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งานบริหารทัว่ไป 8,160,800

เงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำร/ทีป่รึกษำนำยกเทศมนตรี นำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล

198,720

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

เงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก 120,000

เพือ่จ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนพิเศษส ำหรับนำยกเทศมนตรี และรอง
นำยกเทศมนตรี อัตรำตำมระเบียบก ำหนด ดังนี้
1. เงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยกเทศมนตรี อัตรำเดือนละ 4,000 บำท
2. เงินค่ำตอบแทนพิเศษรองนำยกเทศมนตรี จ ำนวน 2 อัตรำ อัตรำเดือน
ละ 3,000 บำท

เงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก 120,000

เพือ่จ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งของนำยกเทศมนตรี และรอง
นำยกเทศมนตรี อัตรำตำมระเบียบก ำหนด ดังนี้
1. เงินค่ำตอบแทนนำยกเทศมนตรี อัตรำเดือนละ 4,000 บำท
2. เงินค่ำตอบแทนรองนำยกเทศมนตรี จ ำนวน 2 อัตรำ อัตรำเดือนละ 
3,000 บำท

ประมาณการรายจ่ายรวมทัง้สิ้น 31,721,700 บาท จ่ายจากรายไดจ้ัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลต าบลดอนขมิ้น
อ าเภอ ท่ามะกา   จังหวัดกาญจนบรุี

เงินเดือนนำยก/รองนำยก 695,520

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

งบบุคลากร 5,904,720
เงินเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) 2,624,640

แผนงานบริหารงานทัว่ไป
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เพือ่จ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของผู้มีสิทธิเบิกจ่ำยได้ตำมระเบียบ
ก ำหนด

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนพนักงำนเทศบำลทีม่ีสิทธิเบิกจ่ำยได้ตำมระเบียบ
ก ำหนด

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 50,000

เพือ่จ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษส ำหรับพนักงำน
เทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำงของเทศบำล โดยถือปฏิบัติตำม
กฎหมำย และระเบียบก ำหนด

ค่ำเช่ำบ้ำน 42,000

ค่าตอบแทน 313,080
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 221,080

เพือ่จ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนรำยเดือนผู้บริหำรระดับกลำง ต ำแหน่ง
ปลัดเทศบำล ตำมกฎหมำย ระเบียบฯ หนังสือส่ังกำรก ำหนด

งบด าเนินงาน 2,119,080

เพือ่จ่ำยเป็นเงินเพิม่กำรครองชีพชั่วครำวของพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ และ
พนักงำนจ้ำงทัว่ไป ตำมกฎหมำย ระเบียบฯ หนังสือส่ังกำรก ำหนด

เงินอื่นๆ 84,000

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง พร้อมเงินปรับปรุงค่ำตอบแทน
ประจ ำป ีโดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน

เงินเพิม่ต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 60,000

เพือ่จ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่ง และเงินค่ำตอบแทนพิเศษของพนักงำน
เทศบำลทีค่วรได้รับตำมระเบียบก ำหนด

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 711,360

เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงำนเทศบำล พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจ ำป ีโดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน

เงินประจ ำต ำแหน่ง 126,000

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 3,280,080
เงินเดือนพนักงำน 2,298,720

เงินค่ำตอบแทนสมำชิกสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1,490,400

เพือ่จ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนสมำชิกสภำเทศบำล อัตรำตำมระเบียบก ำหนด 
ดังนี้
1. เงินค่ำตอบแทนประธำนสภำเทศบำล อัตรำเดือนละ 15,180 บำท
2. เงินค่ำตอบแทนรองประธำนสภำเทศบำล อัตรำเดือนละ 12,420 บำท
3. เงินค่ำตอบแทนสมำชิกสภำเทศบำล จ ำนวน 10 อัตรำ อัตรำเดือนละ 
9,660 บำท
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เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร หรืออบรมสัมมนำของ
ผู้บริหำรท้องถิ่น สมำชิกสภำเทศบำล พนักงำนเทศบำล พนักงำนจ้ำง รวมถึง
ผู้ทีไ่ด้รับค ำส่ังจำกนำยกเทศมนตรี ให้ปฏิบัติหน้ำทีเ่พือ่ประโยชน์ของ
เทศบำล โดยจ่ำยเป็นค่ำเบีย้เล้ียงเดินทำง ค่ำพำหนะ ฯลฯ

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 90,000

รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร 423,000
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำย ดังนี้

1. ค่ำรับรองในกำรต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เป็นเงิน 10,000 บำท เพือ่
จ่ำยเป็นค่ำรับรองในกำรต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลทีม่ำนิเทศงำน ตรวจ
งำนหรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษำดูงำน และค่ำใช้จ่ำยทีเ่กี่ยวเนื่องในกำรเล้ียง
รับรองทัง้ค่ำบริกำรและค่ำใช้จ่ำยอันซ่ึงจ ำเป็นต้องจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรอง 
โดยค ำนวณต้ังไว้ไม่เกินร้อยละ 1 ของรำยได้จริงในปีทีล่่วงมำโดยไม่รวมเงิน
อุดหนุนเฉพำะกิจ เงินกู้ เงินจ่ำยขำดเงินสะสมและเงินทีม่ีผู้อุทิศให้

2. ค่ำเล้ียงรับรองในกำรประชุมสภำเทศบำล หรือคณะกรรมกำร หรือ
คณะอนุกรรมกำร ทีไ่ด้รับกำรแต่งต้ังตำมกฎหมำย หรือตำมระเบียบ หรือ
หนังสือส่ังกำรของกระทรวงมหำดไทย หรือกำรประชุมระหว่ำงองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกับรัฐวิสำหกิจหรือเอกชน เป็นเงิน 10,000 บำท เพือ่จ่ำยเป็น
ค่ำอำหำร ค่ำเคร่ืองด่ืมต่ำงๆ เคร่ืองใช้ในกำรเล้ียงรับรองและค่ำบริกำรต่ำงๆ 
ในกำรประชุม
3. โครงกำรจัดกิจกรรมวันส ำคัญ งำนรัฐพิธ ีเพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยใน
โครงกำรจัดงำนกิจกรรมและร่วมงำนรัฐพิธ ีพระรำชพิธี และงำนพิธีต่ำงๆ 
หรือกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นเป็นกรณีพิเศษ เช่น งำนพิธีถวำยพระเพลิงพระบรมศพ
 งำนรับเสด็จ งำนเฉลิมฉลอง งำนวันเฉลิมพระชนมพรรษำ งำนเฉลิมพระ
เกียรติ โครงกำรและกิจกรรมของหน่วยงำนทีเ่กี่ยวข้องจัดขึ้น และส่ังให้
เทศบำลเข้ำร่วมกิจกรรม กำรประดับธงตรำสัญลักษณ์ ธงชำติ และค่ำใช้จ่ำย
อื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง เป็นเงิน 403,000 บำท เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร
ด ำเนินกำรตำมโครงกำร

รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร 55,000

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

ค่าใชส้อย 1,039,000
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เพือ่จ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพือ่ให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกติ เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ รถยนต์ส่วนกลำง เคร่ืองถ่ำยเอกสำร ฯลฯ

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรจัดงำนวันเทศบำล เช่น ค่ำจัดสถำนที ่
และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ฯลฯ

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 120,000

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

โครงกำรวันเทศบำล 15,000

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม และสัมมนำ ของคณะผู้บริหำร 
สมำชิกสภำเทศบำล พนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนจ้ำง ตำม
โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรปฏิบัติงำนของบุคคลในองค์กร เช่น ค่ำสัมมนำ
คุณวิทยำกร ค่ำอำหำร อำหำรว่ำง น้ ำด่ืม เอกสำรประกอบกำรอบรมฯ และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่น  ๆทีเ่กี่ยวข้องในโครงกำรถือปฏิบัติตำมระเบียบก ำหนด

โครงกำรรักน้ ำ รักป่ำ รักษำแผ่นดิน 20,000

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม ประชุม สัมมนำ เพือ่ส่งเสริมสนับสนุน
กำรมีส่วนร่วมของชุมชน ประชำชน ในกำรจัดเวทีประชำคม เพือ่จัดท ำ
แผนพัฒนำท้องถิ่น เพือ่สร้ำงองค์กรเครือข่ำยชุมชน และสนับสนุนกำร
ขับเคล่ือนแผนชุมชนแบบบูรณำกำร และกำรจัดเก็บข้อมูลพืน้ฐำนกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำท้องถิ่น เช่น ค่ำอำหำร อำหำรว่ำงพร้อมเคร่ืองด่ืม วัสดุอุปกรณ์ 
ค่ำจ้ำงถ่ำยเอกสำรและเข้ำเล่ม ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ฯลฯ

โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรของเทศบำล 200,000

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำหนังสือพิมพ์ประจ ำหมู่บ้ำน จ ำนวน 12 เดือน
โครงกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 20,000

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกต้ังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมที่
กฎหมำยก ำหนด อีกทัง้ให้ควำมร่วมมือในกำรประชำสัมพันธ ์กำรรณรงค์ 
หรือกำรให้ข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชนให้ทรำบถึงสิทธิและหน้ำทีแ่ละกำรมี
ส่วนร่วมทำงกำรเมืองในกำรเลือกต้ังสภำผู้แทนรำษฎร และหรือสมำชิก
วุฒิสภำตำมควำมเหมำะสม 

โครงกำรจัดซ้ือหนังสือพิมพ์ประจ ำหมู่บ้ำน 46,000

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกต้ัง 50,000
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รวม บาท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 220,000

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

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 7,000

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

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 18,000

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

วัสดุส ำนักงำน 80,000

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

ค่าวัสดุ 352,000
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จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

รวม บาท
จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

รวม บาท
รวม บาท

จ ำนวน บำทจัดซ้ือเคร่ืองโทรสำร 18,000

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองโทรสำรแบบใช้กระดำษธรรมดำ ส่งเอกสำรได้
คร้ังละ 20 แผ่น คุณสมบัติกำรรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม 
(มอก.) ให้เป็นไปตำมส ำนักมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมก ำหนด
1. หมำยถึงเคร่ือง Facsimile หรือ โทรภำพ
2. ควำมเร็วในกำรส่งเอกสำรไม่เกินกว่ำ 6 วินำทีต่อแผ่น
3. ขนำดทีก่ ำหนดเป็นขนำดส่งเอกสำรขั้นต่ ำ

ค่าครุภัณฑ์ 112,000
ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำส่ือสำรผ่ำนดำวเทียม ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้ระบบ
อินเตอร์เน็ต อินเตอร์เน็ตกำร์ด เคเบิล้ทีวี ค่ำเช่ำช่องสัญญำณดำวเทียม ฯลฯ

งบลงทุน 112,000

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำบริกำรโทรศัพท์พืน้ฐำนส ำหรับใช้ในส ำนักงำนเทศบำล
ค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม 55,000

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำภำยในส ำนักงำนเทศบำล ศำลำอเนกประสงค์ อำคำร 
และสถำนทีท่ีอ่ยู่ในควำมดูแลรับผิดชอบของเทศบำล

ค่ำบริกำรโทรศัพท์ 10,000

ค่าสาธารณูปโภค 415,000
ค่ำไฟฟ้ำ 350,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 25,000

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

วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 2,000

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดหำส่ิงของทีม่ีคุณลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือ
ตำมปกติทีม่ีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน ส้ินเปลือง หมดไป หรือเปล่ียนสภำพ
ไปในระยะเวลำอันส้ัน เช่น กระดำษเขียนโปสเตอร์ พูก่ันและสี ฟิล์ม เมมโมร่ี
กำร์ด ฟีล์มไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภำพ (ภำพยนต์ วีดีโอเทป แผ่นซีดี) รูป
สีหรือขำวด ำทีไ่ด้จำกกำรล้ำง อัด ขยำย ขำต้ังกล้อง ขำต้ังเขียนภำพ เครืองก
รอเทป เลนส์ซูม กระเป๋ำใส่กล้องถ่ำยรูป ภำพถ่ำยดำวเทียม ฯลฯ
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จ ำนวน บำท

รวม บาท
รวม บาท

จ ำนวน บำทรำยจ่ำยอื่น 25,000
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงทีป่รึกษำ เพือ่ศึกษำ วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนำระบบ
ต่ำงๆ ของเทศบำลต ำบลดอนขมิ้น

งบรายจ่ายอ่ืน 25,000
รายจ่ายอ่ืน 25,000

จัดซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศแบบแยกส่วน 94,000

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศแบบแยกส่วน ชนิดต้ัง
พืน้หรือแขวน (มีระบบฟอกอำกำศ) พร้อมติดต้ัง จ ำนวน 2 เคร่ือง 
รำยละเอียดดังนี้
1. ขนำดทีก่ ำหนดเป็นขนำดไม่ต่ ำกว่ำ 36,000 บีทียู
2. รำคำทีก่ ำหนดเป็นรำคำทีร่วมค่ำติดต้ัง
3. เคร่ืองปรับอำกำศทีม่ีควำมสำมำรถในกำรท ำควำมเย็นขนำดไม่เกิน 
40,000 บีทีย ูต้องได้รับกำรรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม และ
ฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5
4. ต้องเป็นเคร่ืองปรับอำกำศทีป่ระกอบส ำเร็จรูปทัง้ชุด ทัง้หน่วยส่งควำม
เย็นและหน่วยระบำยควำมร้อนจำกโรงงำนเดียวกัน
5. เคร่ืองปรับอำกำศทีม่ีระบบฟอกอำกำศ สำมำรถดักจับอนุภำคฝุ่นละออง 
และสำมำรถถอดล้ำงท ำควำมสะอำดได้
6. กำรติดต้ังเคร่ืองปรับอำกำศแบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี ้
สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุม้ฉนวนยำว 4 เมตร สำยไฟยำวไม่เกิน 15 
เมตร
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รวม บาท
รวม บาท
รวม บาท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

รวม บาท
รวม บาท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

รวม บาท
จ ำนวน บำทรำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร 231,891

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

เพือ่จ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของผู้มีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบที่
ก ำหนด

ค่าใชส้อย 381,891

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนักงำนเทศบำลทีม่ีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบที่
ก ำหนด

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 20,000

เพือ่จ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษส ำหรับพนักงำน
เทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนจ้ำงของเทศบำล

ค่ำเช่ำบ้ำน 78,000

ค่าตอบแทน 276,000
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 178,000

เพือ่จ่ำยเป็นเงินเพิม่กำรครองชีพชั่วครำวของพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจและ
พนักงำนจ้ำงทัว่ไป ตำมระเบียบฯ

งบด าเนินงาน 757,891

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนให้แก่พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจและพนักงำนจ้ำง
ทัว่ไปและเงินปรับปรุงค่ำจ้ำงประจ ำป ีโดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน

เงินเพิม่ต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 12,000

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำและเงินปรับปรุงค่ำจ้ำงประจ ำปี
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 288,000

เพือ่จ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งและเงินค่ำตอบแทนพิเศษของพนักงำน
เทศบำลทีค่วรได้รับตำมระเบียบทีก่ ำหนด

ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ 218,500

เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงำนเทศบำล พร้อมเงินปรับปรุงประจ ำปีโดย
ค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน

เงินประจ ำต ำแหน่ง 42,000

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 2,187,000
เงินเดือนพนักงำน 1,626,500

งานบริหารงานคลัง 2,995,191
งบบุคลากร 2,187,000
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จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

รวม บาท
จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 5,000

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดหำส่ิงของทีม่ีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือ
ตำมปกติทีม่ีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน ส้ินเปลือง หมดไป หรือเปล่ียนสภำพ
ไปในระยะเวลำอันส้ัน เช่น ส ำหรับรถยนต์ส่วนกลำง รถบรรทุกน้ ำ ฯลฯ ทีใ่ช้
งำนป้องกันฯ เช่น น้ ำมันดีเซล น้ ำมันเคร่ือง ฯลฯ

วัสดุส ำนักงำน 40,000

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดหำส่ิงของทีม่ีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือ
ตำมปกติทีม่ีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน ส้ินเปลืองหมดไป หรือเปล่ียนสภำพไป
ในระยะเวลำอันส้ัน เช่น กระดำษ ปำกกำ ดินสอ ไม้บรรทัด ยำงลบ คลิป 
เป็ก เข็ม หมุด เทปพีวีซีแบบใส กระดำษคำร์บอน กระดำษไข ยำงลบ ลวด
เย็บกระดำษ กำว แฟ้ม ตะแกรงวำงเอกสำร เคร่ืองตัดกระดำษ เคร่ืองเย็บ
กระดำษ แผงกั้นห้อง กระเป๋ำ พระบรมฉำยำลักษณ์ พระพุทธรูป กระดำน
ไวท์บอร์ด น้ ำด่ืมบริกำรประชำชน ตรำยำง สมุดบัญชี สมุดประวัติ
ข้ำรำชกำร แบบพิมพ ์ซอง ธงชำติ กุญแจ นำฬิกำต้ังหรือแขวน เคร่ือง
ค ำนวณเลข ฯลฯ 

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สิน เพือ่ให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกติ เช่น คอมพิวเตอร์ เคร่ืองปรับอำกำศ ฯลฯ

ค่าวัสดุ 95,000

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรจัดท ำแผนทีภ่ำษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยแผนทีภ่ำษีและทะเบียนทรัพย์สินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550 ในกำรออกส ำรวจภำษีโรงเรือนและ
ทีดิ่น ภำษีป้ำย ภำษีบ ำรุงท้องที ่ฯลฯ

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 20,000

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอก
รำชอำณำจักร ส ำหรับพนักงำนเทศบำล พนักงำนจ้ำง สังกัดกองคลังรวมถึง
ผู้ทีไ่ด้รับค ำส่ังจำกนำยกเทศมนตรีให้ไปปฏิบัติหน้ำทีเ่พือ่ประโยชน์ของ
เทศบำล โดยจ่ำยเป็นค่ำเบีย้เล้ียงเดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำทีพ่ัก ค่ำบริกำร
จอดรถ ณ ท่ำอำกำศยำน ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้
สนำมบิน ค่ำลงทะเบียนฝึกอบรม สัมมนำ ประชุมต่ำงๆ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่
เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจและอ ำนำจหน้ำทีข่องเทศบำลต ำบลที่
สำมำรถเบิกจ่ำยในประเภทรำยจ่ำยนี้

โครงกำรจัดท ำแผนทีภ่ำษีและทะเบียนทรัพย์สิน 80,000

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 50,000
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จ ำนวน บำท

รวม บาท
จ ำนวน บำท

รวม บาท
รวม บาท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

รวม บาท
รวม บาท

จ ำนวน บำทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 30,000

เพือ่จ่ำยเป็นเงินอุดหนุนให้กับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำมะกำ ตำม
โครงกำรรับเงินอุดหนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรอ ำนวยกำรของศูนย์รวบรวมข้อมูล
ข่ำวสำรกำรซ้ือหรือกำรจ้ำงของ อปท.ระดับอ ำเภอ

งบเงินอุดหนุน 30,000
เงินอุดหนุน 30,000

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์      จ ำนวน     1  เคร่ือง
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนส ำนักงำน จอขนำดไม่น้อย
กว่ำ 19 นิ้ว  (จัดซ้ือตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพืน้ฐำนครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร

16,000

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
จ ำนวน 1 เคร่ือง  เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก
(รำยละเอียดตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพืน้ฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร)

4,300

ค่าครุภัณฑ์ 20,300
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำส่งไปรษณีย ์ค่ำธนำณัติ ค่ำซ้ือดวงตรำไปรษณียำกรและ
ค่ำลงทะเบียนในกำรส่งเอกสำร

งบลงทุน 20,300

ค่าสาธารณูปโภค 5,000
ค่ำบริกำรไปรษณีย์ 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ ดังนี้
- อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก แป้นพิมพ ์เม้ำส์ เคร่ืองอ่ำนและบันทึก
ข้อมูลแบบต่ำง ๆ  เช่น แบบดิสเกตต์ แบบฮำร์ดดิสต์ แบบซีดีรอม ฯลฯ
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รวม บาท
รวม บาท
รวม บาท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

รวม บาท
จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุเคร่ืองดับเพลิงต่ำงๆ เช่น ถังดับเพลิง เคร่ืองดับเพลิง 
น้ ำยำเคมีดับเพลิง หัวฉีดดับเพลิง ฯลฯ

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุเคร่ืองแต่งกำย เช่น เคร่ืองแบบ ถุงเท้ำ รองเท้ำ หมวก 
ผ้ำผูกคอ เส้ือกันฝน ถุงมือ ฯลฯ 

วัสดุเคร่ืองดับเพลิง 20,000

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

วัสดุเคร่ืองแต่งกำย 20,000

ค่าวัสดุ 60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 20,000

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 100,000
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพือ่ให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกติ เช่น รถบรรทุกน้ ำ กล้องวงจรปิด CCTV ฯลฯ

โครงกำรออกตรวจตรำดูแลรักษำควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชำชน

50,000

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรส่ังใช ้อปพร. ตรวจตรำดูแลรักษำควำม
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน โดยจ่ำยเป็นค่ำสมนำคุณ
วิทยำกร ค่ำเช่ำทีพ่ัก ค่ำเบีย้เล้ียง ค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
ต่ำงๆ ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม และค่ำใช้จ่ำยอื่นทีเ่กี่ยวข้อง

โครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนในช่วงเทศกำลส ำคัญ 40,000
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนในช่วง
เทศกำลส ำคัญ เช่น เทศกำลปีใหม่ เทศกำลสงกรำนต์ ฯลฯ

ค่าใชส้อย 190,000
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 358,900
งบด าเนินงาน 250,000

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
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รวม บาท
รวม บาท

จ ำนวน บำท

รวม บาท

จ ำนวน บำทติดต้ังกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ 100,000

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำติดต้ังระบบกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ภำยในพืน้ทีเ่ทศบำล 
ตำมแบบทีเ่ทศบำลก ำหนด (จัดซ้ือตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะ
พืน้ฐำนของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ของกระทรวงเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรส่ือสำร)

ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง 100,000
ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค

จัดซ้ือไซเรนชนิดติดรถตรวจกำรณ์พร้อมเคร่ืองขยำยเสียง 8,900

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือไซเรน จ ำนวน 1 ชุด รำยละเอียดดังนี้
1. เป็นไฟ LED 
2. ชุดไฟส่องด้ำนข้ำง ข้ำงละ 1 ดวง
3. ตัวเคร่ืองผลิตจำกเลนส์ PC ใสอย่ำงดี ทนต่อแสงแดด
4. ขนำดตัวเคร่ือง กว้ำง 21 เซนติเมตร ยำง 54 เซนติเมตร
5. ใช้ต่อเข้ำกับทีจุ่ดบุหร่ี สำยยำว 1.20 เมตร
6. ฐำนยึดเป็นแม่เหล็ก 4 จุด
(เป็นครุภัณฑ์ทีไ่ม่มีปรำกฎในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ของส ำนัก
งบประมำณ จึงขออนุมัติต้ังงบประมำณและจัดซ้ือในรำคำท้องตลำด)

ค่าครุภัณฑ์ 8,900
ครุภัณฑ์อื่น

งบลงทุน 108,900
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รวม บาท
รวม บาท
รวม บาท

จ ำนวน บำท

รวม บาท
รวม บาท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

รวม บาท
จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

รวม บาท
จ ำนวน บำทวัสดุกำรเกษตร 5,000

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือส่ิงของ ซ่ึงโดยสภำพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม
ส้ินเปลือง หมดไป แปรสภำพ หรือไม่คงสภำพเดิม เช่น สำรเคมีป้องกันและ
ก ำจัดศัตรูพืช ปุย๋ ดิน วัสดุเพำะช ำ ฯลฯ

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในประเทศ และต่ำงประเทศ 
ส ำหรับพนักงำนเทศบำล พนักงำนจ้ำง รวมถึงผู้ทีไ่ด้รับค ำส่ังจำก
นำยกเทศมนตรี ให้ปฏิบัติหน้ำทีเ่พือ่ประโยชน์ของเทศบำล โดยจ่ำยเป็นค่ำ
เบีย้เล้ียงเดินทำง ค่ำพำหนะ ฯลฯ

ค่าวัสดุ 5,000

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 10,000

รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร 5,000

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

เพือ่จ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของผู้มีสิทธิเบิกจ่ำยได้ตำมระเบียบ
ก ำหนด

ค่าใชส้อย 15,000

เพือ่จ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษส ำหรับพนักงำน
เทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำงของเทศบำล โดยถือปฏิบัติตำม
กฎหมำย และระเบียบก ำหนด

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 10,000

ค่าตอบแทน 33,340
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 23,340

เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงำนเทศบำล พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจ ำป ีโดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน

งบด าเนินงาน 53,340

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 280,080
เงินเดือนพนักงำน 280,080

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการศึกษา 333,420
งบบุคลากร 280,080

แผนงานการศึกษา
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รวม บาท
รวม บาท
รวม บาท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

รวม บาท
รวม บาท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

รวม บาท
จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำทรำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร 3,500

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำเล้ียงรับรองในกำรประชุมคณะกรรมกำรหรือ
คณะอนุกรรมกำรทีไ่ด้รับกำรแต่งต้ังตำมกฎหมำย หรือตำมระเบียบ หรือ
หนังสือส่ังกำรของกระทรวงมหำดไทย หรือกำรประชุมระหว่ำง องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสำหกิจ หน่วยงำน
เอกชน

รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร 5,000

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

เพือ่จ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของผู้มีสิทธิเบิกจ่ำยได้ตำมระเบียบ
ก ำหนด

ค่าใชส้อย 350,500

เพือ่จ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษส ำหรับพนักงำน
เทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำงของเทศบำล โดยถือปฏิบัติตำม
กฎหมำย และระเบียบก ำหนด

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 13,000

ค่าตอบแทน 49,800
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 36,800

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ พร้อมเงินปรับปรุง
ค่ำตอบแทนประจ ำป ีโดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน

งบด าเนินงาน 789,892

เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก (ครู คศ.1) ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำล
ต ำบลดอนขมิ้น พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ ำป ีโดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่
เกิน 12 เดือน

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 222,360

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 441,600
เงินเดือนพนักงำน 219,240

งานระดบัก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 1,751,492
งบบุคลากร 441,600
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จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

รวม บาท
จ ำนวน บำทวัสดุส ำนักงำน 25,000

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

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพือ่ให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกติ เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

ค่าวัสดุ 389,592

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรอบรมให้ควำมรู้ โรคมือ เท้ำ ปำก
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 10,000

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ส่ือกำรเรียนกำรสอน วัสดุ
กำรศึกษำ และเคร่ืองเล่นพัฒนำกำรเด็ก ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำล
ต ำบลดอนขมิ้น

โครงกำรอบรมให้ควำมรู้ โรคมือ เท้ำ ปำก 5,000

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำอำหำรกลำงวันส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลดอน
ขมิ้น

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำ 51,000

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำครูผู้ดูแลเด็ก/
ผู้ดูแลเด็กเล็กของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลดอนขมิ้น

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ 147,000

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรวันเด็กแห่งชำติ
โครงกำรส่งเสริมศักยภำพกำรจัดกำรศึกษำ 4,000

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในประเทศ และต่ำงประเทศ 
ส ำหรับพนักงำนเทศบำล พนักงำนจ้ำง รวมถึงผู้ทีไ่ด้รับค ำส่ังจำก
นำยกเทศมนตรี ให้ปฏิบัติหน้ำทีเ่พือ่ประโยชน์ของเทศบำล โดยจ่ำยเป็นค่ำ
เบีย้เล้ียงเดินทำง ค่ำพำหนะ ฯลฯ

โครงกำรวันเด็กแห่งชำติ 100,000

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 25,000
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จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

รวม บาท
รวม บาท

จ ำนวน บำทเงินอุดหนุนส่วนรำชกำร 520,000
เพือ่จ่ำยเป็นเงินอุดหนุนอำหำรกลำงวันให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดดอนขมิ้น

งบเงินอุดหนุน 520,000
เงินอุดหนุน 520,000

วัสดุอื่น 50,000

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดหำส่ิงของทีม่ีคุณลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือ
ตำมปกติทีม่ีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนยำว ส้ินเปลือง หมดไป หรือเปล่ียนสภำพไป
ในระยะเวลำอันส้ัน 

วัสดุคอมพิวเตอร์ 3,000

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

ค่ำอำหำรเสริม (นม) 306,592

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำย ดังนี้
1. ค่ำอำหำรเสริม (นม) ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลดอนขมิ้น จ ำนวน 
57,486 บำท เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ืออำหำรเสริม (นม) ส ำหรับนักเรียนศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลดอนขมิ้น ตำมระเบียบก ำหนด
2. ค่ำอำหำรเสริม (นม) โรงเรียนวัดดอนขมิ้น จ ำนวน 249,106 บำท เพือ่
จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ืออำหำรเสริม (นม) ส ำหรับนักเรียนชั้นอนุบำล 1 ถึง
ประถมศึกษำปีที ่6 ของโรงเรียนวัดดอนขมิ้น ตำมระเบียบก ำหนด

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 5,000

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

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

รวม บาท
จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ต่ำง  ๆเช่น แอลกอฮอล์ ส ำลี 
ผ้ำพันแผล วัคซีนป้องกันโรคติดต่อ ทรำยอะเบท ฯลฯ

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดหำส่ิงของทีม่ีคุณลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือ
ตำมปกติทีม่ีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน ส้ินเปลือง หมดไป หรือเปล่ียนสภำพ
ไปในระยะเวลำอันส้ัน เช่น น้ ำมันดีเซล น้ ำมันก๊ำด น้ ำมันเบนซิน 
น้ ำมันเคร่ือง น้ ำมันเตำ ถ่ำน แก๊ส แก๊สหุงต้ม น้ ำมันจำรบี

วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 150,000

ค่าวัสดุ 200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 50,000

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 20,000
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพือ่ให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกติ เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

โครงกำรฝึกอบรมอำสำสมัครทีป่ฏิบัติงำนด้ำนผู้สูงอำยุและคนพิกำรในชุมชน 20,000

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำร เช่น  เช่น ค่ำสมนำคุณ
วิทยำกร ค่ำอำหำร อำหำรว่ำง น้ ำด่ืม เอกสำรประกอบกำรอบรมฯ และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่น  ๆทีเ่กี่ยวข้องในโครงกำร ถือปฏิบัติตำมระเบียบก ำหนด

โครงกำรบริหำรจัดกำรขยะ 50,000

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร เช่น ค่ำสมนำคุณ 
วิทยำกร ค่ำอำหำร อำหำรว่ำง น้ ำด่ืม เอกสำรประกอบกำรอบรมฯ และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่น  ๆทีเ่กี่ยวข้อง

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

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

ค่าใชส้อย 100,000
รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร 10,000

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 300,000
งบด าเนินงาน 300,000

แผนงานสาธารณสุข
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รวม บาท
รวม บาท
รวม บาท

จ ำนวน บำท

รวม บาท
รวม บาท

จ ำนวน บำท
เพือ่จ่ำยเป็นเงินอุดหนุนให้กับส ำนักงำนเหล่ำกำชำดจังหวัดกำญจนบุรี ตำม
โครงกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจของเหล่ำกำชำดจังหวัดกำญจนบุรี

เงินอุดหนุน 20,000
เงินอุดหนุนกิจกำรทีเ่ป็นสำธำรณประโยชน์ 20,000

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำร เช่น ค่ำป้ำย
ประชำสัมพันธ ์ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม ค่ำใช้จ่ำยอื่น  ๆตำมควำมจ ำเป็น

งบเงินอุดหนุน 20,000

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
โครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ 300,000

งบด าเนินงาน 300,000
ค่าใชส้อย 300,000

งานสวัสดกิารสังคมและสังคมสงเคราะห์ 320,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์
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รวม บาท
รวม บาท
รวม บาท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

รวม บาท
รวม บาท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

รวม บาท
จ ำนวน บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรเพือ่ให้ผู้รับจ้ำงท ำกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งซ่ึงอยู่
ในควำมรับผิดชอบ ซ่ึงมิใช่กำรประกอบ ดัดแปลง  ต่อเติมครุภัณฑ์หรือ
ส่ิงก่อสร้ำง เช่น ค่ำรังวัดทีดิ่น ค่ำเช่ำทรับย์สิน ค่ำโฆษณำเผยแพร่ 
ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ฯลฯ

ค่าใชส้อย 475,000
รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร 400,000

ค่ำเช่ำบ้ำน 78,000
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำบ้ำนพักส ำหรับพนักงำนเทศบำลทีม่ีสิทธิเ์บิกจ่ำยได้ตำม
ระเบียบก ำหนด

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 100,000
เพือ่จ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษส ำหรับพนักงำน
เทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนจ้ำงของเทศบำล ตำมระเบียบทีก่ ำหนด

งบด าเนินงาน 983,000
ค่าตอบแทน 178,000

เงินเพิม่ต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 24,000

เพือ่จ่ำยเป็นเงินเพิม่กำรครองชีพชั่วครำวส ำหรับพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ
และพนักงำนจ้ำงทัว่ไปตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงิน
เพิม่ค่ำครองชีพชั่วครำวของค่ำรำชกำรลูกจ้ำงประจ ำของส่วนรำชกำร (ฉบับ
ที ่6) พ.ศ. 2558

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 400,000
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนให้แก่พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจและพนักงำนจ้ำง
ทัว่ไปและเงินปรับปรุงค่ำจ้ำงประจ ำป ีโดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน

เงินประจ ำต ำแหน่ง 42,000
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำเงินประจ ำต ำแหน่งและค่ำตอบแทนพิเศษของพนักงำน
เทศบำลทีค่วรได้รับตำมระเบียบทีก่ ำหนด

เงินเดือนพนักงำน 600,000
เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนเทศบำลและปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปี โดย
ค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน

งบบุคลากร 1,066,000
เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 1,066,000

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและชมุชน 2,253,200
แผนงานเคหะและชมุชน
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จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

รวม บาท
จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

รวม บาท
รวม บาท

จ ำนวน บำทเคร่ืองปรับอำกำศ 36,200

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศแบบแยกส่วน ชนิดต้ังพืน้หรือแขวน 
(มีระบบฟอกอำกำศ) พร้อมติดต้ัง ขนำด 26,000 BTU จ ำนวน 1 เคร่ือง 
(จัดซ้ือตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพืน้ฐำนครุภัณฑ์ส ำนักงำน ตำม
บัญชีบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ส ำนักงบประมำณ)

ค่าครุภัณฑ์ 104,200
ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นซีดี หมึกพิมพ ์เม้ำท ์
คีย์บอร์ด ฯลฯ

งบลงทุน 204,200

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุกำรเกษตรต่ำงๆ เช่น พันธุพ์ืช สำรเคมีป้องกันและ
ก ำจัดวัชพืช สำรเคมีป้องกันและก ำจัดศัตรูพืช ปุย๋ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนต่ำงๆ เช่น น้ ำมันดีเซล น้ ำมัน
เบนซิน น้ ำมันเคร่ือง จำรบ ีฯลฯ

วัสดุกำรเกษตร 25,000

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุยำนพำหนะและขนส่งต่ำง  ๆเช่น ยำงนอก ยำงใน 
แบตเตอร่ี หัวเทียน ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 75,000

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

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 15,000

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุต่ำงๆ เช่น กระดำษ เคร่ืองเขียน ฯลฯ
วัสดุก่อสร้ำง 150,000

ค่าวัสดุ 330,000
วัสดุส ำนักงำน 15,000

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 55,000

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำทรัพย์สินเพือ่ให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ ส ำหรับ
งำนบริหำรทัว่ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน เช่น เคร่ืองปรับอำกำศ เคร่ือง
คอมพิวเตอร์ เคร่ืองปร้ินเตอร์ เคร่ืองตัดหญ้ำ เคร่ืองสูบน้ ำ รถหน้ำตักหลัง
ขุด รถจักรยำนยนต์ และอื่นๆ ทีอ่ยู่ในควำมรับผิดชอบ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 20,000

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำเดินทำงไปรำชกำรในและนอกรำชอนำจักรส ำหรับพนักงำน
เทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำง เช่น ค่ำทีพ่ัก ค่ำพำหนะ 
ค่ำลงทะเบียน ฯลฯ

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
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จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

รวม บาท

จ ำนวน บำท

รวม บาท
รวม บาท
รวม บาท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

รวม บาท
รวม บาท

จ ำนวน บำท

รวม บาท
จ ำนวน บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำเดินสำยไฟฟ้ำและติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้ำเพิม่เติม 
ซ่อมแซมบ ำรุงรักษำหรือปรับปรุงระบบไฟฟ้ำ กำรเพิม่ก ำลังไฟฟ้ำ ฯลฯ

ค่าใชส้อย 160,000
รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร 150,000

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11,000
เพือ่จ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษส ำหรับพนักงำน
เทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนจ้ำงของเทศบำล ตำมระเบียบทีก่ ำหนด

งบด าเนินงาน 476,000
ค่าตอบแทน 11,000

เงินเพิม่ต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 20,000

เพือ่จ่ำยเป็นเงินเพิม่กำรครองชีพชั่วครำวส ำหรับพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ
และพนักงำนจ้ำงทัว่ไปตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงิน
เพิม่ค่ำครองชีพชั่วครำวของค่ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำของส่วนรำชกำร (ฉบับ
ที ่6) พ.ศ. 2558

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 270,000
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนให้แก่พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจและพนักงำนจ้ำง
ทัว่ไปและเงินปรับปรุงค่ำจ้ำงประจ ำป ีโดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน

งบบุคลากร 290,000
เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 290,000

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำปรับปรุง ต่อเติม ดัดแปลง ซ่อมแซมทีดิ่นและส่ิงก่อสร้ำงของ
เทศบำลต ำบลดอนขมิ้น เช่น อำคำรส ำนักงำน ศำลำเอนกประสงค์ ห้องน้ ำ 
ซุ้มเฉลิมพระเกียร์ติ สวนสำธำรณะ ฯลฯ

งานไฟฟ้าถนน 3,866,000

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงทีดิ่นและส่ิงก่อสร้ำง
ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงทีดิ่นและส่ิงก่อสร้ำง 100,000

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำ ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ปรับปรุงซ่อมแซม บ ำรุงรักษำ
โครงสร้ำงของครุภัณฑ์ขนำดใหญ ่เช่น เคร่ืองจักรกล ยำนพำหนะ ซ่ึงไม่
รวมถึงค่ำซ่อมบ ำรุงปกติ หรือค่ำซ่อมกลำง

ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง 100,000

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือรถจักรยำนยนต์ ขนำด 110 ซีซี (จัดซ้ือตำมเกณฑ์รำคำ
กลำงและคุณลักษณะพืน้ฐำนครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง ตำมบัญชีรำคำ
มำตรฐำนครุภัณฑ์ส ำนักงบประมำณ)

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ 30,000

ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง
รถจักรยำนยนต์ 38,000
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เพือ่จ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนน คสล. ขนำดกว้ำง 6.00 เมตร ยำว 135.00  
เมตร หนำ 0.15 เมตร  หรือมีพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่ำ 810 ตำรำงเมตร  
(รำยละเอียดตำมแบบเทศบำลก ำหนด)

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนน คสล. ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 75.00  
เมตร หนำ 0.15 เมตร  หรือมีพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่ำ 300 ตำรำงเมตร  
(รำยละเอียดตำมแบบเทศบำลก ำหนด)

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนิวเทิร์น หมู่ที ่1 500,000

ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8 หมู่ที ่3 200,000

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำ ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ปรับปรุงซ่อมแซม บ ำรุงรักษำ
โครงสร้ำงของครุภัณฑ์ขนำดใหญ ่ เช่น เคร่ืองจักรกล ยำนพำหนะ ซ่ึงไม่
รวมถึงค่ำซ่อมบ ำรุงปกติ หรือค่ำซ่อมกลำง

ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง 3,050,000

ค่าครุภัณฑ์ 50,000
ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ 50,000

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำสำธำรณะในเขตพืน้ทีเ่ทศบำลต ำบลดอนขมิ้นส่วนทีเ่กิน
สิทธิ

งบลงทุน 3,100,000

ค่าสาธารณูปโภค 50,000
ค่ำไฟฟ้ำ 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 35,000
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนต่ำงๆ เช่น น้ ำมันดีเซล น้ ำมัน
เบนซิน น้ ำมันเคร่ือง จำรบ ีฯลฯ

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 20,000
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุยำนพำหนะและขนส่งต่ำง  ๆเช่น ยำงนอก ยำงใน 
แบตเตอร่ี หัวเทียน ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 200,000
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้ำและวิทยุต่ำง  ๆเช่น สำยไฟฟ้ำ หลอดไฟฟ้ำ 
โคมไฟ บำลำสต์ สตำร์ทเตอร์ คีม กรรไกรตัดสำยไฟฟ้ำ ฯลฯ

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำทรัพย์สินเพือ่ให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติส ำหรับ
งำนไฟฟ้ำถนน เช่น เสำไฟฟ้ำ ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้ำ รถกระเช้ำไฟฟ้ำ ฯลฯ

ค่าวัสดุ 255,000

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 10,000
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จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

รวม บาท
รวม บาท
รวม บาท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

รวม บาท
รวม บาท

จ ำนวน บำท
เพือ่จ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษส ำหรับพนักงำน
เทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนจ้ำงของเทศบำล

ค่าตอบแทน 54,000
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 54,000

เพือ่จ่ำยเป็นเงินเพิม่กำรครองชีพชั่วครำวส ำหรับพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ
และพนักงำนจ้ำงทัว่ไปตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงิน
เพิม่ค่ำครองชีพชั่วครำวของค่ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำของส่วนรำชกำร (ฉบับ
ที ่6) พ.ศ. 2558

งบด าเนินงาน 319,000

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนให้แก่พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจและพนักงำนจ้ำง
ทัว่ไปและเงินปรับปรุงค่ำจ้ำงประจ ำป ีโดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน

เงินเพิม่ต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 72,000

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 722,000
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 650,000

งานก าจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล 1,191,000
งบบุคลากร 722,000

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงทีดิ่นและส่ิงก่อสร้ำง 200,000
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำปรับปรุง ต่อเติม ดัดแปลง ซ่อมแซมส่ิงก่อสร้ำงด้ำน
โครงสร้ำงพืน้ฐำนต่ำงๆ ทีช่ ำรุด เช่น ถนน สะพำน คลองส่งน้ ำ ท่อระบำย
น้ ำ ฯลฯ

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวำงท่อ คสล. ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 0.40 ม. จ ำนวน 298 
ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จ ำนวน 9 บ่อ (รำยละเอียดตำมเทศบำลก ำหนด)

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงทีดิ่นและส่ิงก่อสร้ำง

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวำงท่อ คสล. ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 0.60 ม.จ ำนวน 369 
ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จ ำนวน 16 บ่อ (รำยละเอียดตำมเทศบำลก ำหนด)

โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำซอยล้อทองหล่อเจริญเชื่อมต่อท่อระบำยน้ ำเดิม      
หมู่ที ่4 - 5

820,000

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนน คสล. ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 180.00  
เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือมีพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่ำ 720 ตำรำงเมตร  
(รำยละเอียดตำมแบบเทศบำลก ำหนด)

โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำซอยเรวัฒร่วมใจ ช่วงที ่2 หมู่ที ่5 850,000

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทำงเข้ำบ่อก ำจัดขยะ หมู่ที ่5 480,000
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รวม บาท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

รวม บาท
จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

รวม บาท
รวม บาท

จ ำนวน บำท

รวม บาท

จ ำนวน บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงทีดิ่นและส่ิงก่องสร้ำงของงำนก ำจัดขยะมูลฝอยและ
ส่ิงปฏิกูล เช่น บ่อก ำจัดขยะของเทศบำล ฯลฯ

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงทีดิ่นและส่ิงก่อสร้ำง
ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงทีดิ่นและส่ิงก่อสร้ำง 100,000

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำ ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ปรับปรุงซ่อมแซม บ ำรุงรักษำ
โครงสร้ำงของครุภัณฑ์ขนำดใหญ ่ เช่น เคร่ืองจักรกล ยำนพำหนะ ซ่ึงไม่
รวมถึงค่ำซ่อมบ ำรุงปกติ หรือค่ำซ่อมกลำง

ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง 100,000

ค่าครุภัณฑ์ 50,000
ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ 50,000

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุเคร่ืองแต่กำยให้กับพนักงำนประจ ำรถขยะ เช่น เส้ือ
 รองเท้ำบูท ถุงมือ ฯลฯ

งบลงทุน 150,000

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนต่ำงๆ เช่น น้ ำมันดีเซล น้ ำมัน
เบนซิน น้ ำมันเคร่ือง จำรบ ีฯลฯ

วัสดุเคร่ืองแต่งกำย 10,000

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุยำนพำหนะและขนส่งต่ำง  ๆเช่น ยำงนอก ยำงใน 
แบตเตอร่ี หัวเทียน ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 80,000

ค่าวัสดุ 105,000
วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 15,000

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 10,000
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำทรัพย์สินเพือ่ให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ ส ำหรับ
งำนก ำจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล เช่น รถบรรทุกขยะ ฯลฯ

รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร 150,000

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำร เพือ่ให้ผู้รับจ้ำงท ำกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งซ่ึงอยู่
ในควำมรับผิดชอบ ซ่ึงมิใช่กำรประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือ
ส่ิงก่อสร้ำง 

ค่าใชส้อย 160,000
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รวม บาท
รวม บาท
รวม บาท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำร เช่น  เช่น ค่ำสมนำคุณ
วิทยำกร ค่ำอำหำร อำหำรว่ำง น้ ำด่ืม เอกสำรประกอบกำรอบรมฯ และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่น  ๆทีเ่กี่ยวข้องในโครงกำร ถือปฏิบัติตำมระเบียบก ำหนด

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดท ำแผนชุมชน กำรจัด
ประชุม กำรพัฒนำชุมชน สนับสนุนกำรขับเคล่ือนแผนแบบบูรณำกำร เพือ่
น ำข้อมูลมำจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น เช่น ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำอำหำร 
อำหำรว่ำง น้ ำด่ืม เอกสำรประกอบกำรอบรมฯ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องในโครงกำร ถือปฏิบัติตำมระเบียบก ำหนด

โครงกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรด ำเนินงำนเพือ่น้อมน ำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่
กำรปฏิบัติ

30,000

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำร เช่น ค่ำสมนำคุณ 
วิทยำกร ค่ำอำหำร อำหำรว่ำง น้ ำด่ืม เอกสำรประกอบกำรอบรมฯ และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่น  ๆทีเ่กี่ยวข้องในโครงกำร ถือปฏิบัติตำมระเบียบก ำหนด

โครงกำรส่งเสริมกำรจัดท ำแผนชุมชน 10,000

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำร เช่น ค่ำสมนำคุณ 
วิทยำกร ค่ำอำหำร อำหำรว่ำง น้ ำด่ืม เอกสำรประกอบกำรอบรมฯ และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่น  ๆทีเ่กี่ยวข้องในโครงกำร ถือปฏิบัติตำมระเบียบก ำหนด

โครงกำรวันผู้สูงอำยุและวันครอบครัว 100,000

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำร เช่น  เช่น ค่ำสมนำคุณ
วิทยำกร ค่ำอำหำร อำหำรว่ำง น้ ำด่ืม เอกสำรประกอบกำรอบรมฯ และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่น  ๆทีเ่กี่ยวข้องในโครงกำร ถือปฏิบัติตำมระเบียบก ำหนด

โครงกำรพัฒนำศักยภำพและส่งเสริมบทบำทสตรีและผู้น ำชุมชน 350,000

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
โครงกำรฝึกอบรมและส่งเสริมอำชีพแก่ประชำชนตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง 20,000

งบด าเนินงาน 510,000
ค่าใชส้อย 510,000

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ชมุชน 510,000
แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน
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รวม บาท
รวม บาท
รวม บาท

จ ำนวน บำท

รวม บาท
รวม บาท

จ ำนวน บำท

รวม บาท
รวม บาท
รวม บาท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

รวม บาท
รวม บาท

จ ำนวน บำทเงินอุดหนุนส่วนรำชกำร 40,000
เพือ่จ่ำยเป็นเงินอุดหนุนกำรจัดงำนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวร
มหำรำช ประจ ำป ี2561 

งบเงินอุดหนุน 40,000
เงินอุดหนุน 40,000

โครงกำรวันอำสำฬหบูชำและวันเข้ำพรรษำ 30,000
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรวันอำสำฬหบูชำและวัน
เข้ำพรรษำ

โครงกำรจัดงำนวันสงกรำนต์ 100,000
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรจัดงำนวันสงกรำนต์

โครงกำรจัดงำนวันลอยกระทง 50,000
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรจัดงำนวันลอยกระทง

ค่าใชส้อย 180,000
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 220,000
งบด าเนินงาน 180,000

จัดซ้ือเคร่ืองออกก ำลังกำยประจ ำหมู่บ้ำน 50,000

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซ้ือเคร่ืองออกก ำลังกำยประจ ำหมู่บ้ำน ตำม
แบบทีเ่ทศบำลก ำหนด เนื่องจำกไม่มีก ำหนดไว้ในบัญชีรำคำมำตรฐำน
ครุภัณฑ์จึงต้ังตำมรำคำตำมท้องตลำด

ค่าครุภัณฑ์ 50,000
ครุภัณฑ์กีฬำ

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรแข่งขันกีฬำและจัดส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขัน
งบลงทุน 50,000

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรแข่งขันกีฬำ 50,000

งบด าเนินงาน 50,000
ค่าใชส้อย 50,000

งานกีฬาและนันทนาการ 100,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
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รวม บาท
รวม บาท
รวม บาท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

รวม บาท
รวม บาท

จ ำนวน บำท

รวม บาท
จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

รวม บาท
จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนต่ำงๆ เช่น น้ ำมันดีเซล น้ ำมัน
เบนซิน น้ ำมันเคร่ือง จำรบ ีฯลฯ

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุยำนพำหนะและขนส่งต่ำง  ๆเช่น ยำงนอก ยำงใน 
แบตเตอร่ี หัวเทียน ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 15,000

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ประปำต่ำงๆ เช่น ท่อประปำ ข้อต่อ มำตร
วัดน้ ำ ประแจจับท่อ กรรไกรตัดท่อ ฯลฯ

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 5,000

ค่าวัสดุ 120,000
วัสดุก่อสร้ำง 100,000

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 50,000

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

รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร 150,000
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำเดินท่อประปำและติดต้ังอุปกรณ์ประปำเพิม่เติม 
รวมถึงกำรซ่อมแซม บ ำรุงรักษำ หรือปรับปรุงระบบประปำ 

เพือ่จ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษส ำหรับพนักงำน
เทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนจ้ำงของเทศบำล

ค่าใชส้อย 200,000

ค่าตอบแทน 22,000
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 22,000

เพือ่จ่ำยเป็นเงินเพิม่กำรครองชีพชั่วครำวส ำหรับพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ
และพนักงำนจ้ำงทัว่ไปตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงิน
เพิม่ค่ำครองชีพชั่วครำวของค่ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำของส่วนรำชกำร (ฉบับ
ที ่6) พ.ศ. 2558

งบด าเนินงาน 1,142,000

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนให้แก่พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจและพนักงำนจ้ำง
ทัว่ไปและเงินปรับปรุงค่ำจ้ำงประจ ำป ีโดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน

เงินเพิม่ต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 12,000

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 283,000
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 271,000

งานกิจการประปา 1,590,800
งบบุคลากร 283,000

แผนงานการพาณิชย์
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รวม บาท

จ ำนวน บำท

รวม บาท
รวม บาท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

รวม บาท

จ ำนวน บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำ ปรับปรุง ต่อเติม ดัดแปลง ซ่อมแซมอำคำรและระบบ
ประปำท่อเมน ทีอ่ยู่ในกำรดูแลของเทศบำลต ำบลดอนขมิ้น

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงทีดิ่นและส่ิงก่อสร้ำง
ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงทีดิ่นและส่ิงก่อสร้ำง 100,000

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำ ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ปรับปรุงซ่อมแซม บ ำรุงรักษำ
โครงสร้ำงของครุภัณฑ์ขนำดใหญ ่เช่น เคร่ืองจักรกล ยำนพำหนะ ซ่ึงไม่
รวมถึงค่ำซ่อมบ ำรุงปกติ หรือค่ำซ่อมกลำง

ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง 100,000

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือตู้เหล็ก 4 ล้ินชัก จ ำนวน 2 ตู้ (จัดซ้ือตำมเกณฑ์รำคำ
กลำงและคุณลักษณะพืน้ฐำนครุภัณฑ์ส ำนักงำน ตำมบัญชีบัญชีรำคำ
มำตรฐำนครุภัณฑ์ส ำนักงบประมำณ)

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ 50,000

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน
ตู้เหล็ก 15,800

งบลงทุน 165,800
ค่าครุภัณฑ์ 65,800

ค่ำไฟฟ้ำ 800,000
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำระบบประปำของเทศบำลต ำบลดอนขมิ้น

ค่าสาธารณูปโภค 800,000
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รวม บาท
รวม บาท
รวม บาท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

เบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 36,000
เพือ่จ่ำยเป็นเงินเบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ อัตรำตำมระเบียบก ำหนด

ส ำรองจ่ำย 100,000
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยกรณีฉุกเฉินทีม่ีสำธำรณภัยเกิดขึ้น หรือบรรเทำปัญหำ
ควำมเดือดร้อนของประชำชนเป็นส่วนรวม

เบีย้ยังชีพคนพิกำร 960,000
เพือ่จ่ำยเป็นเงินเบีย้ยังชีพคนพิกำร อัตรำตำมระเบียบก ำหนด

เบีย้ยังชีพผู้สูงอำยุ 5,221,200
เพือ่จ่ำยเป็นเงินเบีย้ยังชีพผู้สูงอำยุ อัตรำตำมระเบียบก ำหนด

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 150,000
เพือ่จ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงำนจ้ำงเทศบำล และ
ของพนักงำนจ้ำงต ำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบล
ดอนขมิ้น

ค่ำช ำระดอกเบีย้ 205,863

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำช ำระดอกเบีย้ ให้แก่ส ำนักงำนกองทุนพัฒนำเมืองในภูมิภำค 
ธนำคำรออมสิน ดังนี้
1. ตำมสัญญำกู้เงิน เลขที่ ก.1/2558 ลงวันที่ 25 มีนำคม 2558            
งวดที่ 5 เป็นจ ำนวนเงิน 38,421 บำท                                          
งวดที่ 6 เป็นจ ำนวนเงิน 58,811 บำท
2. ตำมสัญญำกู้เงิน เลขที่ ก.2/2558 ลงวันที่ 25 มีนำคม 2558            
งวดที่ 5 เป็นจ ำนวนเงิน 56,532 บำท                                          
งวดที่ 6 เป็นจ ำนวนเงิน 52,099 บำท

ค่ำช ำระหนี้เงินต้น 637,400

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำช ำระหนี้เงินต้น ให้แก่ส ำนักงำนกองทุนพัฒนำเมืองใน
ภูมิภำค ธนำคำรออมสิน ดังนี้
1. ตำมสัญญำกู้เงิน เลขที่ ก.1/2558 ลงวันที่ 25 มีนำคม 2558            
งวดที่ 5 เป็นจ ำนวนเงิน 129,400 บำท                                         
งวดที่ 6 เป็นจ ำนวนเงิน 129,400 บำท
2. ตำมสัญญำกู้เงิน เลขที่ ก.2/2558 ลงวันที่ 25 มีนำคม 2558             
งวดที่ 5 เป็นจ ำนวนเงิน 189,300 บำท                                         
งวดที่ 6 เป็นจ ำนวนเงิน 189,300 บำท

งบกลาง 7,770,897
งบกลาง 7,770,897

งบกลาง 7,770,897
แผนงานงบกลาง
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จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำทเงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (กบท.) 334,434

รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน 126,000

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำย ดังนี้
1. ค่ำบ ำรุงสันนิบำตเทศบำลแห่งประเทศไทย จ ำนวน 26,000 บำท เพือ่จ่ำย
เป็นค่ำบ ำรุงสันนิบำตเทศบำลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) ตำมระเบียบก ำหนด
2. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือพืน้ที่ จ ำนวน 
100,000 บำท เพือ่จ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพเทศบำล
ต ำบลดอนขมิ้น จ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ของงบประมำณที่ สปสช. ให้
กำรสนับสนุน

เพือ่จ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (กบท.)
 โดยให้ค ำนวณในอัตรำร้อยละ 2 ของรำยได้ตำมงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีนั้น (ไม่รวมเงินรำยได้จำกพันธบัตร เงินกู้ เงินทีม่ีผู้อุทิศให้ เงิน
อุดหนุนทุกประเภท และเงินจ่ำยขำดเงินสะสม)


