
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลดอนขมิ้น

อําเภอ ทามะกา   จังหวัดกาญจนบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 33,600,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,317,325 บาท

งบบุคลากร รวม 6,017,220 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนของผู้บริหารท้องถิ่น ได้แก นายก
เทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี อัตราตามระเบียบกําหนด ดัง
นี้
1. เงินเดือนนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 27,600 บาท
2. เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 อัตรา อัตราเดือน
ละ 15,180 บาท     

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงสําหรับนายก
เทศมนตรี
และรองนายกเทศมนตรี อัตราตามระเบียบกําหนด ดังนี้
1. เงินคาตอบแทนนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 4,000 บาท
2. เงินคาตอบแทนรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 อัตรา อัตรา
เดือนละ 3,000 บาท     
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เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษสําหรับนายกเทศมนตรี
และรองนายกเทศมนตรี อัตราตามระเบียบกําหนด ดังนี้
1. เงินคาตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 4,000
 บาท
2. เงินคาตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2
 อัตรา อัตราเดือนละ 3,000 บาท     

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 198,720 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนของเลขานุการนายก
เทศมนตรี
และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี อัตราตามระเบียบกําหนด ดังนี้
1. เงินคาตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี อัตราเดือน
ละ 9,660 บาท
2. เงินคาตอบแทนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี อัตราเดือน
ละ  6,900 บาท     

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 1,490,400 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล อัตราตาม
ระเบียบกําหนด ดังนี้
1. เงินคาตอบแทนประธานสภาเทศบาล อัตราเดือนละ 15,180
 บาท
2. เงินคาตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล อัตราเดือน
ละ 12,420 บาท
3. เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 10 อัตรา อัตรา
เดือนละ 9,660 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,392,580 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,462,400 บาท

 - เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานเทศบาล พร้อมเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนประจําป โดยคํานวณตั้งจายไว้ไมเกิน 12 เดือน     
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 126,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง และเงินคาตอบแทนพิเศษของ
พนักงานเทศบาลที่ควรได้รับตามระเบียบกําหนด     

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 673,800 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง พร้อมเงินปรับปรุงคา
ตอบแทนประจําป โดยคํานวณตั้งจายไว้ไมเกิน 12 เดือน     

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 46,380 บาท

 - เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตามกฎหมาย ระเบียบฯ หนังสือ
สั่งการกําหนด     

เงินอื่นๆ จํานวน 84,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนผู้บริหารระดับ
กลาง ตําแหนง ปลัดเทศบาล ตามกฎหมาย ระเบียบฯ หนังสือสั่ง
การกําหนด     

งบดําเนินงาน รวม 2,220,105 บาท
ค่าตอบแทน รวม 516,400 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 394,700 บาท

 - เพื่อจายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสําหรับ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของ
เทศบาล / เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้ง     

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 14,700 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
คาเชาบ้าน จํานวน 72,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกจาย     
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 35,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของผู้มีสิทธิเบิกจาย     

ค่าใช้สอย รวม 975,705 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 500,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ เพื่อให้ผู้รับจ้างทําการอยาง
หนึ่งอยางใด ซึ่งมิใชเป็นการประกอบ ดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑ์
หรือสิ่งกอสร้าง เชน คาถายเอกสาร คาเข้าปกหนังสือ คากําจัดสิ่ง
ปฏิกูล คาเชาทรัพย์ คาโฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนียม
ตางๆ ฯลฯ     
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 220,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาใช้จาย ดังนี้
1. คารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  ตั้งไว้ 20,000
 บาท เพื่อจายเป็นคารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล
ที่มานิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน คา
เลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาล หรือคณะกรรมการ หรือ
คณะอนุกรรมการที่ได้รับการแตงตั้งตามกฎหมาย หรือตาม
ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการ
ประชุมระหวางองค์กรปกครองสวนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองสวนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือ
เอกชน  และคาใช้จายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง ทั้งคา
บริการและคาใช้จายอันซึ่งจําเป็นต้องจายเกี่ยวกับการรับรอง โดย
คํานวณตั้งไว้ไมเกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงในปที่ลวงมาโดยไม
รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจายขาดเงินสะสมและเงินที่มี
ผู้อุทิศให้       
2. โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญ งานรัฐพิธี เพื่อจายเป็นคาใช้จาย
ในโครงการจัดงานกิจกรรมและรวมงานรัฐพิธี พระราชพิธี และ
งานพิธีตางๆ หรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นกรณีพิเศษ เชน งานพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพ งานรับเสด็จ งานเฉลิมฉลอง งานวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา งานเฉลิมพระเกียรติ โครงการและกิจกรรม
ของหนวยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น และเทศบาลเข้ารวมกิจกรรม การ
ประดับธงตราสัญลักษณ์ ธงชาติ และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง ตั้งไว้  200,000 บาท
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 90
  ลําดับที่ 5
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ หรืออบรม
สัมมนาของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง รวมถึงผู้ที่ได้รับคําสั่งจากนายก
เทศมนตรี ให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของเทศบาลโดยจายเป็น
คาเบี้ยงเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ ฯลฯ     

คาใช้จายในการเลือกตั้ง จํานวน 110,705 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเลือกตั้งขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่นตามที่กฎหมายกําหนด และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)   หน้าที่ 95
 ลําดับที่ 2           

โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น จํานวน 15,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา เพื่อสง
เสริมสนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชน ประชาชนในการ  จัดเวที
ประชาคม เพื่อจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อสร้างองค์กรเครือขาย
ชุมชน และสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบ
บูรณาการ และการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานการจัดทําแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น เชนคาอาหาร อาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ คาจ้าง
ถายเอกสารและเข้าเลม คาสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565 ) หน้าที่ 94
 ลําดับที่ 1     

โครงการวันเทศบาล จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการจัดงานวันเทศบาล เชน คา
จัดสถานที่ และคาใช้จายอื่นๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 89
 ลําดับที่ 4
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ เชน  รถยนต์สวนกลาง เครื่องถายเอกสาร  ฯลฯ
                                                               
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 91
 ลําดับที่ 2

ค่าวัสดุ รวม 245,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาจัดหาสิ่งของที่มีคุณลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวร หรือตามปกติที่มีอายุการใช้งานไมยืนยาว สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็ม
หมุด เทปพีวีซีแบบใส กระดาษคาร์บอน กระดาษไข ลวดเย็บ
กระดาษ กาว แฟ้ม ตระแกรงวางเอกสาร เครื่องตัด
กระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ แผงกั้นห้อง กระเป๋า พระบรมฉายา
ลักษณ์ พระพุทธรูป กระดานไวท์บอร์ด น้ําดื่ม ตรายาง สมุด
บัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ซอง กุญแจ นาฬิกาตั้ง
หรือแขวน เครื่องคํานวณเลข ฯลฯ       

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 15,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาจัดหาสิ่งของที่มีคุณลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวร หรือตามปกติที่มีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เชน ไม้
กวาด แปรง ชาม ช้อน ส้อม แก้วน้ํา จานรอง กระติกน้ํา
ร้อน มีด เขง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าหม ผ้าปู
โต๊ะ กระจกเงา ถาด กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่อง
ปงขนมปง กระติกน้ําแข็ง ถังแก๊ส ไมโครเวฟ ฯลฯ     
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 5,000 บาท

   - เพื่อจายเป็นคาจัดหาสิ่งของที่มีคุณลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวร หรือตามปกติที่มีอายุการใช้งานไมยืนยาว สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เชน ไม้ตางๆ น้ํามัน
ทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย สังกะสี อิฐ
ซีเมนต์ บล็อก กระเบื้อง ตะปู ค้อน คีม ชะแลง จอบ  เสียม สิ่ว ข
วาน สวาน เลื่อย กบไสไม้ เหล็กเส้น โถส้วม อางล้างมือ ราวพาด
ผ้า เครื่องวัดขนาดเล็ก ฯลฯ       
       

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาจัดหาสิ่งของที่มีคุณลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวร หรือตามปกติที่มีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง  หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น สําหรับรถยนต์สวน
กลาง และรถจักรยานยนต์ ดังนี้ น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันเครื่อง น้ํามันเตา ถาน แก๊ส แก๊สหุงต้ม น้ํามันจารบี  
    

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 75,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาจัดหาสิ่งของที่มีคุณลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวร หรือตามปกติที่มีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เชน อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล หมึกสําหรับเครื่องพิมพ์ กระดาษตอเนื่อง แป้นพิมพ์ เมน
บอร์ด เมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ซอฟแวร์ที่มีราคาตอหนวยไมเกิน 20,000 บาท ฯลฯ  
   

ค่าสาธารณูปโภค รวม 483,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 430,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าภายในสํานักงานเทศบาล ศาลา
อเนกประสงค์ อาคารและสถานที่ที่อยูในความดูแลรับผิดชอบของ
เทศบาล     
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คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 3,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาบริการโทรศัพท์พื้นฐานสําหรับใช้ในสํานักงาน
เทศบาล     

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 50,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาสื่อสารผานดาวเทียม คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้
ระบบอินเตอร์เน็ต อินเตอร์เน็ตการ์ด เคเบิ้ลทีวี คาเชาชอง
สัญญาณดาวเทียม ฯลฯ     

งบลงทุน รวม 60,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 60,000 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

จัดซื้อกล้องวงจรปดพร้อมติดตั้งภายในสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อกล้องวงจรปดพร้อมติดตั้งในสํานักงาน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)     
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้าที่ 6 ลําดับที่ 1

งบรายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจายอื่น

คาจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือ
พัฒนาระบบตางๆ ของเทศบาลตําบลดอนขมิ้น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 89
 ลําดับที่ 2      

งานบริหารงานคลัง รวม 3,461,400 บาท
งบบุคลากร รวม 2,441,800 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,441,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,938,760 บาท

 - เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานเทศบาล พร้อมเงินปรับ
ปรุงประจําปโดยคํานวณตั้งจายไว้ไมเกิน 12 เดือน     
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของพนักงานเทศบาลที่ควรได้
ตามระเบียบฯ ที่กําหนด     

คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 252,240 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาจ้างลูกจ้างประจําและเงินปรับปรุงคาจ้าง
ประจําป คํานวณตั้งจายไว้ไมเกิน 12 เดือน     

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 208,800 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไปและเงินปรับปรุงคาจ้างประจําป โดยคํานวณตั้ง
จายไว้ไมเกิน 12 เดือน     

งบดําเนินงาน รวม 991,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 360,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 280,000 บาท

1.เพื่อจายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ(โบนัส)สําหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงาน
จ้าง 
ตั้งจายไว้เป็นจํานวน 200,000 บาท
2.เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกคณะบุคคลหรือคณะกรรมการที่
ได้รับการแตงตั้งให้ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐตามระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
ตั้งจายไว้เป็นจํานวน 80,000 บาท     

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
สําหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างที่มีความจําเป็น
จะต้องมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามความจําเป็นและเรง
ดวน
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คาเชาบ้าน จํานวน 50,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบฯ     

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของผู้มีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ     

ค่าใช้สอย รวม 531,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 210,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ เพื่อให้ผู้รับจ้างทําการอยางใด
อยางหนึ่งซึ่งมิใชเป็นการประกอบ ดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑ์หรือ
สิ่งกอสร้าง เชน คาถายเอกสาร คาเข้าปกหนังสือ คากําจัดสิ่ง
ปฏิกูล คาเชาทรัพย์ คาโฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนียม
อื่นๆ เป็นต้น รวมถึงคาจ้างเหมาจดมาตรวัดน้ําประปาของ
เทศบาล เป็นต้น     

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร สําหรับพนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง สังกัดกองคลัง รวมถึงผู้ที่ได้รับคําสั่งจาก
เทศมนตรีให้ไปปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของเทศบาลโดยจาย
เป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ
ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้
สนามบินคาลงทะเบียนฝึกอบรม สัมมนา ประชุมตางๆ และคาใช้
จายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตามภารกิจและอํานาจหน้าที่
ของเทศบาลตําบลที่สามารถเบิกจายในประเภทรายจายนี้     
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โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 251,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการตามโครงการจัดทํา
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยจายเป็นคาใช้จายในการ
สํารวจข้อมูลทรัพย์สินในเขตเทศบาลฯ เพื่อรองรับการดําเนินการ
ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯและคาใช้จายอื่น ๆ ที่จํา
เป็นต้องใช้ตามโครงการ
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 91
 ลําดับที่ 5    

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ     

ค่าวัสดุ รวม 95,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวร หรือ ตามปกติที่มีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลืองหมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป
 เป็ก  เข็ม หมุด เทปพีวีซีแบบใส แบบพิมพ์ เครื่องคํานวณ
เลข ฯลฯ     

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 5,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวร หรือ ตามปกติที่มีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เชน น้ํามัน
เบนซิน, น้ํามันเครื่อง ฯลฯ      

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล ตลับผงหมึก แป้นพิมพ์ เม้าส์ เครื่องอานและบันทึกข้อมูล
แบบตางๆ ฯลฯ     
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท
คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาสงไปรษณีย์ คาธนาณัติ คาซื้อดวง
ตรา   ไปรษณียากรและ คาลงทะเบียนในการสงเอกสาร     

งบลงทุน รวม 28,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 28,600 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 17,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานัก
งาน จํานวน 1 เครื่อง จอแสดงภาพไมน้อยกวา 19 นิ้ว ราย
ละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้าที่ 9 ลําดับที่ 2     

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า  จํานวน  2  เครื่อง จํานวน 11,600 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA  
จํานวน 2 เครื่อง
โดยมึคุณลักษณะพื้นฐาน
 - มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อยกวา 1 kVA (600 Watts)
 - สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที 
(จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศและการสื่อ
สาร)
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 103
 ลําดับที่ 3
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 5,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 5,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดในเขตเทศบาลตําบลดอน
ขมิ้น

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมให้ความรู้ถึงโทษของยา
เสพติด ให้กับประชาชน เด็กนักเรียน ผู้ใหญบ้าน ผู้นํา
ชุมชน พนักงาน ข้าราชการ สมาชิกสภา ผู้บริหารท้องทิ่น ตาม
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด เชน คาสัมนาคุณ
วิทยากร คาอาหาร อาหารวาง น้ําดื่ม เอกสารประกอบการฝึก
อบรมฯ และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการ ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกําหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที7่8
 ลําดับที่ 1

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 193,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 88,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 32,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 32,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
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ค่าใช้สอย รวม 36,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญ จํานวน 6,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในชวงเทศกาลสําคัญ เชน เทศกาลปใหม เทศกาล
สงกรานต์ ฯลฯ
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 79
 ลําดับที่ 2     

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เชน รถบรรทุกน้ํา กล้องวงจร
ปด CCTV ฯลฯ
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 91
 ลําดับที่ 2     

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 20,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาจัดหาสิ่งของที่มีคุณลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวร หรือตามปกติที่มีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น สําหรับรถบรรทุก
น้ํา ดังนี้ น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง น้ํามัน
เตา ถาน แก๊ส แก๊สหุงต้ม น้ํามันจารบี     
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งบเงินอุดหนุน รวม 105,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 105,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

เงินอุดหนุนการบริหารอํานวยการศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวย
เหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นระดับอําเภอ

จํานวน 30,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนการบริหารอํานวยการศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
ระดับอําเภอ ประจําปงบประมาณ 2564
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 81
 ลําดับที่ 1     

เงินอุดหนุนโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาป้องกันภัยพิบัติ จํานวน 75,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ป้องกันภัยพิบัติขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นให้แกองค์การ
บริหารสวนตําบลสนามแย้ ประจําปงบประมาณ 2564
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้าที่ 5 ลําดับที่ 1

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 225,860 บาท

งบบุคลากร รวม 194,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 194,640 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 194,640 บาท

 - เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานเทศบาล พร้อมเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนประจําป โดยคํานวณตั้งจายไว้ไมเกิน 12 เดือน     
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งบดําเนินงาน รวม 31,220 บาท
ค่าตอบแทน รวม 16,220 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 16,220 บาท

 - เพื่อจายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสําหรับ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของเทศบาล     
 

ค่าใช้สอย รวม 15,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในประเทศและ
ตางประเทศสําหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง รวมถึงผู้ที่ได้
รับคําสั่งจากนายกเทศมนตรี ให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของ
เทศบาล โดยจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ ฯลฯ     

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,553,694 บาท
งบบุคลากร รวม 508,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 508,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 265,200 บาท

 - เพื่อจายเป็นเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก (ครู คศ.1) ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลดอนขมิ้น พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําป โดยคํานวณตั้งจายไว้ไมเกิน 12 เดือน     

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 243,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ พร้อมเงิน
ปรับปรุงคาตอบแทนประจําป โดยคํานวณตั้งจายไว้ไมเกิน 12
 เดือน     
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งบดําเนินงาน รวม 664,194 บาท
ค่าตอบแทน รวม 51,350 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 42,350 บาท

 - เพื่อจายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสําหรับ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของเทศบาล     
 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 9,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของผู้มีสิทธิเบิกจาย     

ค่าใช้สอย รวม 367,900 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 3,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ เพื่อให้ผู้รับจ้างทําการอยาง
หนึ่งอยางใด ซึ่งมิใชเป็นการประกอบ ดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑ์
หรือสิ่งกอสร้าง เชน คาถายเอกสาร คาเข้าปกหนังสือ คากําจัดสิ่ง
ปฏิกูล คาเชาทรัพย์ คาโฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนียม
ตางๆ ฯลฯ     

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 2,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการที่ได้รับการแตงตั้งตามกฎหมาย หรือตาม
ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการ
ประชุมระหวาง องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นกับองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หนวยงานเอกชน     
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในประเทศ และ
ตางประเทศสําหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง รวมถึงผู้ที่ได้
รับคําสั่งจากนายกเทศมนตรี ให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของ
เทศบาล โดยจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ ฯลฯ     

โครงการวันเด็กแหงชาติ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการวันเด็กแหงชาติ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 75
 ลําดับที่ 5     

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 237,900 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาใช้จาย ดังนี้
1. เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/สงเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น จํานวน 6,000 บาท
2. เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลดอนขมิ้น จํานวน 147,000 บาท
3. เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดการเรียนการสอน สื่อการเรียน
การสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเลนพัฒนาการเด็ก ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลดอนขมิ้น จํานวน 51,000 บาท
4. เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลดอนขมิ้น จํานวน 33,900 บาท
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 74
 ลําดับที่ 1     

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 5,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เชน เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 91
 ลําดับที่ 2     
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ค่าวัสดุ รวม 244,944 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาจัดหาสิ่งของที่มีคุณลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวร หรือตามปกติที่มีอายุการใช้งานไมยืนยาว สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็ม
หมุด เทปพีวีซีแบบใส กระดาษคาร์บอน กระดาษไข ลวดเย็บ
กระดาษ กาว แฟ้ม ตระแกรงวางเอกสาร เครื่องตัด
กระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ แผงกั้นห้อง กระเป๋า พระบรมฉายา
ลักษณ์ พระพุทธรูป กระดานไวท์บอร์ด น้ําดื่ม ตรายาง สมุด
บัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ซอง ธง
ชาติ กุญแจ นาฬิกาตั้งหรือแขวน เครื่องคํานวณเลข ฯลฯ     

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาจัดหาสิ่งของที่มีคุณลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวร หรือตามปกติที่มีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เชน ไม้
กวาด แปรง ชาม ช้อน ส้อม แก้วน้ํา จานรอง กระติกน้ํา
ร้อน มีด เขง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าหม ผ้าปู
โต๊ะ กระจกเงา ถาด กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่อง
ปงขนมปง กระติกน้ําแข็ง ถังแก๊ส ไมโครเวฟ ฯลฯ      
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คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 229,944 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาใช้จาย ดังนี้
1. คาอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลดอน
ขมิ้น จํานวน 57,486 บาท เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหาร
เสริม (นม) สําหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลดอน
ขมิ้น ตามระเบียบกําหนด
2. คาอาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดดอนขมิ้น จํานวน 172,458
 บาท เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับนักเรียนชั้น
อนุบาล 1 ถึงประถมศึกษาปที่ 6 ของโรงเรียนวัดดอนขมิ้น ตาม
ระเบียบกําหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 74
 ลําดับที่ 2     

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาจัดหาสิ่งของที่มีคุณลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวร หรือตามปกติที่มีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เชน อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล หมึกสําหรับเครื่องพิมพ์ กระดาษตอเนื่อง แป้นพิมพ์ เมน
บอร์ด เมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ซอฟแวร์ที่มีราคาตอหนวยไมเกิน 20,000 บาท ฯลฯ  
   

งบลงทุน รวม 21,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 21,300 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อพัดลมติดฝาผนัง ขนาด 18 นิ้ว จํานวน 4 ตัว จํานวน 7,600 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อพัดลมติดฝาผนัง ขนาด 18 นิ้ว จํานวน 4
 ตัว
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้าที่ 7 ลําดับที่ 2
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คาจัดซื้อพัดลมระบายอากาศติดพนัง ขนาด 12 นิ้ว จํานวน 2 ตัว จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อพัดลมระบายอากาศติดพนัง ขนาด 12
 นิ้ว จํานวน 2 ตัว
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้าที่ 7 ลําดับที่ 1 

จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จํานวน 6,400 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็กบานเลือนกระจก จํานวน 2 ตู้ จัด
ซื้อตามราคาท้องตลาด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้าที่ 7 ลําดับที่ 4 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จํานวน 4,300 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติตั้งถังหมึก
พิมพ์ 
   มีความเร็วในการพิมพ์รางสีสําหรับขนาด A4 ไมน้อยกวา 15
 หน้าตอนาที หรือ 5 ภาพ ตอนาที
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้าที่ 7 ลําดับที่ 3 

งบเงินอุดหนุน รวม 360,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 360,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนอาหารกลางวันให้แกเด็กโรงเรียนวัดดอนขมิ้น จํานวน 360,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้แกเด็กนักเรียน
โรงเรียนวัดดอนขมิ้น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 76
 ลําดับที่ 9     
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 407,620 บาท

งบบุคลากร รวม 307,620 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 307,620 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 307,620 บาท

  - เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานเทศบาล พร้อมเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนประจําป โดยคํานวณตั้งจายไว้ไมเกิน 12 เดือน     
    

งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนให้กับชุมชน/คณะกรรมการหมูบ้าน จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับชุมชน/คณะกรรมการหมูบ้าน หมู
บ้านละ 20,000 บาท
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 71
 ลําดับที่ 5     

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 480,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 380,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายอาสาสมัครบริบาลท้อง
ถิ่น จํานวน 2 คนๆ 5,000 บาท จํานวน 12 เดือน
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ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาสํารวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ จํานวน 11,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์  ตัวละ 6 บาท  ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 70
 ลําดับที่ 3     

รายจายเพื่อให้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ เพื่อให้ผู้รับจ้างทําการอยาง
หนึ่งอยางใด ซึ่งมิใชเป็นการประกอบ ดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑ์
หรือสิ่งกอสร้าง เชน คาถายเอกสาร คาเข้าปกหนังสือ คากําจัดสิ่ง
ปฏิกูล คาเชาทรัพย์ คาโฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนียม
ตางๆ ฯลฯ     

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการบริหารจัดการขยะ จํานวน 5,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการ เชน คา
สมนาคุณวิทยากร คาอาหาร อาหารวาง น้ําดื่ม เอกสารประกอบ
การอบรมฯ และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 85
 ลําดับ ที่ 3     

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการ เชน คา
น้ํามันเชื้อเพลิง คาทรายอะเบท และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 70
 ลําดับที่ 1     
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โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตรจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี

จํานวน 54,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการ
ฉีด เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตัวละ 30 บาท โดยได้
รับจัดสรรตามจํานวนประชากรสุนัข/แมว
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 70
 ลําดับที่ 3     

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เชน เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 91
 ลําดับที่ 2     

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาจัดหาสิ่งของที่มีคุณลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวร หรือตามปกติที่มีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น สําหรับรถบรรทุก
น้ํา ดังนี้ น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง น้ํามัน
เตา ถาน แก๊ส แก๊สหุงต้ม น้ํามันจารบี     

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 50,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาตร์หรือการแพทย์
ตางๆ เชน แอลกอฮอล์ สําลี ผ้าพันแผล วัคซีนป้องกันโรค
ติดตอ ทรายอะเบท ฯลฯ
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งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนให้กับชุมชน/คณะกรรมการหมูบ้าน จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับชุมชน/คณะกรรมการหมูบ้านตาม
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูบ้านละ 20,000 บาท
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 71
 ลําดับที่ 5     

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 420,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 400,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 400,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการ เชน คา
ป้ายประชาสัมพันธ์ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาใช้จาย
อื่นๆ ตามความจําเป็น
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 72
 ลําดับที่ 1     

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 73
 ลําดับที่ 9 
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งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

อุดหนุนโครงการดําเนินงานตามภารกิจของเหลากาชาดจังหวัด
กาญจนบุรี

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับสํานักงานกาชาดจังหวัด
กาญจนบุรี ตามโครงการดําเนินงานตามภารกิจของเหลากาชาด
จังหวัดกาญจนบุรี
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 73
 ลําดับที่ 8     

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,797,720 บาท

งบบุคลากร รวม 1,741,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,741,520 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 700,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานเทศบาล พร้อมเงินปรับ
ปรุงเดือนประจําป โดยคํานวณตั้งจายไว้ไมเกิน 12 เดือน     

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง และเงินคาตอบแทนพิเศษของ
พนักงานเทศบาลที่ควรได้รับตามระเบียบที่กําหนด     

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 908,520 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงาน
จ้างทั่วไป พร้อมเงินปรับปรุงคาตอบแทนประจําป โดยคํานวณตั้ง
จายไว้ไมเกิน 12 เดือน     
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 91,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มเติมการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงาน
จ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตาม
กฏหมาย ระเบียบฯ หนังสือสั่งการกําหนด     

งบดําเนินงาน รวม 998,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 220,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 135,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสําหรับ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของเทศบาล     

คาเชาบ้าน จํานวน 85,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบ้านพักสําหรับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกจาย  
   

ค่าใช้สอย รวม 508,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 408,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการเพื่อให้ผู้รับจ้างทําการอยางใด
อยางหนึ่งซึ่งอยูในความรับผิดชอบ ซึ่งมิใชเป็นการประกอบ ดัด
แปลง ตอเติมครุภัณฑ์ หรือสิ่งกอสร้าง เชน คารังวัดที่ดิน คาเชา
ทรัพย์ คาโฆษณาเผยแพร คาธรรมเนียมตางๆ ฯลฯ     

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร
สําหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง เชน คา
ที่พัก คาพาหนะ คาลงทะเบียน ฯลฯ     
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ สําหรับงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน เชน เครื่อง
ปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เอกสาร เครื่องตัด
หญ้า เครื่องสูบน้ํา รถหน้าตักหลังขุด รถจักรยานยนต์ และอื่นๆ ที่
อยูในความรับผิดชอบ     

ค่าวัสดุ รวม 270,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาจัดหาสิ่งของที่มีคุณลักษณะโดยสภาพ ไมคงทน
ถาวร หรือตามปกติที่มีอายุการใช้งานไมยืนยาว สิ้นเปลืองหมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น เชน กระดาษ  ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด  ยางลบ  คลิป  เข็ม
หมุด เทปพีวีซีแบบใส กระดาษคาร์บอน  กระดาษไข  ลวดเย็บ
กระดาษ  กาว  แฟ้ม   ตระแกรงวางเอกสาร  เครื่องตัด
กระดาษ  เครื่องเย็บกระดาษ     แผงกั้นห้อง  กระเป๋า  พระบรม
ฉายาลักษณ์  พระพุทธรูป  กระดานไวท์บอร์ด น้ําดื่ม ตรา
ยาง สมุดบัญชี  สมุดประวัติราชการ แบบพิมพ์ซองกุญแจ นาฬิกา
ตั้งหรือแขวน เครื่องคํานวณเลข ฯลฯ     

วัสดุกอสร้าง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดหาสิ่งของที่มีคุณลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวร หรือตามปกติที่มีอายุการใช้งานไมยืนยาว สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เชน ไม้ตางๆ น้ํามัน
ทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย สังกะสี อิฐ
หรือซีเมนต์ ตะปู เลื่อย ฯลฯ
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาจัดหาสิ่งของที่มีคุณลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวร  หรือตามปกติที่มีอายุการใช้งานไมยืนยาว สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น สําหรับรถหน้าตักหลัง
ขุด และรถจักรยานยนต์ ดังนี้ แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สาย
ไมล์ เพลา ตลับลูกปน น้ํามันเบรก อานจักรยาน หัวเทียน ไข
ควง น๊อตและสกรู เบาะ กระจกมองข้าง กันชนรถยนต์หม้อน้ํารถ
ยนต์ ฟล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ     

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 70,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาจัดหาสิ่งของที่มีคุณลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวร หรือตามปกติที่มีอายุการใช้งานไมยืนยาว สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น สําหรับรถหน้าตักหลัง
ขุด และรถจักรยานยนต์ ดังนี้ แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สาย
ไมล์ เพลา ตลับลูกปน น้ํามันเบรก อานจักรยาน หัวเทียน ไข
ควง น๊อตและสกรู เบาะ กระจกมองข้าง กันชนรถยนต์หม้อน้ํารถ
ยนต์ ฟล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ     

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดหาสิ่งของที่มีคุณลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวร หรือตามปกติที่มีอายุการใช้งานไมยืนยาว สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เชน พันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุ
เพาะชํา พันธุ์สัตว์ปกและสัตว์น้ํา น้ําเชื้อพันธุ์สัตว์ อาหารสัตว์ ผ้า
ใบหรือผ้าพลาสติก สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและ
สัตว์ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช ฯลฯ     
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดหาสิ่งของที่มีคุณลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวร หรือตามปกติที่มีอายุการใช้งานไมยืนยาว สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เชน แผนกรอง
แสง กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล เมาส์เมนบอร์ด เครื่องกระจาย
สัญญาณ คัตชีทฟดเดอร์ เมมโมรี่ชิป หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์
แบบเลเซอร์ แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เครื่องอาน
ข้อมูล แบบซีดีรอม พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอานและ
บันทึกข้อมูลแบบตางๆ ฯลฯ     

งบลงทุน รวม 58,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 58,200 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จํานวน 36,200 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยก
สวน ขนาด 26,000 BTU จํานวน 1 เครื่อง 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้าที่ 8 ลําดับที่ 1

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สํานักงาน จํานวน 1 ชุด จํานวน 17,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับสํานักงาน จอ
ขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 106
 ลําดับที่ 9   
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาประกอบ ดัดแปลง ตอเติม ปรับปรุงซอม
แซม บํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ เชน เครื่องจักร
กล ยานพาหนะ ซึ่งไมรวมคาซอมบํารุงปกติ หรือคาซอมกลาง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 91
 ลําดับที่ 2     

งานไฟฟ้าถนน รวม 3,654,000 บาท
งบบุคลากร รวม 144,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 144,000 บาท
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงาน
จ้างทั่วไป พร้อมเงินปรับปรุงคาตอบแทนประจําป โดยคํานวณตั้ง
จายไว้ไมเกิน 12 เดือน     

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มเติมการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงาน
จ้าางตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตาม
กฏหมาย ระเบียบฯ หนังสือสั่งการกําหนด     

งบดําเนินงาน รวม 590,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสําหรับ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของเทศบาล     

วันที่พิมพ์ : 28/4/2564  10:34:41 หน้า : 32/49



ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการเพื่อให้ผู้รับจ้างทําการอยางใด
อยางหนึ่งซึ่งอยูในความรับผิดชอบ ซึ่งมิใชเป็นการประกอบ ดัด
แปลง ตอเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งกอสร้าง เชน เดินสายไฟฟ้าและติด
ตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม ฯลฯ     

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ สําหรับงานไฟฟ้าถนน เชน เสาไฟฟ้า ตู้ควบคุมระบบ
ไฟฟ้า รถกระเช้าไฟฟ้า ฯลฯ      

ค่าวัสดุ รวม 530,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 350,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดหาสิ่งของที่มีคุณลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวร หรือตามปกติที่มีอายุการใช้งานไมยืนยาว สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เชน ลําโพง ผัง
แสดงวงจรตางๆ ไมโครโฟน แผงบังคับทางไฟ ไฟฉาย
สปอตไลท์ ขาตั้งไมโครโฟ หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดัน
ไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ โคมไฟฟ้าพร้อมขาหรือก้าน เครื่องวัดความ
ต้านทานไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องวัดกระแส
ไฟฟ้า เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ เครื่องสัญญาณเตือน
ภัย เครื่องจับสัญญาณดาวเทียม สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับ
วิทยุ หม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาว
เทียม ฯลฯ     

วัสดุกอสร้าง จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดหาสิ่งของที่มีคุณลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวร หรือตามปกติที่มีอายุการใช้งานไมยืนยาว สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เชน ยางมะตอย
สําเร็จรูป น้ํายาประสาน ฯลฯ     
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดหาสิ่งของที่มีคุณลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวร หรือตามปกติที่มีอายุการใช้งานไมยืนยาว สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น สําหรับรถกระเช้า
ไฟฟ้า ดังนี้ แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูก
ปน น้ํามันเบรก หัวเทียน ไขควง น๊อตและสกรู เบาะ กระจกมอง
ข้าง กันชนรถยนต์หม้อน้ํารถยนต์ ฟล์มกรองแสง เข็มขัด
นิรภัย ฯลฯ     

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดหาสิ่งของที่มีคุณลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวร หรือตามปกติที่มีอายุการใช้งานไมยืนยาว สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น สําหรับรถกระเช้า
ไฟฟ้า ดังนี้ น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
เตา ถาน แก๊สหุงต้ม น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ฯลฯ     

งบลงทุน รวม 2,870,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคา ประกอบ ดัดแปลง ตอเติม ปรับปรุงซอม
แซม บํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ เชน เครื่องจักร
กล ยานพาหนะ ซึ่งไมรวมคาซอมบํารุงปกติ หรือคาซอมกลาง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 91
 ลําดับที่ 2      
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,865,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทวรักษ์ หมูที่ 3 จํานวน 466,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ไมน้อยกวา 744.00 ตารางเมตร  
(รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกําหนด)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้าที่ 4 ลําดับที่ 1

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายฉลาม ยิ้มนวล 
ชวงที่ 2 หมูที่ 5

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6.00
 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อย
กวา 900.00 ตารางเมตร 
(รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกําหนด)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้าที่ 4 ลําดับที่ 2

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าซอย 7 เชื่อมตอรางระบายน้ํา
เดิม ซอย 5 หมูที่ 3

จํานวน 446,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 0.70 เมตร ยาว 110.00 เมตร          
(รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกําหนด)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) 
แก้ไข ฉบับที่ 1 หน้าที่ 3 ลําดับที่ 1         
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โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบอพัก ชวงที่ 2 
บริเวณบ้านายนวน อึกจอมทอง ถึงคลองชลประทาน หมูที่ 5

จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น 3
 ขนาด 0.60 เมตร จํานวน 65.00 ทอน บอพักคอนกรีตเสริม
เหล็ก จํานวน 6.00 บอ     
(รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกําหนด)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้าที่ 4 ลําดับที่ 3     

โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบอพักตอจากทอ
ระบายน้ําเดิมบริเวณบ้านนายจําลอง เดชโหมด ถึงคลองชลประทาน 
หมูที่ 4

จํานวน 310,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวางทอระบายน้ําคอนกรีต ชั้น 3 ขนาด 0.40
 เมตร จํานวน 158 ทอน พร้อมบอพัก จํานวน 15 บอ 
(รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกําหนด)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) 
แก้ไข ฉบับที่ 1 หน้าที่ 3 ลําดับที่ 2   

โครงการวางทอระบายน้ําบริเวณทางเข้าบอขยะ หมูที่ 5 จํานวน 343,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น 3
 ขนาด 0.60 เมตร จํานวน 63.00 ทอน บอพักคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมฝา จํานวน 4 ลูก 
 (รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกําหนด)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) 
แก้ไข ฉบับที่ 1 หน้าที่ 3 ลําดับที่ 3    

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง จํานวน 600,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาปรับปรุง ตอเติม ดัดแปลง ซอมแซมสิ่งกอสร้าง
ด้านโครงสร้างพื้นฐานตางๆ ที่ชํารุด เชน ถนน สะพาน คลองสง
น้ํา ทอระบายน้ํา ฯลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 91
 ลําดับที่ 3     
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งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเงินอุดหนุนไฟฟ้าสวนภูมิภาค อําเภอทามะกา ใน
การขยายเขตไฟฟ้าสาธารณในเขตเทศบาลตําบลดอนขมิ้น 
(ตามแบบการไฟฟ้าสวนภูมิภาค กําหนด)

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 1,032,000 บาท
งบบุคลากร รวม 360,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 360,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 324,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงาน
จ้างทั่วไป พร้อมเงินปรับปรุงคาตอบแทนประจําป โดยคํานวณตั้ง
จายไว้ไมเกิน 12 เดือน     

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มเติมการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงาน
จ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตามระเบียบกระทรวงการ
คลังวาด้วยการเบิกจายเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของคาราชการ
ลูกจ้างประจําของสวนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558    

งบดําเนินงาน รวม 267,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 27,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 27,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสําหรับ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของเทศบาล     
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ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการเพื่อให้ผู้รับจ้างทําการอยางใด
อยางหนึ่งซึ่งอยูในความรับผิดชอบ ซึ่งมิใชเป็นการ ประกอบ ดัด
แปลง ตอเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งกอสร้าง      

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ สําหรับงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เชน รถบรรทุก
ขยะ ฯลฯ      

ค่าวัสดุ รวม 210,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดหาสิ่งของที่มีคุณลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวร หรือตามปกติที่มีอายุการใช้งานไมยืนยาว สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น สําหรับรถบรรทุก
ขยะ ดังนี้ แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูก
ปน น้ํามันเบรก หัวเทียน ไขควง น๊อตและสกรู เบาะ กระจกมอง
ข้าง กันชนรถยนต์หม้อน้ํารถยนต์ ฟล์มกรองแสง เข็มขัด
นิรภัย ฯลฯ     

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดหาสิ่งของที่มีคุณลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวร หรือตามปกติที่มีอายุการใช้งานไมยืนยาว สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น สําหรับรถบรรทุก
ขยะ ดังนี้ น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
เตา ถาน แก๊สหุงต้ม น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ฯลฯ     

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสารเคมี ควบคุมและกําจัดกลิ่นและเชื้อโรค

วันที่พิมพ์ : 28/4/2564  10:34:41 หน้า : 38/49



วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดหาสิ่งของที่มีคุณลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวร หรือตามปกติที่มีอายุการใช้งานไมยืนยาว สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น สําหรับพนักงาน
ประจํารถขยะ เชน ถุงมือผ้า ถุงมือยางหรือหนัง ผ้าปดปาก-ปด
จมูก รองเท้ายางหุ้มส้นสูงใต้เขา (รองเท้าบู๊ต) เสื้อกันฝน ฯลฯ     

งบลงทุน รวม 405,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคา ประกอบ ดัดแปลง ตอเติม ปรับปรุงซอม
แซม บํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ เชน เครื่องจักร
กล ยานพาหนะ ซึ่งไมรวมคาซอมบํารุงปกติ หรือคาซอมกลาง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 91
 ลําดับที่ 2     

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 400,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง จํานวน 400,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้างของ
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เชน ปรับปรุงบอขยะ
เทศบาล ฯลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 91
 ลําดับที่ 3     
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 320,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 320,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 320,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แกประชาชน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการ เชน คา
สมนาคุณวิทยากร     คาอาหาร อาหารวาง น้ําดื่ม เอกสาร
ประกอบการอบรมฯ และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องใน
โครงการ ถือปฏิบัติตามระเบียบกําหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 82
 ลําดับที่ 3     

โครงการพัฒนาศักยภาพและสงเสริมบทบาทสตรีและผู้นําชุมชน จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการ เชน คา
สมนาคุณวิทยากร     คาอาหาร อาหารวาง น้ําดื่ม เอกสาร
ประกอบการอบรมฯ และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องใน
โครงการ ถือปฏิบัติตามระเบียบกําหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 82
 ลําดับที่ 1     

โครงการวันผู้สูงอายุและวันครอบครัว จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการ เชน คา
สมนาคุณวิทยากร     คาอาหาร อาหารวาง น้ําดื่ม เอกสาร
ประกอบการอบรมฯ และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องใน
โครงการ ถือปฏิบัติตามระเบียบกําหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 86
 ลําดับที่ 3     
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 20,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เชน เครื่องคอมพิวเตอร์ รถยนต์สวน
กลาง เครื่องถายเอกสาร ฯลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 91
 ลําดับที่ 2     

งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณการจัดการแขงขัน
กีฬาและนันทนาการเพื่อสงเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการขอรับการสนับสนุนงบ
ประมาณการจัดการแขงขันกีฬาและนันทนาการเพื่อสงเสริมให้
ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้กับ
สํานักงานทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 77
 ลําดับที่ 3     
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 300,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดงานวันลอยกระทง จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการจัดงานวัน
ลอยกระทง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 86
 ลําดับที่ 1     

โครงการจัดงานวันสงกรานต์ จํานวน 100,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการจัดงานวัน
สงกรานต์
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 86
 ลําดับที่ 2     

โครงการวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการวัน
อาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 86
 ลําดับที่ 4     
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งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

อุดหนุนโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ สามเณร บวชศีลจาริณี 
และอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน

จํานวน 50,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการบรรพชาอุปสมบทพระ
ภิกษุ สามเณร บวชศีลจาริณีและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน ให้แก
วัดดอนขมิ้น
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 87
 ลําดับที่ 7     

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 118,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 108,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 108,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 108,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการเพื่อให้ผู้รับจ้างทําการอยางใด
อยางหนึ่งซึ่งอยูในความรับผิดชอบ ซึ่งมิใชเป็นการประกอบ ดัด
แปลง ตอเติมครุภัณฑ์ หรือสิ่งกอสร้าง     

งบลงทุน รวม 10,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 10,000 บาท
คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภาย
นอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน นิติบุคลหรือบุคลากร
ภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินและสิ่งกอสร้าง

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน นิติบุ
คลหรือบุคลากรภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินและสิ่งกอสร้าง
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 1,580,000 บาท

งบบุคลากร รวม 180,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 180,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 180,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงาน
จ้างทั่วไป พร้อมเงินปรับปรุงคาตอบแทนประจําป โดยคํานวณตั้ง
จายไว้ไมเกิน 12 เดือน     

งบดําเนินงาน รวม 1,095,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 15,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสําหรับ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของเทศบาล     
 

ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 150,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการเพื่อให้ผู้รับจ้างทําการอยางใด
อยางหนึ่งซึ่งอยูในความรับผิดชอบ ซึ่งมิใชเป็นการประกอบ ดัด
แปลง ตอเติมครุภัณฑ์ หรือสิ่งกอสร้าง เชน เดินทอประปา ติดตั้ง
อุปกรณ์ประปาเพิ่มเติม ฯลฯ     

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ สําหรับกิจการประปา เชน รถจักรยานยนต์ ฯลฯ     
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ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท
วัสดุกอสร้าง จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดหาสิ่งของที่มีคุณลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวร หรือตามปกติที่มีอายุการใช้งานไมยืนยาว สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เชน ทอน้ําและ
อุปกรณ์ตางๆ ฯลฯ     

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 5,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาจัดหาสิ่งของที่มีคุณลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวร หรือตามปกติที่มีอายุการใช้งานไมยืนยาว สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น   สําหรับ
จักรยานยนต์ ดังนี้ แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สาย
ไมล์ เพลา ตลับลูกปน น้ํามันเบรก อานจักรยาน หัวเทียน    ไข
ควง น๊อตและสกรู เบาะ กระจกมองข้าง ฯลฯ     

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 15,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาจัดหาสิ่งของที่มีคุณลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวร หรือตามปกติที่มีอายุการใช้งานไมยืนยาว สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  สําหรับรถ
จักรยานยนต์ ดังนี้ น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
เตา ถาน แก๊สหุงต้ม น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ฯลฯ     

ค่าสาธารณูปโภค รวม 800,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 800,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าระบบประปาที่อยูในความรับผิดชอบของ
เทศบาลตําบลดอนขมิ้น     
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งบลงทุน รวม 305,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 5,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาประกอบ ดัดแปลง ตอเติม ปรับปรุงซอม
แซม บํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ เชนเครื่องจักร
กล ยานพาหนะ ซึ่งไมรวมคาซอมบํารุงปกติ หรือคาซอมกลาง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้าที่ 91
 ลําดับที่ 2     

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 300,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาปรับปรุง ตอเติม ดัดแปลง ซอมแซมระบบประปา
หมูบ้านและระบบทอเมน ที่อยูในความดูแลของเทศบาลตําบล
ดอนขมิ้น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 91
 ลําดับที่ 3     

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 8,714,381 บาท

งบกลาง รวม 8,714,381 บาท
งบกลาง รวม 8,714,381 บาท
คาชําระหนี้เงินต้น จํานวน 637,400 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาชําระหนี้เงินต้น ให้แกสํานักงานกองทุนพัฒนา
เมืองในภูมิภาค ธนาคารออมสิน ดังนี้
1. ตามสัญญากู้เงิน เลขที่ ก.1/2558 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2558
งวดที่ 11 เป็นจํานวนเงิน 129,400 บาท
งวดที่ 12 เป็นจํานวนเงิน 129,400 บาท
2. ตามสัญญากู้เงิน เลขที่ ก.2/2558 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2558
งวดที่ 11 เป็นจํานวนเงิน 189,300 บาท
งวดที่ 12 เป็นจํานวนเงิน 189,300 บาท     
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คาชําระดอกเบี้ย จํานวน 112,061 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาชําระดอกเบี้ย ให้แกสํานักงานกองทุนพัฒนา
เมืองในภูมิภาค ธนาคารออมสิน ดังนี้
1. ตามสัญญากู้เงิน เลขที่ ก.1/2558 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2558
งวดที่ 11 เป็นจํานวนเงิน 24,005 บาท
งวดที่ 12 เป็นจํานวนเงิน 21,487 บาท
2. ตามสัญญากู้เงิน เลขที่ ก.2/2558 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2558
งวดที่ 11 เป็นจํานวนเงิน 35,309 บาท
งวดที่ 12 เป็นจํานวนเงิน 31,260 บาท     

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง
เทศบาล และของพนักงานจ้างตําแหนงครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลดอนขมิ้น     

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 8,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ตามพระราชบัญญัติ
เงินกองทุนทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 6,092,400 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการจายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท. 
พ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 72
 ลําดับที่ 2     

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,104,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการจายเบี้ยความพิการของ อปท. พ.ศ. 2553
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 72
 ลําดับที่ 3     
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เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการจายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพของ
อปท. พ.ศ. 2547
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 72
 ลําดับที่ 4     

สํารองจาย จํานวน 70,000 บาท

 - ใช้จายเพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือกรณีการ
ป้องกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัย หรือคาดวาจะเกิดสาธารณ
ภัยหรือกณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนเป็นสวนรวม เชน การป้องกันแก้ไขปญหาอุทกภัย น้ํา
ป่าไหลหลาก แผนดินถลม ภัยแล้ง ภัยหนาว อัคคีภัย ไฟป่า และ
หมอกควัน เป็นต้น     

รายจายตามข้อผูกพัน

คาใช้จายในการจัดการจราจร จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการแก้ไขปญหาเกี่ยวกับการ
จราจร     ที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง เชน การทาสีตี
เส้น สัญญาณไฟจราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจ ป้ายจราจร กระจก
โค้งจราจร กระบองไฟจราจร กรวยจราจร แผงกั้นจราจร แผง
พลาสติกใสน้ํา เสาล้มลุกจราจร เสื้อจราจร ยางชะลอความเร็ว
รถ เป็นต้น     

คาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย จํานวน 28,520 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย
(ส.ท.ท.) ตามระเบียบกําหนด     
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เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการตั้งงบประมาณของ อปท. เพื่อ
สมทบกองทุน พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 71
 ลําดับที่ 6

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบล
ดอนขมิ้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการตั้งงบ
ประมาณของ อปท. เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 71
 ลําดับที่ 4     

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 352,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.) โดยให้คํานวณในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ตาม
งบประมาณรายจายประจําปนั้น 
(ไมรวมเงินรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ เงินอุดหนุน
ทุกประเภท และเงินจายขาดเงินสะสม)     
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