวเตอร์ 25,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดหำส่ิงของทีม่ีคุณลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือ
ตำมปกติทีม่ีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน ส้ินเปลือง หมดไป หรือเปล่ียน
สภำพไปในระยะเวลำอันส้ัน เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หมึกส ำหรับ
เคร่ืองพิมพ ์กระดำษต่อเนื่อง แป้นพิมพ ์เมนบอร์ด เมำส์ เคร่ืองกระจำย
สัญญำณ (Hub) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์ทีม่ีรำคำต่อหน่วยไม่เกิน 
20,000 บำท ฯลฯ

วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 2,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดหำส่ิงของทีม่ีคุณลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือ
ตำมปกติทีม่ีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน ส้ินเปลือง หมดไป หรือเปล่ียน
สภำพไปในระยะเวลำอันส้ัน เช่น กระดำษเขียนโปสเตอร์ พูก่ันและสี 
ฟิล์ม เมมโมร่ีกำร์ด ฟีล์สไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภำพ (ภำพยนต์ 
วีดีโอเทป แผ่นซีดี) รูปสีหรือขำวด ำทีไ่ด้จำกกำรล้ำง อัด ขยำย ขำต้ัง
กล้อง ขำต้ังเขียนภำพ เคร่ืองกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋ำใส่กล้องถ่ำยรูป 
ภำพถ่ำยดำวเทียม ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 150,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดหำส่ิงของทีม่ีคุณลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือ
ตำมปกติทีม่ีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน ส้ินเปลือง หมดไป หรือเปล่ียน
สภำพไปในระยะเวลำอันส้ัน ส ำหรับรถยนต์ส่วนกลำง และ
รถจักรยำนยนต์ ดังนี ้น้ ำมันดีเซล น้ ำมันก๊ำด น้ ำมันเบนซิน น้ ำมันเคร่ือง 
น้ ำมันเตำ ถ่ำน แก๊ส แก๊สหุงต้ม น้ ำมันจำรบี

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 15,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดหำส่ิงของทีม่ีคุณลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือ
ตำมปกติทีม่ีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน ส้ินเปลือง หมดไป หรือเปล่ียน
สภำพไปในระยะเวลำอันส้ัน ส ำหรับรถยนต์ส่วนกลำง และ
รถจักรยำนยนต์ ดังนี ้แบตเตอร่ี ยำงนอก ยำงใน น้ ำมันเบรก หัวเทียน 
กระจกมองข้ำง กันชน เบำะรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง แม่แรง สัญญำณไฟ
กระพริบ เพลำ ตลับลูกปืน ไขควง น๊อตและสกู หม้อน้ ำรถยนต์ เข็มขัด
นิรภัย กุญแจปำกตำย กุญแจเล่ือน คีมล๊อค สัญญำณไฟฉุกเฉิน กรวย
จรำจร ฯลฯ
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จ ำนวนเงินอุดหนุนส่วนรำชกำร 15,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินอุดหนุนให้กับทีท่ ำกำรปกครองอ ำเภอท่ำมะกำ 
ตำมโครงกำรจัดงำนรัฐพิธีและงำนวันส ำคัญต่ำงๆ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2560

งบเงินอุดหนุน 15,000 บาท
เงินอุดหนุน 15,000 บาท

รำยจ่ำยอื่น 25,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงทีป่รึกษำ เพือ่ศึกษำ วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนำ
ระบบต่ำงๆ ของเทศบำลต ำบลดอนขมิ้น

งบรายจ่ายอ่ืน 25,000 บาท
รายจ่ายอ่ืน 25,000 บาท

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 29,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับประมวลผล แบบที ่2 จอ
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 18.5 นิ้ว จ ำนวน 1 เคร่ือง (จัดซ้ือตำมเกณฑ์รำคำกลำง
และคุณลักษณะพืน้ฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรส่ือสำร)

ค่าครุภัณฑ์ 29,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำส่ือสำรผ่ำนดำวเทียม ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้ระบบ
อินเตอร์เน็ต อินเตอร์เน็ตกำร์ด เคเบิล้ทีวี ค่ำเช่ำช่องสัญญำณดำวเทียม 
ฯลฯ

งบลงทุน 29,000 บาท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำบริกำรโทรศัพท์พืน้ฐำนส ำหรับใช้ในส ำนักงำนเทศบำล
ค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม 55,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำภำยในส ำนักงำนเทศบำล ศำลำอเนกประสงค์ 
อำคำรและสถำนทีท่ีอ่ยู่ในควำมดูแลรับผิดชอบของเทศบำล

ค่ำบริกำรโทรศัพท์ 10,000 บำท

ค่าสาธารณูปโภค 415,000 บาท
ค่ำไฟฟ้ำ 350,000 บำท
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เพือ่จ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของผู้มีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบที่
ก ำหนด

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนักงำนเทศบำลทีม่ีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบ
ทีก่ ำหนด

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 16,500 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษส ำหรับพนักงำน
เทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนจ้ำงของเทศบำล

ค่ำเช่ำบ้ำน 78,000 บำท

ค่าตอบแทน 222,500 บาท
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 128,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินเพิม่กำรครองชีพชั่วครำวของพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ
และพนักงำนจ้ำงทัว่ไป ตำมระเบียบฯ

งบด าเนินงาน 572,500 บาท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนให้แก่พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจและพนักงำนจ้ำง
ทัว่ไปและเงินปรับปรุงค่ำจ้ำงประจ ำป ีโดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไมเกิน 12 
เดือน

เงินเพิม่ต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 12,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำและเงินปรับปรุงค่ำจ้ำงประจ ำปี
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 279,300 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งและเงินค่ำตอบแทนพิเศษของพนักงำน
เทศบำลทีค่วรได้รับตำมระเบียบทีก่ ำหนด

ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ 207,500 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงำนเทศบำล พร้อมเงินปรับปรุงประจ ำป ี
โดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน

เงินประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 2,167,300 บาท
เงินเดือนพนักงำน 1,626,500 บำท

งานบริหารงานคลัง 2,769,800 บาท
งบบุคลากร 2,167,300 บาท
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เพือ่จ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สิน เพือ่ให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกติ เช่น คอมพิวเตอร์ เคร่ืองปรับอำกำศ ฯลฯ

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรจัดท ำแผนทีภ่ำษีและทะเบียน
ทรัพย์สินตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยแผนทีภ่ำษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550 ในกำรออกส ำรวจ
ภำษีโรงเรือนและทีดิ่น ภำษีป้ำย ภำษีบ ำรุงท้องที ่ฯลฯ

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 20,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอก
รำชอำณำจักร ส ำหรับพนักงำนเทศบำล พนักงำนจำง สังกัดกองคลัง 
รวมถึงผู้ทีไ่ด้รับค ำส่ังจำกนำยกเทศมนตรีให้ไปปฏิบัติหน้ำทีเ่พือ่ประโยชน์
ของเทศบำล โดยจ่ำยเป็นค่ำเบีย้เล้ียงเดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำทีพ่ัก 
ค่ำบริกำรจอดรถ ณ ท่ำอำกำศยำน ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ ค่ำธรรมเนียม
ในกำรใช้สนำมบิน ค่ำลงทะเบียนฝึกอบรม สัมมนำ ประชุมต่ำง ๆ และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่น  ๆทีเ่กี่ยวกับกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจและอ ำนำจหน้ำทีข่อง
เทศบำลต ำบลทีส่ำมำรถเบิกจ่ำยในประเภทรำยจ่ำยนี้

โครงกำรจัดท ำแผนทีภ่ำษีและทะเบียนทรัพย์สิน 80,000 บำท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 50,000 บำท

รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร 100,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำร เพือ่ให้ผู้รับจ้ำงท ำกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด
ซ่ึงมิใช่เป็นกำรประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือส่ิงก่อสร้ำง เช่น ค่ำ
ถ่ำยเอกสำร ค่ำเข้ำปกหนังสือ ค่ำก ำจัดส่ิงปฏิกูล ค่ำเช่ำทรัพย ์ค่ำโฆษณำ
และเผยแพร่ ค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ ฯลฯ

ค่าใชส้อย 250,000 บาท
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เพือ่จ่ำยเป็นเงินอุดหนุนให้กับองค์กำรบริกำรส่วนต ำบลท่ำมะกำ ตำม
โครงกำรรับเงินอุดหนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรอ ำนวยกำรของศูนย์รวบรวม
ข้อมูลข่ำวสำรกำรซ้ือหรือกำรจ้ำงของ อปท.ระดับอ ำเภอ 

เงินอุดหนุน 30,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 30,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำส่งไปรษณีย ์ค่ำธนำณัติ ค่ำซ้ือดวงตรำไปรษณียำกรและ
ค่ำลงทะเบียนในกำรส่งเอกสำร

งบเงินอุดหนุน 30,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค 5,000 บาท
ค่ำบริกำรไปรษณีย์ 5,000 บำท

วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ ดังนี้
- อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก แป้นพิมพ ์เม้ำส์ เคร่ืองอ่ำนและ
บันทึกข้อมูลแบบต่ำง ๆ เช่น แบบดิสเกตต์ แบบฮำร์ดดิสต์ แบบซีดีรอม 
ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 5,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดหำส่ิงของทีม่ีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือ
ตำมปกติทีม่ีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน ส้ินเปลือง หมดไป หรือเปล่ียน
สภำพไปในระยะเวลำอันส้ัน เช่น ส ำหรับรถยนต์ส่วนกลำง รถบรรทุกน้ ำ 
ฯลฯ ทีใ่ช้ในงำนป้องกันฯ เช่น น้ ำมันดีเซล น้ ำมันเคร่ือง ฯลฯ

วัสดุส ำนักงำน 40,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดหำส่ิงของทีม่ีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือ
ตำมปกติทีม่ีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน ส้ินเปลือง หมดไป หรือเปล่ียน
สภำพไปในระยะเวลำอันส้ัน เช่น กระดำษ ปำกกำ ดินสอ ไม้บรรทัด 
ยำงลบ คลิป เป๊ก เข็ม หมุด เทปพีวีซีแบบใส กระดำษคำร์บอน กระดำษ
ใข ยำงลบ กระดำษไข ลวดเย็บกระดำษ กำว แฟ้ม ตระแกรงวำงเอกสำร 
เคร่ืองตัดกระดำษ เคร่ืองเย็บกระดำษ แผงกันห้อง กระเป๋ำ พระบรม
ฉำยำลักษณ์ พระพุทธรูป กระดำนไวท์บอร์ด น้ ำด่ืมบริกำรประชำชน ตรำ
ยำง สมุดบัญชี สมุดประวัติข้ำรำชกำร แบบพิมพ ์ซอง ธงชำติ กุญแจ 
นำฬิกำต้ังหรือแขวน เคร่ืองค ำนวณเลข ฯลฯ

ค่าวัสดุ 95,000 บาท
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เพือ่จ่ำยเป็นค่ำติดต้ังระบบกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ภำยในพืน้ที่
เทศบำล ตำมแบบทีเ่ทศบำลก ำหนด (จัดซ้ือตำมเกณฑ์รำคำกลำงและ
คุณลักษณะพืน้ฐำนของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ของกระทรวง
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร)

ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค
ติดต้ังกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ 200,000 บำท

งบลงทุน 200,000 บาท
ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง 200,000 บาท

วัสดุเคร่ืองดับเพลิง 50,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุเคร่ืองดับเพลิงต่ำงๆ เช่น ถังดับเพลิง เคร่ืองดับเพลิง 
น้ ำยำเคมีดับเพลิง หัวฉีดดับเพลิง ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 60,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดหำส่ิงของทีม่ีคุณลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือ
ตำมปกติทีม่ีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน ส้ินเปลือง หมดไป หรือเปล่ียน
สภำพไปในระยะเวลำอันส้ัน ส ำหรับรถยนต์ส่วนกลำง และ
รถจักรยำนยนต์ ดังนี ้น้ ำมันดีเซล น้ ำมันก๊ำด น้ ำมันเบนซิน น้ ำมันเคร่ือง 
น้ ำมันเตำ ถ่ำน ก๊ำส แก๊สหุงต้ม น้ ำมันจำรบี

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพือ่ให้สำมำรถใช้งำน
ได้ตำมปกติ เช่น รถบรรทุกน้ ำ ฯลฯ

ค่าวัสดุ 110,000 บาท

เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรฝึกอบรมทบทวนอำสำสมัครป้องกันภัย
ฝ่ำยพลเรือน

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 50,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรลดอุบัติเหตุทำงถนนช่วงเทศกำล
ส ำคัญ เช่น เทศกำลปีใหม่ เทศกำลสงกรำนต์ ฯลฯ 

โครงกำรฝึกอบรมทบทวนอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน (อปพร.) 150,000 บำท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
โครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนในช่วงเทศกำลส ำคัญ 40,000 บำท

งบด าเนินงาน 350,000 บาท
ค่าใชส้อย 240,000 บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 550,000 บาท
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เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือส่ิงของ  ซ่ึงโดยสภำพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม
ส้ินเปลือง หมดไป แปรสภำพ หรือไม่คงสภำพเดิม เช่น สำรเคมีป้องกัน
และก ำจัดศัตรูพืช ปุย๋ ดิน วัสดุเพำะช ำ ฯลฯ

ค่าวัสดุ 50,000 บาท
วัสดุกำรเกษตร 50,000 บำท

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 15,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอก
รำชอำณำจักร ส ำหรับพนักงำนเทศบำล พนักงำนจ้ำง รวมถึงผู้ทีไ่ด้รับ
ค ำส่ังจำกนำยกเทศมนตรีให้ปฏิบัติหน้ำทีเ่พือ่ประโยชน์ของเทศบำล โดย
จ่ำยเป็นค่ำเบีย้เล้ียงเดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำทีพ่ัก ฯลฯ

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำร เพือ่ให้ผู้รับจ้ำงท ำกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด 
ซ่ึงมิใช่เป็นกำรประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือส่ิงก่อสร้ำง เช่น ค่ำ
ถ่ำยเอกสำร ค่ำเข้ำปกหนังสือ ค่ำก ำจัดส่ิงปฏิกูล ค่ำเช่ำทรัพย ์ค่ำโฆษณำ
และเผยแพร่ ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ฯลฯ

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

ค่าใชส้อย 45,000 บาท
รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร 30,000 บำท

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 13,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของผุ้มีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบที่
ก ำหนด

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 25,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษส ำหรับพนักงำน
เทศบำล  ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำงของเทศบำล โดยถือปฏิบัติตำม
กฏหมำยและระเบียบก ำหนด

งบด าเนินงาน 133,000 บาท
ค่าตอบแทน 38,000 บาท

เงินเดือนพนักงำน 266,760 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงำนเทศบำล พร้อมเงินปรับปรุงประจ ำป ี
โดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน

งบบุคลากร 266,760 บาท
เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 266,760 บาท

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการศึกษา 511,760 บาท
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เพือ่จ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของผู้มีสิทธิเบิกจ่ำยได้ตำม
ระเบียบก ำหนด

เพือ่จ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษส ำหรับพนักงำน
เทศบำล  ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำงของเทศบำล โดยถือปฏิบัติตำม
กฏหมำยและระเบียบก ำหนด

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 13,000 บำท

ค่าตอบแทน 49,000 บาท
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 36,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจและเงินปรับปรุง
ค่ำตอบแทนประจ ำป ีโดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน

งบด าเนินงาน 669,800 บาท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก (ครู คศ.1) ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำล
ต ำบลดอนขมิ้น พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ ำป ีต้ังจ่ำยได้ โดย
ค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 217,920 บำท

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 433,680 บาท
เงินเดือนพนักงำน 215,760 บำท

งานระดบัก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 1,127,780 บาท
งบบุคลากร 433,680 บาท

โครงกำรต่อเติมหลังคำศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลดอนขมิ้น 100,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำต่อเติมหลังคำศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลดอน
ขมิ้น  ขนำดกว้ำง 4 เมตร ยำว 12 เมตร หรือพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่ำ 48 ตำรำง
เมตร  รำยละเอียดตำมแบบทีเ่ทศบำลก ำหนด

โครงกำรก่อสร้ำงประตูร้ัว ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลดอนขมิ้น 12,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงประตูร้ัวแสตนเลส ขนำดกว้ำง 1.70 เมตร สูง 
1.15 เมตร  ส ำหรับใช้เปิด - ปิด ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลดอน
ขมิ้น  รำยละเอียดตำมแบบทีเ่ทศบำลก ำหนด

ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง 112,000 บาท
อำคำรต่ำง ๆ

งบลงทุน 112,000 บาท
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เพือ่จ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินเพือ่ให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกติ เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ส่ือกำรเรียนกำรสอน วัสดุ
กำรศึกษำ และเคร่ืองเล่นพัฒนำกำรเด็ก ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำล
ต ำบลดอนขมิ้น

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 10,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำอำหำรกลำงวันส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบล
ดอนขมิ้น 

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำ 51,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร พัฒนำครูผู้ดูแล
เด็ก/ผู้ดูแลเด็กเล็กของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลดอนขมิ้น 

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ 147,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร
โครงกำรส่งเสริมศักยภำพกำรจัดกำรศึกษำ 4,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอก
รำชอำณำจักร ส ำหรับพนักงำนเทศบำล พนักงำนจ้ำง รวมถึงผู้ทีไ่ด้รับ
ค ำส่ังจำกนำยกเทศมนตรีให้ปฏิบัติหน้ำทีเ่พือ่ประโยชน์ของเทศบำล โดย
จ่ำยเป็นค่ำเบีย้เล้ียงเดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำทีพ่ัก ฯลฯ

โครงกำรวันเด็กแห่งชำติ 80,000 บำท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 15,000 บำท

รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร 5,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำร เพือ่ให้ผู้รับจ้ำงท ำกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด 
ซ่ึงมิใช่เป็นกำรประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือส่ิงก่อสร้ำง เช่น ค่ำ
ถ่ำยเอกสำร ค่ำเข้ำปกหนังสือ ค่ำก ำจัดส่ิงปฏิกูล ค่ำเช่ำทรัพย ์ค่ำโฆษณำ
และเผยแพร่ ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ฯลฯ

ค่าใชส้อย 312,000 บาท
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จ ำนวนวัสดุคอมพิวเตอร์ 3,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดหำส่ิงของทีม่ีคุณลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือ
ตำมปกติทีม่ีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน ส้ินเปลือง หมดไป หรือเปล่ียน
สภำพไปในระยะเวลำอันส้ัน เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หมึกส ำหรับ
เคร่ืองพิมพ ์กระดำษต่อเนื่อง แป้นพิมพ ์เมนบอร์ด เมำส์ เคร่ืองกระจำย
สัญญำณ (Hub) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์ทีม่ีรำคำต่อหน่วยไม่เกิน 
20,000 บำท ฯลฯ

ค่ำอำหำรเสริม (นม) 295,800 บำท

เพือ่จ่ำยเป็น
1. ค่ำอำหำรเสริม (นม) ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลดอนขมิ้น        
   จ ำนวน 62,000 บำท เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ืออำหำรเสริม (นม) ส ำหรับ  
  นักเรียนศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลดอนขมิ้น ตำมระเบียบ         
  ก ำหนด
2. ค่ำอำหำรเสริม (นม) โรงเรียนวัดดอนขมิ้น จ ำนวน 233,800 บำท      
    เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ืออำหำรเสริม (นม) ส ำหรับนักเรียนชั้นอนุบำล 1  
   ถึงประถมศึกษำปีที ่6 ของโรงเรียนวัดดอนขมิ้น ตำมระเบียบก ำหนด

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 5,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในสังกัด
เทศบำล เช่น ไม้กวำด น้ ำยำล้ำงจำน หมอน ผ้ำห่ม ถ้วย ชำม ช้อน ส้อม 
แก้วน้ ำ ทีน่อน กระติกน้ ำร้อน ผ้ำกันเปือ้น กระจกเงำ ฯลฯ

วัสดุส ำนักงำน 5,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดหำส่ิงของทีม่ีคุณลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือ
ตำมปกติทีม่ีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน ส้ินเปลือง หมดไป หรือเปล่ียน
สภำพไปในระยะเวลำอันส้ัน เช่น กระดำษ ปำกกำ ดินสอ ไม้บรรทัด 
ยำงลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด เทปพีวีซีแบบใส กระดำษคำร์บอน กระดำษ
ไข น้ ำยำลบกระดำษไข ลวดเย็บกระดำษ กำว แฟ้ม ตระแกรงวำง
เอกสำร เคร่ืองตัดกระดำษ เคร่ืองเย็บกระดำษ แผงกั้นห้อง กระเป๋ำ พระ
บรมฉำยำลักษณ์ พระพุทธรูป กระดำนไวท์บอร์ด น้ ำด่ืม ตรำยำง สมุด
บัญชี สมุดประวัติข้ำรำชกำร แบบพิมพ ์ซอง ธงชำติ กุญแจ นำฬิกำต้ัง
หรือแขวน เคร่ืองค ำนวณเลข ฯลฯ

ค่าวัสดุ 308,800 บาท
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เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขำวด ำ (18 
หน้ำ/นำท)ี จ ำนวน 1 เคร่ือง (จัดซ้ือตำมเกณฑ์รำคำกลำงและ
คุณลักษณะพืน้ฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรส่ือสำร)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขำวด ำ 3,300 บำท

โทรทัศน์ แอล อี ดี ( LED TV ) 17,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือโทรทัศน ์แอล อ ีดี (LED TV) ระดับควำมละเอียด
จอภำพ 1920x1080 พิกเซล ขนำด 40 นิ้ว จ ำนวน 1 เคร่ือง

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือพัดลมติดผนัง ขนำด 18 นิ้ว สองสำย ปรับแรงลม
ได้ 3 ระดับ ปรับรัศมีกำรส่ำย 15,30 และ 50 องศำ มีระบบหมุนส่ำย
อย่ำงต่อเนื่อง และมีสวิตซ์ควบคุมกำรส่ำย จ ำนวน 2 ตัว (เป็นครุภัณฑ์ที่
มิได้ก ำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงต้ังตำมรำคำท้องถิ่น)

ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน
จัดซ้ือพัดลมติดผนัง 4,000 บำท

งบลงทุน 24,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ 24,300 บาท
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รวม
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รวม
เงินอุดหนุน รวม

เงินอุดหนุนกิจกำรทีเ่ป็นสำธำรณประโยชน์ จ ำนวน

วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 150,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ต่ำง  ๆเช่น แอลกอฮอล์ 
ส ำลี ผ้ำพันแผล วัคซีนป้องกันโรคติดต่อ ทรำยอะเบท ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 100,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดหำส่ิงของทีม่ีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือ
ตำมปกติทีม่ีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน ส้ินเปลือง หมดไป หรือเปล่ียน
สภำพไปในระยะเวลำอันส้ัน เช่น น้ ำมันเบนซิน น้ ำมันดีเซล น้ ำมันก๊ำด 
น้ ำมันเคร่ือง

งบเงินอุดหนุน

เพือ่เป็นค่ำด ำเนินกำรในกำรพัฒนำงำนสำธำรณสุขมูลฐำนในพืน้ทีเ่ขต
ชุมชน/หมู่บ้ำน จ ำนวน 5 หมู่บ้ำน ๆ ละ 7,500 บำท

37,500
37,500
37,500

บาท
บาท
บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สิน เพือ่ให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกติ เช่น คอมพิวเตอร์ เคร่ืองปรับอำกำศ ฯลฯ

ค่าวัสดุ 250,000 บาท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร เช่น ค่ำสัมมนำคุณ
วิทยำกร ค่ำอำหำร อำหำรว่ำง น้ ำด่ืม เอกสำรประกอบกำรอบรมฯ และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่น  ๆทีเ่กี่ยวข้องในโครงกำรถือปฏิบัติตำมระเบียบก ำหนด

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 20,000 บำท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
โครงกำรฝึกอบรมกำรบริหำรจัดกำรขยะต้นทำง 50,000 บำท

รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร 10,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำร เพือ่ให้ผู้รับจ้ำงท ำกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง 
ซ่ึงมิใช่เป็นกำรประกอบ ดัดแปลง หรือต่อเติมครุภัณฑ์หรือส่ิงก่อสร้ำง

งบด าเนินงาน 330,000 บาท
ค่าใชส้อย 80,000 บาท

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 367,500 บาท
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รวม
รวม

จ ำนวนเงินอุดหนุนกิจกำรทีเ่ป็นสำธำรณประโยชน์ 20,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินอุดหนุนให้กับส ำนักงำนเหล่ำกำชำดจังหวัดกำญจนบุรี 
ตำมโครงกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจของเหล่ำกำชำดจังหวัดกำญจนบุรี

งบเงินอุดหนุน 20,000 บาท
เงินอุดหนุน 20,000 บาท

โครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ 250,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร เช่น ค่ำป้ำย
ประชำสัมพันธ ์ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม ค่ำใช้จ่ำยอื่น  ๆตำมควำม
จ ำเป็น

โครงกำรบ้ำนท้องถิ่นประชำรัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์รำชัน รำชินี 262,500 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำง ซ่อมแซม ปรับปรุงทีอ่ยู่อำศัย และ
พัฒนำคุณภำพชีวิตให้แก่ผู้ด้อยโอกำส ผู้ยำกไร้ ผู้พิกำร หรือผู้ยำกจน ให้
มีทีอ่ยู่อำศัยอย่ำงมั่นคง

ค่าใชส้อย 512,500 บาท
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดกิารสังคมและสังคมสงเคราะห์ 532,500 บาท

งบด าเนินงาน 512,500 บาท
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เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในและนอกรำชอำณำจักร
ส ำหรับพนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำง เช่น ค่ำทีพ่ัก 
ค่ำพำหนะ ค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ ฯลฯ

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 20,000 บำท

รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร 200,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำร เพือ่ให้ผู้รับจ้ำงท ำกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดที่
อยู่ในควำมรับผิดชอบ ซ่ึงมิใช่เป็นกำรประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์
หรือส่ิงก่อสร้ำง เช่น ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำเข้ำปกหนังสือ ค่ำก ำจัดส่ิงปฏิกูล 
ค่ำเช่ำทรัพย ์ค่ำโฆษำณำและเผยแพร่ ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ฯลฯ

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนพนักงำนเทศบำลทีม่ีสิทธิเบิกจ่ำยได้ตำมระเบียบ
ก ำหนด

ค่าใชส้อย 295,000 บาท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษส ำหรับพนักงำน
เทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนจ้ำงของเทศบำล ตำมระเบียบก ำหนด

ค่ำเช่ำบ้ำน 71,000 บำท

ค่าตอบแทน 111,000 บาท
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 40,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินเพิม่ค่ำครองชีพชั่วครำวส ำหรับพนักงำนจ้ำงตำมภำระกิจ
และพนักงำนจ้ำงทัว่ไปตำมระเบียบก ำหนด

งบด าเนินงาน 688,000 บาท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนให้แก่พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจและพนักงำนจ้ำง
ทัว่ไปและปรับปรุงค่ำจ้ำงประจ ำป ีโดยต้ังจ่ำยไม่เกิน 12 เดือน

เงินเพิม่ต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 24,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งและค่ำตอบแทนพิเศษของพนักงำน
เทศบำลทีค่วรได้รับตำมระเบียบทีก่ ำหนด

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 400,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนเทศบำลและปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปี ต้ัง
จ่ำยได้ไม่เกิน 12 เดือน

เงินประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 1,003,000 บาท
เงินเดือนพนักงำน 537,000 บำท

แผนงานเคหะและชมุชน
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและชมุชน 2,176,500 บาท

งบบุคลากร 1,003,000 บาท
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จ ำนวน
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เพือ่จ่ำยเป็นค่ำ ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ปรับปรุงซ่อมแซม บ ำรุงรักษำ
โครงสร้ำงของครุภัณฑ์ขนำดใหญ ่เช่น เคร่ืองจักรกล ยำนพำหนะ ซ่ึงไม่
รวมค่ำซ่อมบ ำรุงปกติ หรือค่ำซ่อมกลำง

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองเจียรตัดแบบมือถือ ขนำด 5 นิ้ว จ ำนวน 1 
เคร่ือง (จัดซ้ือตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพืน้ฐำนครุภัณฑ์
โรงงำน ตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ ส ำนักงบประมำณ)

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ 30,000 บำท

ครุภัณฑ์โรงงำน
เคร่ืองเจียรตัดแบบมือถือ 5,500 บำท

งบลงทุน 485,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ 35,500 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ต่ำง  ๆเช่น แผ่นซีดี หมึกพิมพ ์
เม้ำท ์คีร์บอร์ด ฯลฯ

วัสดุกำรเกษตร 30,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุกำรเกษตรต่ำงๆ 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 72,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนต่ำงๆ เช่น น้ ำมัน
เบนซิน น้ ำมันดีเซล น้ ำมันจำรบ ีน้ ำมันเคร่ือง ฯลฯ ตำมควำมจ ำเป็น

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 15,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุยำนพำหนะและขนส่งต่ำง  ๆเช่น ยำงนอก ยำง
ใน แบตเตอร่ี หัวเทียน ฯลฯ ตำมควำมจ ำเป็น

วัสดุก่อสร้ำง 100,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้ำงต่ำง  ๆเช่น ไม ้สี ตะปู 
กระเบือ้ง เหล็ก ยำงแอสฟัลท์ติก เล่ือย ค้อน ฯลฯ

วัสดุส ำนักงำน 15,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุต่ำงๆ เช่น กระดำษ เคร่ืองเขียน ฯลฯ

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำทรัพย์สินเพือ่ให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกติ ส ำหรับงำนบริหำรทัว่ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน เช่น 
เคร่ืองปรับอำกำศ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองปร้ินเตอร์ เคร่ืองตัดหญ้ำ 
เคร่ืองสูบน้ ำ รถหน้ำตักหลังขุด รถจักรยำนยนต์ ฯลฯ ทีอ่ยู่ในควำม
รับผิดชอบ

ค่าวัสดุ 282,000 บาท

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 75,000 บำท
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จ ำนวนวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 200,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้ำและวิทยุต่ำง  ๆเช่น สำยไฟฟ้ำ หลอด
ไฟฟ้ำ โคมไฟ บัลลำสต์ สตำร์ทเตอร์ คีม กรรไกรตัดสำยไฟฟ้ำ ฯลฯ

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกติ ส ำหรับงำนไฟฟ้ำถนน เช่น เสำไฟฟ้ำ ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้ำ รถ
กระเช้ำไฟฟ้ำ ฯลฯ

ค่าวัสดุ 255,000 บาท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำเดินสำยไฟฟ้ำและติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้ำเพิม่เติม 
ซ่อมแซมบ ำรุงรักษำหรือปรับปรุงระบบไฟฟ้ำ กำรเพิม่ก ำลังไฟฟ้ำ ฯลฯ

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 50,000 บำท

ค่าใชส้อย 110,000 บาท
รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร 60,000 บำท

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษส ำหรับพนักงำน
เทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนจ้ำงของเทศบำล ตำมระเบียบก ำหนด

งบด าเนินงาน 436,000 บาท
ค่าตอบแทน 11,000 บาท

เงินเพิม่ต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 20,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินเพิม่กำรครองชีพชั่วครำวของพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ
และพนักงำนจ้ำงทัว่ไป ตำมระเบียบก ำหนด

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 260,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนให้แก่พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจและพนักงำนจ้ำง
ทัว่ไปและเงินปรับปรุงค่ำจ้ำงประจ ำป ีโดยต้ังจ่ำยไม่เกิน 12 เดือน

งบบุคลากร 280,000 บาท
เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 280,000 บาท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงทีดิ่นและส่ิงก่อสร้ำงของเทศบำล
ต ำบลดอนขมิ้น เช่น อำคำรส ำนักงำน ศำลำเอนกประสงค์ห้องน้ ำ
เทศบำล ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ สวนสำธำรณะ ฯลฯ

งานไฟฟ้าถนน 2,776,000 บาท

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงทีดิ่นและส่ิงก่อสร้ำง
ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงทีดิ่นและส่ิงก่อสร้ำง 450,000 บำท

ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง 450,000 บาท



72
จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
จ ำนวน

รวม
รวม

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

จ ำนวนโครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำพร้อมบ่อพักบริเวณบ้ำนนำยสมคิด บุญวัย ถึงคลอง
ระบำยน้ ำท่ำผำ-บำงแก้ว หมู่ที ่5

1,300,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวำงท่อระบำยน้ ำขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 0.60 เมตร 
จ ำนวน 301 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จ ำนวน 35 บ่อ ตำมแบบทีเ่ทศบำล
ก ำหนด

โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำพร้อมบ่อพักบริเวณบ้ำนนำยด ำถึงคลองส่งน้ ำ หมู่ที่
 3

420,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวำงท่อระบำยน้ ำขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 0.60 เมตร 
จ ำนวน 84 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จ ำนวน 9 บ่อ ตำมแบบทีเ่ทศบำล
ก ำหนด

ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง 1,920,000 บาท
ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค

ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ 40,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุต่ำง  ๆเช่น เสำไฟฟ้ำ เคร่ือง
ก ำเนิดไฟฟ้ำ หม้อแปลงไฟฟ้ำ (Transformer) เคร่ืองขยำยเสียง เคร่ือง
บันทึกเสียง เคร่ืองเล่นแผ่นเสียง เคร่ืองรับวิทย ุเคร่ืองส่งวิทย ุเคร่ืองรับ
โทรทัศน์ เคร่ืองวัดควำมถี่คล่ืนวิทย ุเคร่ืองอัดส ำเนำเทป เคร่ืองถอดเทป 
ฯลฯ

ค่าครุภัณฑ์ 40,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำสำธำรณะภำยในเขตพืน้ทีเ่ทศบำลต ำบลดอนขมิ้น
ส่วนทีใ่ช้เกินสิทธิ

งบลงทุน 1,960,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค 60,000 บาท
ค่ำไฟฟ้ำ 60,000 บำท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 35,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนต่ำงๆ เช่น น้ ำมัน
เบนซิน น้ ำมันดีเซล จำรบ ีน้ ำมันเคร่ือง ฯลฯ ตำมควำมจ ำเป็น

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 20,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุยำนพำหนะและขนส่งต่ำง  ๆเช่น ยำงนอก ยำง
ใน แบตเตอร์ร่ี หัวเทียน ฯลฯ ตำมควำมจ ำเป็น
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เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำร เพือ่ให้ผู้รับจ้ำงท ำกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดที่
อยู่ในควำมรับผิดชอบ ซ่ึงมิใช่เป็นกำรประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์
หรือส่ิงก่อสร้ำง เช่น ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำเข้ำปกหนังสือ ค่ำก ำจัดส่ิงปฏิกูล 
ค่ำเช่ำทรัพย ์ค่ำโฆษำณำและเผยแพร่ ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ฯลฯ

ค่าใชส้อย 185,000 บาท
รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร 125,000 บำท

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 27,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษส ำหรับพนักงำน
เทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนจ้ำงของเทศบำล ตำมระเบียบก ำหนด

งบด าเนินงาน 308,000 บาท
ค่าตอบแทน 27,000 บาท

เงินเพิม่ต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 72,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินเพิม่กำรครองชีพชั่วครำวของพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ
และพนักงำนจ้ำงทัว่ไป ตำมระเบียบก ำหนด

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 650,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนให้แก่พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจและพนักงำนจ้ำง
ทัว่ไปและเงินปรับปรุงค่ำจ้ำงประจ ำป ีโดยต้ังจ่ำยไม่เกิน 12 เดือน

งบบุคลากร 722,000 บาท
เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 722,000 บาท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินอุดหนุนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค อ ำเภอท่ำมะกำ ในกำร
ขยำยเขตไฟฟ้ำสำธำรณะภำยในเขตเทศบำลต ำบลดอนขมิ้น ตำมแบบ 
กฟภ. ก ำหนด

งานก าจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล 1,155,000 บาท

เงินอุดหนุน 100,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร 100,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงทีดิ่นและส่ิงก่อสร้ำง เช่น 
ซ่อมแซมถนน ค่ำปรับปรุงระบบระบำยน้ ำ ค่ำซ่อมแซมท่อระบำยน้ ำ ฯลฯ

งบเงินอุดหนุน 100,000 บาท

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงทีดิ่นและส่ิงก่อสร้ำง
ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงทีดิ่นและส่ิงก่อสร้ำง 200,000 บำท
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เพือ่จ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงทีดิ่นและส่ิงก่อสร้ำง เช่น 
ปรับปรุงบ่อก ำจัดขยะของเทศบำล ฯลฯ

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงทีดิ่นและส่ิงก่อสร้ำง
ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงทีดิ่นและส่ิงก่อสร้ำง 125,000 บำท

งบลงทุน 125,000 บาท
ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง 125,000 บาท

วัสดุเคร่ืองแต่งกำย 5,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุเคร่ืองแต่งกำยให้กับพนักงำนประจ ำรถขยะ เช่น เส้ือ 
กำงเกง รองเท้ำบูท ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 56,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนต่ำงๆ เช่น น้ ำมัน
เบนซิน น้ ำมันดีเซล จำรบ ีน้ ำมันเคร่ือง ฯลฯ ตำมควำมจ ำเป็น

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 20,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุยำนพำหนะและขนส่งต่ำง  ๆเช่น ยำงนอก ยำง
ใน แบตเตอร์ร่ี หัวเทียน ฯลฯ ตำมควำมจ ำเป็น

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 15,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือถังขยะ ใช้ทดแทนถังทีช่ ำรุดหรือสูญหำย (จัดซ้ือตำม
รำคำท้องตลำด)

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกติ ส ำหรับงำนก ำจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล เช่น รถบรรทุกขยะ 
ฯลฯ

ค่าวัสดุ 96,000 บาท

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 60,000 บำท
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รวม
รวม
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จ ำนวน

จ ำนวน
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เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร เช่น ค่ำสัมมนำคุณ
วิทยำกร ค่ำอำหำร อำหำรว่ำง น้ ำด่ืม เอกสำรประกอบกำรอบรมฯ และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่น  ๆทีเ่กี่ยวข้องในโครงกำรถือปฏิบัติตำมระเบียบก ำหนด

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร เช่น ค่ำสัมมนำคุณ
วิทยำกร ค่ำอำหำร อำหำรว่ำง น้ ำด่ืม เอกสำรประกอบกำรอบรมฯ และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่น  ๆทีเ่กี่ยวข้องในโครงกำรถือปฏิบัติตำมระเบียบก ำหนด

โครงกำรส่งเสริมอำชีพ สร้ำงรำยได้ 30,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดท ำแผนชุมชน กำร
จัดประชุม กำรพัฒนำชุมชน สนับสนุนกำรขับเคล่ือนแผนแบบบูรณำกำร 
เพือ่น ำข้อมูลมำจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น เช่น ค่ำสัมมนำคุณวิทยำกร 
ค่ำอำหำร อำหำรว่ำง น้ ำด่ืม เอกสำรประกอบกำรอบรมฯ และค่ำใช้จ่ำย
อื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้องในโครงกำรถือปฏิบัติตำมระเบียบก ำหนด

โครงกำรส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 50,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร เช่น ค่ำสัมมนำคุณ
วิทยำกร ค่ำอำหำร อำหำรว่ำง น้ ำด่ืม เอกสำรประกอบกำรอบรมฯ และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่น  ๆทีเ่กี่ยวข้องในโครงกำรถือปฏิบัติตำมระเบียบก ำหนด

โครงกำรส่งเสริมกำรจัดท ำแผนชุมชน 30,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร เช่น ค่ำสัมมนำคุณ
วิทยำกร ค่ำอำหำร อำหำรว่ำง น้ ำด่ืม เอกสำรประกอบกำรอบรมฯ และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่น  ๆทีเ่กี่ยวข้องในโครงกำรถือปฏิบัติตำมระเบียบก ำหนด

โครงกำรวันผู้สูงอำยุและวันครอบครัว 100,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร เช่น ค่ำสัมมนำคุณ
วิทยำกร ค่ำอำหำร อำหำรว่ำง น้ ำด่ืม เอกสำรประกอบกำรอบรมฯ และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่น  ๆทีเ่กี่ยวข้องในโครงกำรถือปฏิบัติตำมระเบียบก ำหนด

โครงกำรพัฒนำศักยภำพและส่งเสริมบทบำทสตรีและผู้น ำชุมชน 400,000 บำท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 30,000 บำท

งบด าเนินงาน 640,000 บาท
ค่าใชส้อย 640,000 บาท

แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ชมุชน 640,000 บาท
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จ ำนวน
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร
โครงกำรวันอำสำฬหบูชำและวันเข้ำพรรษำ 30,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร
โครงกำรจัดงำนวันสงกรำนต์ 70,000 บำท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
โครงกำรจัดงำนวันลอยกระทง 50,000 บำท

งบด าเนินงาน 150,000 บาท
ค่าใชส้อย 150,000 บาท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในแข่งขันกีฬำและจัดส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขัน
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 150,000 บาท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรแข่งขันกีฬำ 130,000 บำท

งบด าเนินงาน 130,000 บาท
ค่าใชส้อย 130,000 บาท

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ 130,000 บาท
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จ ำนวนวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 5,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุยำนพำหนะและขนส่งต่ำง  ๆเช่น ยำงนอก ยำง
ใน แบตเตอร์ร่ี หัวเทียน ฯลฯ ตำมควำมจ ำเป็น

วัสดุก่อสร้ำง 100,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ประปำต่ำงๆ เช่น ท่อประปำ ข้อต่อ 
มำตรวัดน้ ำ ประแจจับท่อ กรรไกรตัดท่อ ฯลฯ

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกติ ส ำหรับงำนกิจกำรประปำ เช่น ปัม๊สูบน้ ำ ตู้ควบคุมระบบสูบน้ ำ 
ระบบกรองน้ ำ รถจักรยำนยนต์ ฯลฯ

ค่าวัสดุ 140,000 บาท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำร เพือ่ให้ผู้รับจ้ำงท ำกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดที่
อยู่ในควำมรับผิดชอบ ซ่ึงมิใช่เป็นกำรประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์
หรือส่ิงก่อสร้ำง เช่น ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำเข้ำปกหนังสือ ค่ำก ำจัดส่ิงปฏิกูล 
ค่ำเช่ำทรัพย ์ค่ำโฆษณำและเผยแพร่ ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ฯลฯ

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 60,000 บำท

ค่าใชส้อย 185,000 บาท
รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร 125,000 บำท

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษส ำหรับพนักงำน
เทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนจ้ำงของเทศบำล

งบด าเนินงาน 1,036,000 บาท
ค่าตอบแทน 11,000 บาท

เงินเพิม่ต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 20,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินเพิม่กำรครองชีพชั่วครำวของพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ
และพนักงำนจ้ำงทัว่ไป ตำมระเบียบก ำหนด

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 265,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนให้แก่พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจและพนักงำนจ้ำง
ทัว่ไปและเงินปรับปรุงค่ำจ้ำงประจ ำป ีโดยต้ังจ่ำยไม่เกิน 12 เดือน

งบบุคลากร 285,000 บาท
เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 285,000 บาท

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา 1,446,000 บาท
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รวม
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รวม

จ ำนวนค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงทีดิ่นและส่ิงก่อสร้ำง 125,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำปรับปรุง ต่อเติม ดัดแปลง ซ่อมแซมอำคำรและระบบ
ประปำท่อเมนทีอ่ยู่ในควำมรับผิดชอบของทำงเทศบำลต ำบลดอนขมิ้น

ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง 125,000 บาท
ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงทีดิ่นและส่ิงก่อสร้ำง

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำระบบประปำของเทศบำลต ำบลดอนขมิ้น
งบลงทุน 125,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค 700,000 บาท
ค่ำไฟฟ้ำ 700,000 บำท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 35,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนต่ำงๆ เช่น น้ ำมัน
เบนซิน น้ ำมันดีเซล จำรบ ีน้ ำมันเคร่ือง ฯลฯ ตำมควำมจ ำเป็น
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เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยกรณีฉุกเฉินทีม่ีสำธำรณภัยเกิดขึ้น หรือบรรเทำ
ปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนเป็นส่วนรวม 

เพือ่จ่ำยเป็นเงินเบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ อัตรำตำมระเบียบก ำหนด
ส ำรองจ่ำย 150,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินเบีย้ยังชีพผู้พิกำร อัตรำตำมระเบียบก ำหนด
เบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 30,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินเบีย้ยังชีพผู้สูงอำยุ อัตรำตำมระเบียบก ำหนด
เบีย้ยังชีพคนพิกำร 835,200 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงำนเทศบำล จ ำนวน 
139,000 บำท และของครูผู้ดูแลเด็ก (ครู คศ.1) ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
เทศบำลต ำบลดอนขมิ้น จ ำนวน 11,000 บำท

เบีย้ยังชีพผู้สูงอำยุ 5,100,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำช ำระดอกเบีย้ ให้แก่ส ำนักงำนกองทุนพัฒนำเมืองใน
ภูมิภำค ธนำคำรออกสิน ดังนี้
1. ตำมสัญญำกู้เงิน เลขที่ ก.1/2558 ลงวันที่ 25 มีนำคม 2558
    งวดที ่3 เป็นจ ำนวนเงิน 43,235 บำท
    งวดที ่4 เป็นจ ำนวนเงิน 40,958 บำท
2. ตำมสัญญำกู้เงิน เลขที่ ก.2/2558 ลงวันที่ 25 มีนำคม 2558
    งวดที ่3 เป็นจ ำนวนเงิน 63,556 บำท
    งวดที ่4 เป็นจ ำนวนเงิน 59,065 บำท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 150,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำช ำระหนี้เงินต้น ให้แก่ส ำนักงำนกองทุนพัฒนำเมืองใน
ภูมิภำค ธนำคำรออกสิน ดังนี้
1. ตำมสัญญำกู้เงิน เลขที่ ก.1/2558 ลงวันที่ 25 มีนำคม 2558
    งวดที ่3 เป็นจ ำนวนเงิน 129,400 บำท
    งวดที ่4 เป็นจ ำนวนเงิน 129,400 บำท
2. ตำมสัญญำกู้เงิน เลขที่ ก.2/2558 ลงวันที่ 25 มีนำคม 2558
    งวดที ่3 เป็นจ ำนวนเงิน 189,300 บำท
    งวดที ่4 เป็นจ ำนวนเงิน 189,300 บำท

ค่ำช ำระดอกเบีย้ 206,820 บำท

งบกลาง 7,526,620 บาท
ค่ำช ำระหนี้เงินต้น 637,400 บำท

แผนงานงบกลาง
งบกลาง 7,526,620 บาท

งบกลาง 7,526,620 บาท
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เพือ่จ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น 
(กบท.) โดยให้ค ำนวณในอัตรำร้อยละ 2 ของรำยได้ตำมงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีนั้น (ไม่รวมเงินรำยได้จำกพันธบัตร เงินกู้ เงินทีม่ีผู้อุทิศ
ให ้เงินอุดหนุนทุกประเภท และเงินจ่ำยขำดเงินสะสม)

เพือ่จ่ำยเป็น
1. ค่ำบ ำรุงสันนิบำตเทศบำลแห่งประเทศไทย จ ำนวน 25,000 บำท       
   เพือ่จ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงสันนิบำตเทศบำลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)        
  ตำมระเบียบก ำหนด
2. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือพืน้ที่         
   จ ำนวน 100,000 บำท เพือ่จ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกัน       
  สุขภำพเทศบำลต ำบลดอนขมิ้น จ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ของ      
  งบประมำณที ่สปสช. ให้กำรสนับสนุน

เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (กบท.) 292,200 บำท

รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน 125,000 บำท


