
 
 

   
 
 

เทศบัญญัติ 
เรื่อง งบประมาณรายจ่าย  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

ของ 
เทศบาลต าบลดอนยายหอม 

 อ าเภอเมืองนครปฐม   จังหวัดนครปฐม       



เทศบาลตําบลดอนยายหอม
เขต/อําเภอ เมืองนครปฐม    จังหวัดนครปฐม

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

999 หมู 1  ซอย-  ถนน-  แขวง/ตําบล ดอนยายหอม
  เขต/อําเภอ เมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม  73000

พื้นที่ 4.64 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 6,510 คน
ชาย 3,145 คน

หญิง 3,365 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2563



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตําบลดอนยายหอม
อําเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม



จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวนหมวดเงินอดุหนุนทั่วไป 23,643,873.00 บาท

(2) เงินอดุหนุนที่รฐับาลให้โดยระบุวัตถุประสงค ์จ านวน 24,759.00 บาท

หมวดรายได้จากทนุ 2,000.00 บาท

หมวดภาษีจดัสรร 23,843,196.91 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและ
การพาณิชย์

0.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 439,973.15 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบั และ
ใบอนุญาต

960,267.30 บาท

หมวดรายได้จากทรพัยส์ิน 491,680.25 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที ่31 กรกฎาคม

 พ.ศ.2563
(1) รายรบัจรงิ จ านวน 49,628,017.42 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร 247,026.81 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กนัเงินไว้โดยยงัไม่ได้กอ่หน้ีผูกพนั จ านวน 4 โครงการ
 รวม 3,722,941.40 บาท

1.2 เงินกูค้งค้าง จ านวน 0.00 บาท

1.1.3 เงินทนุส ารองเงินสะสม จ านวน 15,905,411.36 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กนัเงินไว้แบบกอ่หน้ีผูกพนัและยงัไม่ได้เบิกจา่ย 
จ านวน 1 โครงการ รวม 61,555.00 บาท

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 52,567,319.02 บาท
1.1.2 เงินสะสม จ านวน 31,932,680.48 บาท

           บัดน้ีถึงเวลาที่คณะผู้บรหิารของเทศบาลต าบลดอนยายหอม จะได้เสนอรา่ง
เทศบัญญัต ิงบประมาณรายจา่ยประจ าปีต่อสภาเทศบาลต าบลดอนยายหอมอกีครัง้
หน่ึง ฉะน้ัน ในโอกาสน้ี คณะผู้บรหิารเทศบาลต าบลดอนยายหอมจงึขอชีแ้จงให้
ทา่นประธานและสมาชิกทกุทา่นได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปน้ี

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจา่ยทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที ่31 กรกฎาคม พ.ศ.2563 องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีสถานะการเงิน ดังน้ี

ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ทา่นประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอนยายหอม



(7) รายจา่ยที่จา่ยจากเงินกู ้จ านวน 0.00 บาท

(4) รายจา่ยที่จา่ยจากเงินอดุหนุนที่รฐับาลให้โดยระบุวัตถุประสงค ์จ านวน 
24,759.00 บาท

(5) รายจา่ยที่จา่ยจากเงินสะสม จ านวน 2,297,605.00 บาท

(6) รายจา่ยที่จา่ยจากเงินทนุส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท

งบเงินอดุหนุน จ านวน 1,510,960.00 บาท

งบรายจา่ยอืน่ จ านวน 0.00 บาท

งบลงทนุ จ านวน 1,617,724.40 บาท

งบด าเนินงาน จ านวน 8,993,307.40 บาท

งบบุคลากร จ านวน 16,504,535.00 บาท

(3) รายจา่ยจรงิ จ านวน 40,436,717.54 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จ านวน 11,810,190.74 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลดอนยายหอม
อ.เมืองนครปฐม  จ.นครปฐม

รายรับจริง
ปี  2562

ประมาณการ
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 3,212,131.92 1,508,000.00 1,600,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบ
อนุญาต

1,051,105.00 1,183,000.00 1,486,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 345,115.63 475,000.00 565,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 739,506.58 806,000.00 1,106,000.00

หมวดรายได้จากทุน 14,000.00 55,000.00 55,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 5,361,859.13 4,027,000.00 4,812,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 30,168,798.45 31,553,000.00 32,055,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

30,168,798.45 31,553,000.00 32,055,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 24,969,694.00 31,420,000.00 33,133,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

24,969,694.00 31,420,000.00 33,133,000.00

รวม 60,500,351.58 67,000,000.00 70,000,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจาย รายจายจริง
ป 2562

ประมาณการ
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 13,120,548.00 14,239,100.00 14,864,140.00

งบบุคลากร 17,562,297.00 25,740,180.00 25,599,115.00

งบดําเนินงาน 11,575,565.36 18,365,720.00 18,660,845.00

งบลงทุน 3,701,424.41 6,615,000.00 8,825,900.00

งบรายจ่ายอื่น 0.00 20,000.00 30,000.00

งบเงินอุดหนุน 2,117,300.00 2,020,000.00 2,020,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 48,077,134.77 67,000,000.00 70,000,000.00

รวม 48,077,134.77 67,000,000.00 70,000,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ
เทศบาลตําบลดอนยายหอม

อําเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ เทศบาลตําบลดอนยายหอม

อ.เมืองนครปฐม  จ.นครปฐม

ด้าน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 19,837,155

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 6,103,500

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 8,752,525

แผนงานสาธารณสุข 6,139,180

แผนงานเคหะและชุมชน 12,953,500

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 910,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 440,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 14,864,140

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 70,000,000



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 10,177,000 4,262,060 14,439,060
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,850,000 0 2,850,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 7,327,000 4,262,060 11,589,060

งบดําเนินงาน 3,650,595 733,000 4,383,595
    ค่าตอบแทน 208,000 233,000 441,000

    ค่าใช้สอย 2,115,200 230,000 2,345,200

    ค่าวัสดุ 432,395 270,000 702,395

    ค่าสาธารณูปโภค 895,000 0 895,000

งบลงทุน 924,500 60,000 984,500
    ค่าครุภัณฑ์ 724,500 60,000 784,500

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 200,000 0 200,000

งบรายจ่ายอื่น 30,000 0 30,000
    รายจ่ายอื่น 30,000 0 30,000

                              รวม 14,782,095 5,055,060 19,837,155

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลดอนยายหอม
อ.เมืองนครปฐม  จ.นครปฐม

หน้า : 1/7



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับ

อัคคีภัย
รวม

งบบุคลากร 1,560,000 1,560,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,560,000 1,560,000

งบดําเนินงาน 843,500 843,500
    ค่าตอบแทน 34,000 34,000

    ค่าใช้สอย 169,000 169,000

    ค่าวัสดุ 545,000 545,000

    ค่าสาธารณูปโภค 95,500 95,500

งบลงทุน 3,700,000 3,700,000
    ค่าครุภัณฑ์ 3,700,000 3,700,000

                              รวม 6,103,500 6,103,500

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลดอนยายหอม
อ.เมืองนครปฐม  จ.นครปฐม

หน้า : 2/7



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

งานศึกษาไม่กําหนด
ระดับ

รวม

งบบุคลากร 199,200 1,993,925 0 2,193,125
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 199,200 1,993,925 0 2,193,125

งบดําเนินงาน 0 3,383,800 10,000 3,393,800
    ค่าตอบแทน 0 7,200 0 7,200

    ค่าใช้สอย 0 1,597,200 10,000 1,607,200

    ค่าวัสดุ 0 1,484,400 0 1,484,400

    ค่าสาธารณูปโภค 0 295,000 0 295,000

งบลงทุน 0 1,145,600 0 1,145,600
    ค่าครุภัณฑ์ 0 5,600 0 5,600

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 1,140,000 0 1,140,000

งบเงินอุดหนุน 0 2,020,000 0 2,020,000
    เงินอุดหนุน 0 2,020,000 0 2,020,000

                              รวม 199,200 8,543,325 10,000 8,752,525

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลดอนยายหอม
อ.เมืองนครปฐม  จ.นครปฐม

หน้า : 3/7



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

รวม

งบบุคลากร 1,897,750 0 2,253,680 4,151,430
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,897,750 0 2,253,680 4,151,430

งบดําเนินงาน 221,000 751,600 806,350 1,778,950
    ค่าตอบแทน 6,000 0 399,350 405,350

    ค่าใช้สอย 110,000 661,600 267,000 1,038,600

    ค่าวัสดุ 105,000 90,000 140,000 335,000

งบลงทุน 72,000 0 136,800 208,800
    ค่าครุภัณฑ์ 72,000 0 136,800 208,800

                              รวม 2,190,750 751,600 3,196,830 6,139,180

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลดอนยายหอม
อ.เมืองนครปฐม  จ.นครปฐม

หน้า : 4/7



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน งานสวนสาธารณะ
งานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล
งานบําบัดน้ําเสีย รวม

งบบุคลากร 2,775,500 0 0 480,000 0 3,255,500
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,775,500 0 0 480,000 0 3,255,500

งบดําเนินงาน 376,000 2,430,000 175,000 3,480,000 450,000 6,911,000
    ค่าตอบแทน 56,000 0 0 0 0 56,000

    ค่าใช้สอย 180,000 2,120,000 0 3,000,000 450,000 5,750,000

    ค่าวัสดุ 140,000 310,000 20,000 480,000 0 950,000

    ค่าสาธารณูปโภค 0 0 155,000 0 0 155,000

งบลงทุน 50,000 2,607,000 30,000 100,000 0 2,787,000
    ค่าครุภัณฑ์ 50,000 1,054,000 30,000 100,000 0 1,234,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 1,553,000 0 0 0 1,553,000

                              รวม 3,201,500 5,037,000 205,000 4,060,000 450,000 12,953,500

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลดอนยายหอม
อ.เมืองนครปฐม  จ.นครปฐม

หน้า : 5/7



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 910,000 910,000
    ค่าใช้สอย 910,000 910,000

                              รวม 910,000 910,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 440,000 440,000
    ค่าใช้สอย 440,000 440,000

                              รวม 440,000 440,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลดอนยายหอม
อ.เมืองนครปฐม  จ.นครปฐม

หน้า : 6/7



แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 14,864,140 14,864,140
    งบกลาง 14,864,140 14,864,140

                              รวม 14,864,140 14,864,140

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลดอนยายหอม
อ.เมืองนครปฐม  จ.นครปฐม

หน้า : 7/7







รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลดอนยายหอม
อําเภอ เมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
หมวดภาษีอากร
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 0.00 0.00 1,200,000.00 8.33 % 1,300,000.00
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 3,780,581.82 2,864,858.00 2,914,517.62 55,000.00 -100.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงท้องที่ 63,206.06 62,550.56 59,255.30 3,000.00 -100.00 % 0.00
     ภาษีป้าย 180,232.00 188,952.00 238,359.00 250,000.00 20.00 % 300,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 4,024,019.88 3,116,360.56 3,212,131.92 1,508,000.00 1,600,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 7,287.00 3,976.00 3,420.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00
     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 678,310.00 680,790.00 722,780.00 740,000.00 21.62 % 900,000.00
     ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 141,800.00 152,200.00 124,000.00 110,000.00 36.36 % 150,000.00
     ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่
จําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 2,550.00 2,580.00 2,370.00 5,000.00 900.00 % 50,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 770.00 740.00 710.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 56,075.00 63,455.00 60,100.00 60,000.00 66.67 % 100,000.00
     ค่าปรับการผิดสัญญา 223,990.00 2,000.00 37,640.00 100,000.00 0.00 % 100,000.00
     ค่าปรับอื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายต่อ
สุขภาพ

85,150.00 79,550.00 77,600.00 100,000.00 0.00 % 100,000.00

     ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

18,700.00 18,350.00 21,150.00 34,000.00 47.06 % 50,000.00

     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 350.00 1,900.00 420.00 4,000.00 25.00 % 5,000.00
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 745.00 1,100.00 915.00 4,000.00 25.00 % 5,000.00
     ค่าใบอนุญาตอื่นๆ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 1,215,727.00 1,006,641.00 1,051,105.00 1,183,000.00 1,486,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 % 15,000.00
     ดอกเบี้ย 372,666.80 375,746.66 345,115.63 450,000.00 22.22 % 550,000.00
     รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100.00 % 0.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 372,666.80 375,746.66 345,115.63 475,000.00 565,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     ค่าจําหน่ายเศษของ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     เงินที่มีผู้อุทิศให้ 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 % 500,000.00
     ค่าขายแบบแปลน 137,500.00 50,000.00 68,000.00 100,000.00 0.00 % 100,000.00
     ค่าเขียนแบบแปลน 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร 174.00 0.00 10.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 298,200.15 182,066.00 671,496.58 200,000.00 150.00 % 500,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 437,874.15 232,066.00 739,506.58 806,000.00 1,106,000.00
หมวดรายได้จากทุน
     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 3,380.00 1,860.00 14,000.00 50,000.00 0.00 % 50,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

     รายได้จากทุนอื่นๆ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน 3,380.00 1,860.00 14,000.00 55,000.00 55,000.00

หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ 440,385.21 629,169.81 723,174.24 500,000.00 40.00 % 700,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 16,065,229.09 18,030,693.68 18,208,718.08 18,500,000.00 1.62 % 18,800,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 4,474,882.21 5,010,614.82 4,693,064.33 5,000,000.00 0.00 % 5,000,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 322,998.38 413,267.71 328,306.04 500,000.00 0.00 % 500,000.00
     ภาษีสุรา 1,364,622.01 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีสรรพสามิต 3,288,578.46 5,245,464.00 5,699,880.46 5,500,000.00 0.00 % 5,500,000.00
     ค่าภาคหลวงแร่ 37,241.75 20,289.74 43,805.91 150,000.00 0.00 % 150,000.00
     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 59,810.07 67,189.42 61,638.09 150,000.00 0.00 % 150,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

526,993.00 1,693,006.00 407,893.00 1,200,000.00 0.00 % 1,200,000.00

     ภาษีจัดสรรอื่นๆ 1,571.40 1,804.20 2,318.30 53,000.00 3.77 % 55,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 26,582,311.58 31,111,499.38 30,168,798.45 31,553,000.00 32,055,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา

22,931,625.00 23,267,651.00 24,969,694.00 31,420,000.00 5.45 % 33,133,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 22,931,625.00 23,267,651.00 24,969,694.00 31,420,000.00 33,133,000.00
รวมทุกหมวด 55,567,604.41 59,111,824.60 60,500,351.58 67,000,000.00 70,000,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลดอนยายหอม

อ.เมืองนครปฐม  จ.นครปฐม

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 70,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 1,600,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 1,300,000 บาท

    ประมาณการรายรับสูงกวาปที่แล้ว โดยคํานวณจากทะเบียน
ทรัพย์สิน และรายรับในปที่ผานมาเป็นเกณฑ์
 

ภาษีป้าย จํานวน 300,000 บาท

    ประมาณการรายรับสูงกวาปที่แล้ว โดยคํานวณจากทะเบียน
ทรัพย์สิน และรายรับในปที่ผานมาเป็นเกณฑ์

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 1,486,000 บาท
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 5,000 บาท

    ประมาณการรับเทากับปที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับ
จริงของปที่ผานมาเป็นเกณฑ์

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 10,000 บาท

    ประมาณการรับเทากับปที่แล้ว โดยประมาณการจากคาตรวจ
แบบแปลนกอสร้างของเทศบาล

คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 900,000 บาท

    ประมาณการรับสูงกวาปที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับ
จริงของปที่ผานมาเป็นเกณฑ์

คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จํานวน 150,000 บาท

    ประมาณการรับสูงกวาปที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับ
จริงของปที่ผานมาเป็นเกณฑ์

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 50,000 บาท

    ประมาณการรับสูงกวาปที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับ
จริงของปที่ผานมาเป็นเกณฑ์
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คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 1,000 บาท

    ประมาณการรับเทากับปที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับ
จริงของปที่ผานมาเป็นเกณฑ์

คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 100,000 บาท

    ประมาณการรับสูงกวาปที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับ
จริงของปที่ผานมาเป็นเกณฑ์

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 100,000 บาท

    ประมาณการรับเทากับปที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับ
จริงของปที่ผานมาเป็นเกณฑ์

คาปรับอื่น ๆ จํานวน 5,000 บาท

    ประมาณการรับเทากับปที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับ
จริงของปที่ผานมาเป็นเกณฑ์

คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็นอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 100,000 บาท

    ประมาณการรับเทากับปที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับ
จริงของปที่ผานมาเป็นเกณฑ์

คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 50,000 บาท

    ประมาณการรับสูงกวาปที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับ
จริงของปที่ผานมาเป็นเกณฑ์

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 5,000 บาท

    ประมาณการรับสูงกวาปที่แล้ว โดยคํานวณจากสถิติการกอ
สร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารของปที่ผานมาเป็นเกณฑ์

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จํานวน 5,000 บาท

    ประมาณการรับสูงกวาปที่แล้ว โดยคํานวณจากสถิติการขอใบ
อนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงของปที่ผาน
มาเป็นเกณฑ์

คาใบอนุญาตอื่นๆ จํานวน 5,000 บาท

    ประมาณการรับเทากับปที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับ
จริงของปที่ผานมาเป็นเกณฑ์
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หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 565,000 บาท
คาเชาหรือบริการสถานที่ จํานวน 15,000 บาท

    ประมาณการรับเทากับปที่แล้ว  โดยคํานวณจากคาเชาหรือคา
บริการสถานที่ของปที่แล้ว

ดอกเบี้ย จํานวน 550,000 บาท

    ประมาณการรับสูงกวาปที่แล้ว  โดยคํานวณจากเงินฝาก
ธนาคารและอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบันและที่คาดวาจะได้รับเป็น
เกณฑ์

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 1,106,000 บาท
คาจําหนายเศษของ จํานวน 5,000 บาท

    ประมาณการรายรับสูงกวาปที่แล้ว โดยคํานวณจากรายรับใน
ปที่ผานมาเป็นเกณฑ์

เงินที่มีผู้อุทิศให้ จํานวน 500,000 บาท

    ประมาณการรายรับเทากับปที่แล้ว โดยคํานวณจากรายรับใน
ปที่ผานมาเป็นเกณฑ์

คาขายแบบแปลน จํานวน 100,000 บาท

    ประมาณการรายรับเทากับปที่แล้ว โดยคํานวณจากรายรับใน
ปที่ผานมาเป็นเกณฑ์

คารับรองสําเนาและถายเอกสาร จํานวน 1,000 บาท

    ประมาณการรายรับเทากับปที่แล้ว โดยคํานวณจากรายรับใน
ปที่ผานมาเป็นเกณฑ์

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 500,000 บาท

    ประมาณการรายรับสูงกวาปที่แล้ว โดยคํานวณจากรายรับใน
ปที่ผานมาเป็นเกณฑ์

หมวดรายได้จากทุน รวม 55,000 บาท
คาขายทอดตลาดทรัพย์สิน จํานวน 50,000 บาท

       ประมาณการรับเทากับปที่แล้ว  โดยประมาณการจาก
ทรัพย์สินที่คาดวาจะมีการขายทอดสินทรัพย์ของเทศบาล

รายได้จากทุนอื่นๆ จํานวน 5,000 บาท

    ประมาณการรายรับเทากับปที่แล้ว โดยคํานวณจากรายรับใน
ปที่ผานมาเป็นเกณฑ์

วันที่พิมพ์ : 7/8/2563  18:13:32 หน้า : 3/5



รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 32,055,000 บาท
ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต์ จํานวน 700,000 บาท

    ประมาณการรับสูงกวาปที่แล้ว  โดยประมาณการจากรายรับ
จริงของปที่ผานมาเป็นเกณฑ์

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 18,800,000 บาท

    ประมาณการรับสูงกวาปที่แล้ว  โดยประมาณการจากรายรับ
จริงของปที่ผานมาเป็นเกณฑ์

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 5,000,000 บาท

    ประมาณการรับเทากับปที่แล้ว  โดยประมาณการจากรายรับ
จริงของปที่ผานมาเป็นเกณฑ์

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 500,000 บาท

    ประมาณการรับเทากับปที่แล้ว  โดยประมาณการจากรายรับ
จริงของปที่ผานมาเป็นเกณฑ์

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 5,500,000 บาท

    ประมาณการรับเทากับปที่แล้ว  โดยประมาณการจากรายรับ
จริงของปที่ผานมาเป็นเกณฑ์

คาภาคหลวงแร จํานวน 150,000 บาท

    ประมาณการรับเทากับปที่แล้ว  โดยประมาณการจากรายรับ
จริงของปที่ผานมาเป็นเกณฑ์

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 150,000 บาท

    ประมาณการรับเทากับปที่แล้ว  โดยประมาณการจากรายรับ
จริงของปที่ผานมาเป็นเกณฑ์

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 1,200,000 บาท

    ประมาณการรับเทากับปที่แล้ว  โดยประมาณการจากรายรับ
จริงของปที่ผานมาเป็นเกณฑ์

ภาษีจัดสรรอื่นๆ จํานวน 55,000 บาท

    ประมาณการรับสูงกวาปที่แล้ว  โดยประมาณการจากรายรับ
จริงของปที่ผานมาเป็นเกณฑ์
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รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 33,133,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจ
ถายโอนเลือกทํา

จํานวน 33,133,000 บาท

    ประมาณการรับเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับดําเนินการตาม
อํานาจหน้าที่ไว้ โดยประมาณการจากเงินอุดหนุนทั่วไปที่ได้รับจัด
สรรในปที่แล้ว
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 626,399 2,043 0 182,960 296.81 % 726,000

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 156,628 580 0 45,000 300 % 180,000

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 156,628 580 0 45,000 300 % 180,000

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล

207,360 142,560 120,960 161,000 29.19 % 208,000

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

1,553,880 1,555,200 1,555,200 1,556,000 0 % 1,556,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,700,895 1,700,963 1,676,160 1,989,960 2,850,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 3,292,081 3,388,377 3,772,825 5,100,000 0.2 % 5,110,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 82,600 84,000 84,000 84,000 0 % 84,000

เงินประจําตําแหนง 235,112 222,048 225,750 240,000 0 % 240,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลดอนยายหอม
อําเภอเมืองนครปฐม    จังหวัดนครปฐม

วันที่พิมพ : 7/8/2563  18:14:33 หน้า : 1/61



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาจ้างลูกจ้างประจํา 229,620 255,060 268,980 290,000 4.48 % 303,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,288,946 1,495,395 1,540,080 1,800,000 -22.22 % 1,400,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 155,888 145,511 128,580 130,000 46.15 % 190,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 5,284,247 5,590,391 6,020,215 7,644,000 7,327,000
รวมงบบุคลากร 7,985,142 7,291,354 7,696,375 9,633,960 10,177,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 13,440 14,280 15,540 18,000 0 % 18,000

คาเชาบ้าน 55,096 91,000 157,700 260,000 -34.62 % 170,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 29,400 24,300 24,000 40,000 -50 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 97,936 129,580 197,240 318,000 208,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 921,459 936,594.92 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 193,996.5 202,400 97.63 % 400,000

โครงการจ้างเหมาบริการทําความสะอาด
อาคารสํานักงาน อาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
อาคารห้องเก็บของ ห้องประชุมใหญ และ
ศูนยบริการสาธารณสุข

0 0 505,934 620,000 -23.35 % 475,200

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 10,960 6,930 8,300 50,000 0 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาชดใช้คาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน 0 0 0 10,000 0 % 10,000

คาใช้จายการเดินทางไปราชการ  
40,162 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการจัดโครงการจัดฝึกอบรม
เกี่ยวกับกิจการท้องถิ่น

0 3,000 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการจัดโครงการพัฒนา
ศักยภาพให้บุคลากรในการปฏิบัติงาน 

0 37,600 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรม
ราชินีนาถ    

0 133,040 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 14,388 133,579 90,000 0 % 90,000

คาใช้จายในโครงการจัดงานวันเทศบาล   0 1,992 0 0 0 % 0

คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
และพวงมาลา

0 0 1,000 10,000 0 % 10,000

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

9,790 0 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานวันเทศบาล 5,074 0 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานวันสําคัญของชาติไทย(๕ 
ธันวาคม ของทุกป)

0 0 5,500 0 0 % 0

วันที่พิมพ : 7/8/2563  18:14:33 หน้า : 3/61



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับกิจการท้องถิ่น 0 0 2,800 20,000 0 % 20,000

โครงการพัฒนาศักยภาพให้บุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน

16,600 0 29,690 150,000 -66.67 % 50,000

โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้
บริหารท้องถิ่น

0 0 0 250,000 60 % 400,000

โครงการวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระ
บาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  วัน
ชาติ และวันพอแหงชาติ

0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร

0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาท
สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร 
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูหัว

0 0 0 150,000 20 % 180,000

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ
พระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระ
บรมราชินี

0 0 0 130,000 23.08 % 160,000

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระบรมราชชนนีพันปหลวง และวันแมแหง
ชาติ

0 0 0 50,000 0 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ สมเด็จ
พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 
9 

0 0 9,000 0 0 % 0

โครงการวันเทศบาล 0 0 16,230 0 100 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 43,484.75 67,640 15,107.6 100,000 0 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 1,047,529.75 1,201,184.92 921,137.1 1,832,400 2,115,200
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 92,854 90,435 99,395 196,000 -48.78 % 100,395

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,800 2,054.4 3,380 22,000 0 % 22,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 2,088.25 10,972.3 8,098.63 20,000 0 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 12,820 21,300 4,270 40,000 0 % 40,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 119,607.85 116,843.3 100,561.48 150,000 0 % 150,000

วัสดุคอมพิวเตอร 119,270 73,250 64,710 100,000 0 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 348,440.1 314,855 280,415.11 528,000 432,395
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 603,814.38 780,680.3 586,413.8 700,000 0 % 700,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 25,724.29 31,050.54 30,793.3 55,000 -36.36 % 35,000

คาบริการโทรศัพท 16,335.31 10,010.62 9,488.78 20,000 0 % 20,000

คาบริการไปรษณีย 17,293 10,604 16,993 63,567 -37.07 % 40,000

วันที่พิมพ : 7/8/2563  18:14:33 หน้า : 5/61



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 34,671.21 45,869.18 88,930.91 100,000 0 % 100,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 697,838.19 878,214.64 732,619.79 938,567 895,000
รวมงบดําเนินงาน 2,191,744.04 2,523,834.56 2,131,412 3,616,967 3,650,595

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน 0 0 2,200 0 0 % 0

เก้่าอี้ผู้บริหาร พนักพิงสูง ขาไฟเบอร ล้อ 5 
แฉก

3,000 0 0 0 0 % 0

เก้าอี้สํานักงาน 4,700 0 0 0 0 % 0

เก้าอี้สํานักงาน 1,500 บาท 1,350 0 0 0 0 % 0

เก้าอี้สํานักงาน 2,000 บาท 2,000 0 0 0 0 % 0

เครื่องเคลือบบัตร  ขนาด A4 จํานวน 1 
เครื่อง

0 6,000 0 0 0 % 0

เครื่องเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเลม 28,500 0 0 0 0 % 0

เครื่องถายเอกสารระบบมัลติฟังกชั่น ระบบ
เลเซอร

75,000 0 0 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ 65,600 0 0 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด 
12000 บีทียู

16,500 0 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ชนิดแขวน 
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู 
จํานวน 1 เครื่อง

0 0 28,600 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 
24000 บีทียู จํานวน 2 เครื่อง

55,600 0 0 0 0 % 0

เครื่่องโทรสาร 18,000 0 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ชนิด
ติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด24,000 
บีทียู

27,900 0 0 0 0 % 0

ชั้นวา่งเอกสาร 4 ชั้น 2,400 0 0 0 0 % 0

ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ(2 ด้าน) 290,000 0 0 0 0 % 0

ตู้บานเลื่อนกระจก 0 5,200 0 0 0 % 0

โตะทํางาน 0 0 4,500 0 0 % 0

โตะทํางานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต 7,300 0 0 0 0 % 0

โตะประชาสัมพันธตัวแอล 5,500 0 0 0 0 % 0

โตะเมลามีน 0 76,000 0 0 0 % 0

โตะสํานักงานสําหรับผู้บริหาร 7,700 0 0 0 0 % 0

โพเดียม หรือ แทนยืนบรรยาย 22,000 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 0 0 0 1,288,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

กล้องวงจรปด จํานวน 10 ตัว พร้อม
อุปกรณการติดตั้งและ Set ระบบ

0 0 0 0 100 % 500,000

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

เครื่องกรองน้ํา 8,000 0 0 0 0 % 0

เครื่องทําน้ําร้อน-น้ําเย็น 7,000 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผลแผน 
แบบที่ 1 จํานวน 2 เครื่องๆละ 22,000 
บาท

0 0 0 44,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร 50,400 0 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 (จอขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)  
จํานวน 1 ชุด

0 22,000 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน ประมวลผล
แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง (เกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร)

0 0 0 0 100 % 22,000

เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ 
LED สี 0 0 0 15,000 -100 % 0
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เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED ขาว
ดํา

0 7,900 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer)จํานวน 2 เครื่อง 

0 8,600 0 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 
1 เครื่อง (เกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร)

0 0 0 0 100 % 2,500

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 
2 เครื่องๆละ 2,500 บาท

0 0 0 5,000 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 
3 เครื่อง 

0 7,500 0 0 0 % 0

เครื่่องพิมพเลเซอร ขาวดํา (18 หน้าตอ
นาที) จํานวน 1 เครื่อง

0 0 0 2,600 -100 % 0

อุปกรณอานบัตรแบบเอนกประสงค(Smart 
card Reader) จํานวน 2 เครื่อง

0 0 1,400 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 290,612.73 97,655 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 0 526,681.53 714,000 -71.99 % 200,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 989,062.73 230,855 563,381.53 2,068,600 724,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

71,541.93 0 0 0 100 % 200,000

ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งกอสร้าง 

0 60,715 0 552,650 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 71,541.93 60,715 0 552,650 200,000
รวมงบลงทุน 1,060,604.66 291,570 563,381.53 2,621,250 924,500

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

คาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล
หรือพัฒนาระบบตาง ๆ

0 0 0 20,000 -100 % 0

คาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล
หรือพัฒนาระบบตางๆ

0 0 0 0 100 % 30,000

รวมรายจ่ายอื่น 0 0 0 20,000 30,000
รวมงบรายจ่ายอื่น 0 0 0 20,000 30,000

รวมงานบริหารทั่วไป 11,237,490.7 10,106,758.56 10,391,168.53 15,892,177 14,782,095
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 703,144 753,360 1,006,590 2,085,600 4.57 % 2,180,880

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 60,403 67,200 64,400 110,000 0 % 110,000

เงินประจําตําแหนง 96,800 85,200 82,400 103,200 0 % 103,200

คาจ้างลูกจ้างประจํา 201,660 212,700 223,620 240,500 4.83 % 252,120

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,289,838 1,350,476 1,340,130 1,412,500 6.48 % 1,503,960

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 124,295 111,060 113,050 120,000 -6.75 % 111,900

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,476,140 2,579,996 2,830,190 4,071,800 4,262,060
รวมงบบุคลากร 2,476,140 2,579,996 2,830,190 4,071,800 4,262,060

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

132,150 138,900 112,500 200,000 0 % 200,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 5,200 3,800 19,220 33,000 0 % 33,000

รวมค่าตอบแทน 137,350 142,700 131,720 233,000 233,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 59,529.63 37,700 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 7,760 50,000 0 % 50,000

วันที่พิมพ : 7/8/2563  18:14:33 หน้า : 11/61



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 8,400 0 32,840 80,000 0 % 80,000

โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ 360 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการสํารวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 0 0 0 105,200 -52.47 % 50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 18,861.87 12,907.71 30,159.63 40,000 0 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 87,151.5 50,607.71 70,759.63 285,200 230,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 50,535.95 45,126 69,028.9 100,000 0 % 100,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 2,700 19,400 30,000 0 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 39,222.2 45,975.06 44,031.2 60,000 0 % 60,000

วัสดุคอมพิวเตอร 50,000 37,990 65,390 80,000 0 % 80,000

รวมค่าวัสดุ 139,758.15 131,791.06 197,850.1 270,000 270,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท 0 15,880.94 0 0 0 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 15,880.94 0 0 0
รวมงบดําเนินงาน 364,259.65 340,979.71 400,329.73 788,200 733,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน 0 0 2,200 6,600 -100 % 0

เก้าอี้สํานักงาน 2,000 6,600 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับประมวลผล 
แบบที่ 1

0 25,300 0 0 0 % 0

เครื่องเจาะกระดาษหนา 150 แผน 7,900 0 0 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ 32,400 0 0 0 0 % 0

ตู้เก็บเอกสาร แบบ 2 บานเปดทึบสูง 17,200 0 0 0 0 % 0

ตู้บานเลื่อนกระจก 23,500 10,400 0 0 0 % 0

โตะทํางานเหล็ก 6 ฟุต พร้อมกระจก 8,800 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

รถจักรยานยนต ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร
ธรรมดา จํานวน 1 คัน

0 0 0 44,800 -100 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 (จอขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

0 0 22,000 0 0 % 0

เครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอร 
หรือชนิด LED สี

0 0 17,000 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เครื่องพิมพชนิด Dot Matrix Printer แบบ
แครสั้น 0 0 0 22,000 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 22,500 0 0 0 % 0

อุปกรณอานบัตรแบบเอนกประสงค(Smart 
card Reader) จํานวน 1 เครื่อง

0 0 700 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 0 0 60,000 0 % 60,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 91,800 64,800 41,900 133,400 60,000
รวมงบลงทุน 91,800 64,800 41,900 133,400 60,000

รวมงานบริหารงานคลัง 2,932,199.65 2,985,775.71 3,272,419.73 4,993,400 5,055,060
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 14,169,690.35 13,092,534.27 13,663,588.26 20,885,577 19,837,155

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 457,560 485,160 512,700 556,000 3.96 % 578,000

เงินประจําตําแหนง 18,000 18,000 18,000 18,000 0 % 18,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 510,240 386,180 0 0 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 348,240 353,640 548,960 719,800 13.09 % 814,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 48,000 45,780 63,260 104,500 43.54 % 150,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,382,040 1,288,760 1,142,920 1,398,300 1,560,000
รวมงบบุคลากร 1,382,040 1,288,760 1,142,920 1,398,300 1,560,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 8,000 0 0 14,200 69.01 % 24,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 28,800 28,800 6,500 10,000 0 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 36,800 28,800 6,500 24,200 34,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 2,090 12,235 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 10,880 54,000 0 % 54,000

คาบริการสัญญาณ GPS รถบรรทุกน้ํา 0 0 3,745 5,000 0 % 5,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุชวง
เทศกาล

0 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 286,200 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น

0 0 24,780 0 100 % 30,000

โครงการอบรมให้ความรู้และฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและระงับ
อัคคีภัยเบื้องต้น

20,724 0 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 62,455 43,210 6,420 140,000 -64.29 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 85,269 55,445 45,825 515,200 169,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 8,489 1,824 1,395 20,000 0 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 44,376 0 11,540 90,000 66.67 % 150,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 135,895.5 120,177.2 129,798.36 250,000 0 % 250,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 0 0 100 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร 12,800 10,050 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 56,166 18,200 14,375 50,000 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 257,726.5 150,251.2 157,108.36 455,000 545,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 38,048.51 42,767.56 31,356.86 85,500 0 % 85,500

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 0 0 0 7,000 0 % 7,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาบริการโทรศัพท 1,867.29 1,766.63 1,769.7 3,000 0 % 3,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 39,915.8 44,534.19 33,126.56 95,500 95,500
รวมงบดําเนินงาน 419,711.3 279,030.39 242,559.92 1,089,900 843,500

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้ทํางานมีพนักพิง 0 1,700 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร 0 22,000 0 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 
12000 บีทียู

16,800 0 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพชนิดเลเซอรหรือ ชนิด LED ขาว
ดํา ชนิด Network แบบที่ 2

0 15,000 0 0 0 % 0

โตะทํางาน 3,200 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

รถบรรทุกน้ําดับเพลิงแบบอเนกประสงค 
ขนาดบรรจุไมน้อยกวา 8,000 ลิตร

0 0 0 0 100 % 3,500,000

ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องสูบน้ํา ชนิดหาบหาม 0 0 25,000 0 0 % 0

ครุภัณฑกอสร้าง

เลื่อยยนต 11.5 นิ้ว 0 0 0 9,800 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องรับ - สงวิทยุ ระบบ VHF/FM ขนาด
กําลังสง 5 วัตต จํานวน 3 เครื่อง

0 33,000 0 0 0 % 0

เครื่องรับ-สงวิทยุ 0 0 36,000 0 0 % 0

โทรทัศน 8,700 0 0 0 0 % 0

วิทยุ ระบบ VHF/FM ขนาดกําลังสง 5 วัตต 
จํานวน 1 เครื่อง

0 0 0 12,000 -100 % 0

ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง

สายสงน้ําดับเพลิง ชนิดยางสังเคราะห 3 
ชั้น ขนาด 1.5 นิ้ว 0 0 0 29,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 540,500 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 0 122,570 200,000 0 % 200,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 28,700 612,200 183,570 250,800 3,700,000
รวมงบลงทุน 28,700 612,200 183,570 250,800 3,700,000

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 1,830,451.3 2,179,990.39 1,569,049.92 2,739,000 6,103,500
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,830,451.3 2,179,990.39 1,569,049.92 2,739,000 6,103,500
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 355,320 -43.94 % 199,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 355,320 199,200
รวมงบบุคลากร 0 0 0 355,320 199,200

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 0 0 0 355,320 199,200
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 649,820 796,980 814,080 880,200 4.66 % 921,211

เงินวิทยฐานะ 0 0 42,000 126,000 0 % 126,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 515,160 494,645 637,400 838,880 8.56 % 910,714

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 24,000 23,935 36,000 36,000 0 % 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,188,980 1,315,560 1,529,480 1,881,080 1,993,925
รวมงบบุคลากร 1,188,980 1,315,560 1,529,480 1,881,080 1,993,925

วันที่พิมพ : 7/8/2563  18:14:33 หน้า : 19/61



รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 5,200 2,400 1,200 7,200 0 % 7,200

รวมค่าตอบแทน 5,200 2,400 1,200 7,200 7,200
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 20,900 44,845 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 14,208 50,000 0 % 50,000

โครงการจ้างเหมาบริการทําความสะอาด
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลดอนยาย
หอม

0 0 0 0 100 % 295,200

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 60,000 0 % 60,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการจัดกิจกรรมโครงการวันแหง
ความภาคภูมิใจ   

0 14,050 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 0 46,636 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 8,608 3,792 11,100 20,000 50 % 30,000

คาใช้จายในพิธีทางศาสนา ประเพณี งานรัฐ
พิธี พระราชพิธี และงานพิธีการตางๆ 

0 29,699 0 0 0 % 0

คาใช้จายในพิธีทางศาสนา ประเพณี และ
พิธีเปดอาคารตางๆ

284,806 0 0 0 0 % 0
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คาสนับสนุนคาใช้จายในการบริหารสถาน
ศึกษา   

1,736,095.88 1,599,048.5 0 0 0 % 0

โครงการกีฬาสีสัมพันธ 0 0 4,335 5,000 0 % 5,000

โครงการจัดกิจกรรมประชุมเผยแพรให้
ความรู้ผู้ปกครองเกี่ยวกับการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดตอ

0 0 3,810 4,000 0 % 4,000

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 22,956 0 36,969 100,000 0 % 100,000

โครงการชวนลูกเลานิทาน สานฝันรักการ
อาน

0 0 4,480 5,000 0 % 5,000

โครงการทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้ 0 0 8,600 9,000 344.44 % 40,000

โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

0 0 2,500 3,000 0 % 3,000

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การบรรยาย
ธรรม

0 0 650 5,000 0 % 5,000

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ภูมิปัญญาท้อง
ถิ่น

0 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ภูมิปัญญาท้อง
ถิ่น (การจักสาน)

0 0 390 0 0 % 0

โครงการเพื่อพัฒนาการการจัดทําหลักสูตร
ระดับปฐมวัยและการจัดทําแผนการเรียน
การสอน

0 0 4,200 5,000 0 % 5,000
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โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพในการจัดการ
เรียนการสอนของครูศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ

0 0 5,125 20,000 0 % 20,000

โครงการวันแม (ศพด.) 0 0 2,635 3,000 0 % 3,000

โครงการวันแหงความภาคภูมิใจ 13,555 0 14,975 275 5,354.55 % 15,000

โครงการสงเสริมพระพุทธศาสนา 0 0 0 3,000 0 % 3,000

โครงการสงเสริมพื้นฐานการวายน้ําให้
ปลอดภัย

0 0 4,350 5,000 0 % 5,000

โครงการสงเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมรักการ
อานและสงเสริมแหลงการเรียนรู้ในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กและชุมชน

0 0 29,586 20,000 0 % 20,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา คาใช้จายในการจัดการศึกษา 
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)

0 0 38,190 61,020 57.33 % 96,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา
คาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก

0 0 146,357 170,000 0 % 170,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา
คาอาหารกลางวันสําหรับเด็กปฐมวัยในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

0 0 347,140 490,000 0 % 490,000

โครงการสํานึกรักบ้านเกิด 0 0 0 5,000 0 % 5,000
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โครงการหนูน้อยรักออม (ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง)

0 0 3,200 5,000 0 % 5,000

โครงการไหว้ครู 0 0 0 3,000 0 % 3,000

โครงการอาหารเสริม (นม) บนรถบริการ
รับ-สง นักเรียนในเขตเทศบาลตําบลดอน
ยายหอม

0 0 0 100,000 0 % 100,000

โครงการอาหารเสริม (นม) บนรถรางตอน
เช้า

0 0 29,700 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 9,800 19,880 10,850 30,000 66.67 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 2,096,720.88 1,757,950.5 723,350 1,191,295 1,597,200
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 18,113 13,669 15,043 85,725 -41.67 % 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,645.17 0 2,900 20,000 0 % 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 21,142.6 6,775 7,842 30,000 0 % 30,000

คาอาหารเสริม (นม) 34,452 29,700 952,146.14 1,159,400 0 % 1,159,400

วัสดุกอสร้าง 0 0 6,486.18 30,000 0 % 30,000

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 20,100 32,000 0 30,000 0 % 30,000

วัสดุการเกษตร 0 0 0 15,000 0 % 15,000

วัสดุกีฬา 29,400 0 0 30,000 0 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร 23,450 25,300 14,000 40,000 0 % 40,000
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วัสดุการศึกษา 0 0 70,961 80,000 0 % 80,000

รวมค่าวัสดุ 148,302.77 107,444 1,069,378.32 1,520,125 1,484,400
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 37,440.76 65,779.28 81,197.66 200,000 -35 % 130,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 38,978.82 87,596.54 83,658.83 150,000 0 % 150,000

คาบริการโทรศัพท 214 4,274.12 11,594.52 15,000 0 % 15,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 7,575.6 5,050.4 0 0 0 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 84,209.18 162,700.34 176,451.01 365,000 295,000
รวมงบดําเนินงาน 2,334,432.83 2,030,494.84 1,970,379.33 3,083,620 3,383,800

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน แบบล้อเลื่อน จํานวน 1 ตัว 0 0 0 0 100 % 1,700

เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 
24000 บีทียู จํานวน 4 เครื่อง

111,200 0 0 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ชนิดติด
ผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24000 บี
ทียู จํานวน 2 เครื่องๆละ 28,600 บาท

0 0 56,000 0 0 % 0

ตู้เหล็ก ชนิด 3 ชั้น จํานวน 20 ตู้ 64,000 0 0 0 0 % 0

โตะทํางาน แบบไม้ จํานวน 1 ตัว 0 0 0 0 100 % 3,900
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โตะทํางานพร้อมเก้าอี้สําหรับครู จํานวน 2 
ชุด

9,400 0 0 0 0 % 0

พัดลมติดฝาผนัง ขนาด 18 นิ้ว พร้อมติดตั้ง 
จํานวน 10 ตัวๆละ 2,850 บาท

0 0 28,500 0 0 % 0

ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องปัมน้ํา 0 19,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องตัดวงจรกระแสไฟฟ้ารั่วลงดิน 0 16,500 0 0 0 % 0

เครื่่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติขนาดไม
น้อยกวา 63 แอมป์และมีแรงดันไฟฟ้าที่
กําหนด 220 Vac พร้อมติดตั้ง

0 0 5,800 0 0 % 0

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

เครื่องกรองน้ํา 0 28,500 0 0 0 % 0

ชั้นวางแก้วน้ําสแตนเลส 0 5,600 0 0 0 % 0

ตู้เย็น 11,800 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร 25,200 0 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 (จอขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

0 0 22,000 0 0 % 0

เครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอร 
หรือชนิด LED ขาวดํา 

0 0 9,000 0 0 % 0
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เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ 
LED สี จํานวน 1 เครื่อง

0 0 15,000 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  0 0 2,500 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA          
จํานวน 2 เครื่อง

0 5,000 0 0 0 % 0

จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไมน้อย
กวา 19 นิ้ว จํานวน 1 ชุด 

0 2,800 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 149,958.07 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 371,558.07 77,400 138,800 0 5,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

กอสร้างเสาธงชาติ พร้อมฐานเสาธง บริเวณ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ 0 0 0 132,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างหลังคาสระวายน้ําศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลดอนยายหอม

0 0 0 0 100 % 500,000

โครงการปรับปรุงซอมแซมรั้วและปรับปรุง
ภูมิทัศน พร้อมเทพื้น คสล.

0 0 0 0 100 % 340,000

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 0 0 0 60,000 -100 % 0
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

0 0 0 0 100 % 300,000

ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งกอสร้าง (421100)

0 114,468 77,650 850,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 114,468 77,650 1,042,000 1,140,000
รวมงบลงทุน 371,558.07 191,868 216,450 1,042,000 1,145,600

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น 0 545,000 0 0 0 % 0

รวมรายจ่ายอื่น 0 545,000 0 0 0
รวมงบรายจ่ายอื่น 0 545,000 0 0 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 1,099,000 2,165,000 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนสําหรับอาหารกลางวันของ
โรงเรียนวัดดอนยายหอม(หลวงพอเงิน
อุปถัมภ)

0 0 2,117,300 2,020,000 0 % 2,020,000

รวมเงินอุดหนุน 1,099,000 2,165,000 2,117,300 2,020,000 2,020,000
รวมงบเงินอุดหนุน 1,099,000 2,165,000 2,117,300 2,020,000 2,020,000
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รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 4,993,970.9 6,247,922.84 5,833,609.33 8,026,700 8,543,325
งานศึกษาไม่กําหนดระดับ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพสภา
เด็กฯ

0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 10,000 10,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 10,000 10,000

รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับ 0 0 0 10,000 10,000
รวมแผนงานการศึกษา 4,993,970.9 6,247,922.84 5,833,609.33 8,392,020 8,752,525

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 565,280 286,800 300,840 823,780 46.81 % 1,209,430

เงินประจําตําแหนง 34,500 0 0 78,000 0 % 78,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 371,078 378,018 385,200 392,100 49.53 % 586,320
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 27,050 23,934 24,000 24,000 0 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 997,908 688,752 710,040 1,317,880 1,897,750
รวมงบบุคลากร 997,908 688,752 710,040 1,317,880 1,897,750

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 0 0 0 6,000 0 % 6,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 6,000 6,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 22,518 23,504 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 9,136 50,000 0 % 50,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 7,800 0 0 20,000 0 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 8,340 5,950 94,650 40,000 0 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 38,658 29,454 103,786 110,000 110,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 9,960 3,168 5,651 20,000 0 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 2,900 0 0 10,000 0 % 10,000
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 16,289.6 13,622.15 17,329.7 35,000 0 % 35,000

วัสดุคอมพิวเตอร 24,800 19,700 12,650 40,000 0 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 53,949.6 36,490.15 35,630.7 105,000 105,000
รวมงบดําเนินงาน 92,607.6 65,944.15 139,416.7 221,000 221,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ 32,200 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

รถจักรยานยนต 38,000 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องพนยา ชนาด 3 สูบ แบบใช้แรงดัน
ของเหลวงชนิดตั้งพื้น พร้อมเครื่งอยนต 
ขนาดไมน้อยกวา 5.5 แรงม้า พร้อมอุปกรณ
ครบชุด จํานวน 1 ชุด

0 0 20,000 0 0 % 0

เครื่องเรือยนต(เบนซิน) ขนาดไมน้อยกวา 
5.5 แรงม้า พร้อมชุดหางวิ่งเรือครบชุด 
จํานวน 1 ชุด

0 0 17,000 0 0 % 0

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

กล้องถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล 10,000 0 0 0 0 % 0
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน ประมวลผล
แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง (เกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร)

0 0 0 0 100 % 22,000

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร 3,200 0 0 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า 6,200 0 0 0 0 % 0

อุปกรณอานบัตรแบบเอนกประสงค(Smart 
card Reader) จํานวน 1 เครื่อง

0 0 700 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 5,950 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 0 32,998.8 50,000 0 % 50,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 89,600 5,950 70,698.8 50,000 72,000
รวมงบลงทุน 89,600 5,950 70,698.8 50,000 72,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 1,180,115.6 760,646.15 920,155.5 1,588,880 2,190,750
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

กิจกรรมสํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและขึ้น
ทะเบียนสัตวตามโครงการสัตวปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ อัครราช
กุมารี

0 0 3,204 0 0 % 0

โครงการขุดลอกทอระบายน้ําในเขต
เทศบาลตําบลดอนยายหอม

0 0 0 50,000 0 % 50,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการสัตวปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วร
ขัตติยราชนารี

0 0 0 33,000 -9.09 % 30,000

วันที่พิมพ : 7/8/2563  18:14:34 หน้า : 32/61



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการสัตวปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ อัครราช
กุมารี

0 0 29,904 0 0 % 0

กิจกรรมสํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและขึ้น
ทะเบียนสัตวตามโครงการสัตวปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราช
ปณิธาน ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วร
ขัตติยราชนารี

0 0 0 6,600 0 % 6,600

คาใช้จายในการจัดโครงการบ้านเรือน
ปลอดลูกน้ํายุงลาย

0 68,340 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการจัดโครงการรณรงคป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า  

0 34,658 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการจัดโครงการรักษโลก รักสิ่ง
แวดล้อม 

0 4,084 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการจัดโครงการอาหาร
ปลอดภัย ใสใจสุขภาพชุมชน    

0 9,300 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการจัดทําโครงการบิ๊กคลี
นชุมชน

0 5,575 0 0 0 % 0
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คาใช้จายในการจัดทําโครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

0 11,200 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการจัดทําโครงการอบรมเพื่อ
สร้างจิตสํานึกรักษสิ่งแวดล้อมในชุมชน 0 17,344 0 0 0 % 0

คาใช้จายในโครงการขุดลอกทอระบาย
น้ํา/ลํารางระบายน้ําในพื้นที่

0 147,000 0 0 0 % 0

โครงการขุดลอกทอระบายน้ํา/ลําราง
ระบายน้ําในพื้นที่

142,900 0 0 0 0 % 0

โครงการชุมชนนาอยู หน้าบ้าน นามอง 
คลองสวยน้ําใส

0 0 0 50,000 0 % 50,000

โครงการชุมชนนาอยู หน้าบ้านนามอง 
คลองสวยน้ําใส

111,966 0 0 0 0 % 0

โครงการดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข

0 0 0 240,000 0 % 240,000

โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 
"ท้องถิ่น สร้างป่า รักษน้ํา"

0 0 7,190 20,000 0 % 20,000

โครงการนวัตกรรมเส้นทางเดินขยะครบ
วงจร

0 0 63,336 20,000 0 % 20,000

โครงการบ้านเรือนปลอดลูกน้ํายุงลาย 42,640 0 74,200 100,000 0 % 100,000

โครงการบิ๊กคลีนชุมชน 2,135 0 6,000 20,000 0 % 20,000

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 0 0 17,250 10,000 0 % 10,000
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โครงการพัฒนาศักยภาพของเครือขายแกน
นําสุขภาพ

35,390 0 0 0 0 % 0

โครงการรณรงคป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 22,868 0 0 0 0 % 0

โครงการรักษโลก รักสิ่งแวดล้อม 0 0 9,890 10,000 0 % 10,000

โครงการสงเสริมการออกกําลังกาย(แอโรบิ
ค)

12,622 0 0 0 0 % 0

โครงการอบรมเพื่อสร้างจิตสํานึกรักษสิ่ง
แวดล้อมในชุมชน

15,637 0 0 30,000 0 % 30,000

โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษโลก (อถล.) 0 0 28,120 30,000 0 % 30,000

โครงการอาหารปลอดภัย 41,000 0 0 0 0 % 0

โครงการอาหารปลอดภัย ใสใจสุขภาพ
ชุมชน

0 0 0 15,000 0 % 15,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 1,710 0 1,050 105,000 -71.43 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 428,868 297,501 240,144 739,600 661,600
ค่าวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 24,773.8 19,567.2 50,475.2 30,000 0 % 30,000

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 12,000 24,000 24,000 40,000 50 % 60,000

รวมค่าวัสดุ 36,773.8 43,567.2 74,475.2 70,000 90,000
รวมงบดําเนินงาน 465,641.8 341,068.2 314,619.2 809,600 751,600
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 0 208,676 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 208,676 0 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 208,676 0 0 0

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 465,641.8 549,744.2 314,619.2 809,600 751,600
งานศูนย์บริการสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 661,260 635,787 891,660 957,000 5.42 % 1,008,840

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 28,000 27,452 42,000 42,000 0 % 42,000

เงินประจําตําแหนง 38,500 42,000 84,000 84,000 0 % 84,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 742,857 745,668 765,042 1,004,000 1.2 % 1,016,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 65,625 50,792 51,570 106,000 -2.98 % 102,840

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,536,242 1,501,699 1,834,272 2,193,000 2,253,680
รวมงบบุคลากร 1,536,242 1,501,699 1,834,272 2,193,000 2,253,680

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 72,000 166.67 % 192,000
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คาเชาบ้าน 73,500 42,000 114,000 144,000 0 % 144,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 16,950 7,070 52,050 61,000 3.85 % 63,350

รวมค่าตอบแทน 90,450 49,070 166,050 277,000 399,350
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 19,080 41,470 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 11,500 60,000 0 % 60,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการจัดโครงการดูแลผู้ป่วยที่
บ้าน

0 12,390 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการจัดโครงการตรวจคัดกรอง
ต้อกระจกในผู้ป่วย โรคเบาหวาน และผู้สูง
อายุ

0 19,140 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการจัดโครงการผู้สูงวัย  ใสใจ
สุขภาพชองปาก

0 5,000 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการจัดโครงการพัฒนา
ศักยภาพแกนนําสุขภาพตําบลดอนยายหอม 0 33,150 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการจัดโครงการสงเสริมทันต
สุขภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษา  

0 4,390 0 0 0 % 0
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คาใช้จายในการจัดโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการปฐมพยาบาลและชวยฟืนคืน
ชีพขั้นพื้นฐานสําหรับประชาชนทั่วไป 

0 28,390 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการจัดทําโครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ป้องกันการติดเชื้อ HIV ในกลุมเด็ก
และเยาวชน

0 2,500 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 9,805 4,016 7,324 30,000 0 % 30,000

คาใช้จายในโครงการพัฒนาระบบบริการ
ของศูนยบริการสาธารณสุขชุมชน เทศบาล
ตําบลดอนยายหอม “คลินิกอบอุน ใกล้บ้าน
ใกล้ใจ”

0 10,440 0 0 0 % 0

คาใช้จายในโครงการสงเสริมทันตสุขภาพ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  

0 4,390 0 0 0 % 0

โครงการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน 18,980 0 8,400 15,000 0 % 15,000

โครงการตรวจคัดกรองต้อกระจกในผู้ป่วย
โรคเบาหวานและผู้สูงอายุ

16,650 0 5,290 15,000 0 % 15,000

โครงการทันตสุขภาพนักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษา 2,860 0 0 0 0 % 0
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โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก (PM 2.5)

0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการป้องกันและลดความเสี่ยงในการ
แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID 19)

0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการผู้สูงวัย ใสใจสุขภาพชองปาก 4,960 0 0 0 0 % 0

โครงการผู้สูงวัยใสใจสุขภาพชองปาก 0 0 5,000 5,000 0 % 5,000

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ป้องกันการติด
เชื้อ HIV ในกลุมเด็กและเยาวชน

9,860 0 0 0 0 % 0

โครงการพัฒนาระบบบริการของศูนย
บริการสาธารณสุขชุมชน เทศบาลตําบล
ดอนยายหอม “คลินิกอบอุน ใกล้บ้านใกล้ "

3,240 0 0 0 0 % 0

โครงการพัฒนาระบบบริการศูนยบริการ
สาธารณสุขชุมชน เทศบาลตําบลดอนยาย
หอม "คลินิกอบอุนใกล้บ้านใกล้ใจ"

0 0 11,880 20,000 0 % 20,000

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือขายแกนนํา
สุขภาพ เทศบาลตําบลดอนยายหอม

0 0 54,387 30,500 -1.64 % 30,000

โครงการเยี่ยมบ้านผู้ติดเชื้อ 860 0 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมทันตสุขภาพนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา

0 0 4,800 5,000 0 % 5,000

โครงการสงเสริมทันตสุขภาพนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา

0 0 4,050 5,000 0 % 5,000
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โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การปฐม
พยาบาล และการชวยฟืนคืนชีพขั้นพื้นฐาน
ของประชาชนทั่วไป

29,550 0 0 0 0 % 0

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐม
พยาบาลและการชวยฟืนคืนชีพขั้นพื้นฐาน
สําหรับประชาชนทั่วไป

0 0 24,910 12,000 0 % 12,000

โครงการอบรมให้ความรู้ในการดูแลเด็ก 
อายุ 0 - 5 ป

0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันการติดเชื้อ 
HIV ในกลุมเด็ก และเยาวชน

0 0 0 10,000 0 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 7,400 7,200 11,400 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 123,245 172,476 148,941 237,500 267,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 23,172 52,175 28,640 60,000 0 % 60,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 1,765 10,000 520 20,000 0 % 20,000

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 1,700 3,040 9,881 20,000 0 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร 22,190 24,400 30,080 40,000 0 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 48,827 89,615 69,121 140,000 140,000
รวมงบดําเนินงาน 262,522 311,161 384,112 654,500 806,350
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ชนิดติด
ผนัง ขนาด 12,000 BTU มีระบบฟอก
อากาศ จํานวน 1 เครื่อง

0 17,000 0 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 
12,000 บีทียู (ราคามาตรฐานครุภัณฑ)

0 0 0 17,000 -100 % 0

เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 
12,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง

0 0 17,000 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน แบบตั้งพื้น
หรือแบบแขวน ขนาด 24000 บีทียู จํานวน 
2 เครื่องๆละ 32,400 บาท (บัญชีตาม
มาตรฐานครุภัณฑ)

0 0 0 0 100 % 64,800

เครื่องฟอกอากาศ แบบ Hepa filter เพื่อ
ป้องกันเชื้อหวัด กลิ่นบุหรี่ ฝุ่นขนาดเล็ก 
เชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส และเชื้อโรคอื่นๆ 
(ราคาท้องถิ่น)

0 0 0 27,000 -100 % 0

ชั้นเสียบแฟ้มเอกสาร 4 ชั้น 9,000 0 0 0 0 % 0

ตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก จํานวน 1 ตู้ 0 4,400 0 0 0 % 0

โตะคอมพิวเตอร 3,800 0 0 0 0 % 0
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ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย

เครื่องชั่งน้ําหนักเป็นแทนแบบดิจิตอล 0 20,000 0 0 0 % 0

เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดใช้ปรอทแบบ
ตั้งพื้น 

0 7,900 0 0 0 % 0

เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน โดย
ใช้ Cuff แบบวงกลม

0 70,000 0 0 0 % 0

ตู้อบ UVC สําหรับอบหน้ากา N95 เพื่อการ
ฆาเชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย และเชื้อรา 
(ราคาท้องถิ่น)

0 0 0 5,500 -100 % 0

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

เครื่องซักผ้าแบบธรรมดา ขนาด 15 
กิโลกรัม จํานวน 1 เครื่อง

0 0 18,000 0 0 % 0

เครื่องทําน้ําร้อน-น้ําเย็น 7,000 0 0 0 0 % 0

ตู้เย็น ขนาด 3.5 คิวบิกฟุต 5,700 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 

22,000 0 0 22,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน ประมวลผล
แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง (เกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร)

0 0 0 0 100 % 22,000
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เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา 3,200 0 0 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า 3,000 0 0 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
0 0 0 5,000 -100 % 0

อุปกรณอานบัตรแบบเอนกประสงค(Smart 
card Reader) จํานวน 1 เครื่อง

0 0 700 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 0 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 53,700 119,300 35,700 126,500 136,800
รวมงบลงทุน 53,700 119,300 35,700 126,500 136,800

รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข 1,852,464 1,932,160 2,254,084 2,974,000 3,196,830
รวมแผนงานสาธารณสุข 3,498,221.4 3,242,550.35 3,488,858.7 5,372,480 6,139,180

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 526,792 173,677 170,040 574,600 103.88 % 1,171,500

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 8,220 330 0 0 0 % 0

เงินประจําตําแหนง 36,750 1,694 0 78,000 0 % 78,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 225,480 238,560 250,140 272,000 4.78 % 285,000

วันที่พิมพ : 7/8/2563  18:14:34 หน้า : 43/61



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 430,524 467,804 891,360 1,138,000 1.76 % 1,158,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 50,206 56,000 87,480 88,000 -5.68 % 83,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,277,972 938,065 1,399,020 2,150,600 2,775,500
รวมงบบุคลากร 1,277,972 938,065 1,399,020 2,150,600 2,775,500

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 41,100 1,452 0 6,000 0 % 6,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 35,600 13,700 24,000 50,000 0 % 50,000

รวมค่าตอบแทน 76,700 15,152 24,000 56,000 56,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 400 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 9,780 110,000 0 % 110,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 5,620 40,000 0 % 40,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 2,500 21,600 6,550 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 2,500 22,000 21,950 180,000 180,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 5,779 10,408 7,622 20,000 0 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 11,600 0 13,950 20,000 0 % 20,000
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 28,946.15 26,337.95 33,169.2 70,000 0 % 70,000

วัสดุคอมพิวเตอร 19,540 27,080 29,730 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 65,865.15 63,825.95 84,471.2 140,000 140,000
รวมงบดําเนินงาน 145,065.15 100,977.95 130,421.2 376,000 376,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง 18,000 บีที
ยู

28,600 0 0 0 0 % 0

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน 17,200 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

รถจักรยานยนต           38,000 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

กล้องถายภาพนิ่ง 10,000 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 
2 (จอภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)จํานวน 
1 ชุด

0 0 30,000 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง

0 0 22,000 0 0 % 0

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร 15,800 0 0 0 0 % 0
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เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก(inkjet Printer)
สําหรับกระดาษขนาด A3 จํานวน 1 เครื่อง

0 0 6,300 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 
1 เครื่อง

0 0 2,500 0 0 % 0

อุปกรณอานบัตรแบบเอนกประสงค(Smart 
card Reader) จํานวน 1 เครื่อง

0 0 700 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 23,910 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 0 3,010 50,000 0 % 50,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 109,600 23,910 64,510 50,000 50,000
รวมงบลงทุน 109,600 23,910 64,510 50,000 50,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,532,637.15 1,062,952.95 1,593,951.2 2,576,600 3,201,500
งานไฟฟ้าถนน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 147,240 153,240 0 0 0 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 12,180 6,180 0 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 159,420 159,420 0 0 0
รวมงบบุคลากร 159,420 159,420 0 0 0
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งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,995,700 1,871,150 0 0 0 % 0

โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
เพื่อปฏิบัติหน้าที่งานตัดหญ้า ตัดแตงกิ่งไม้ 
วัชพืช เก็บกวาดเศษกิ่งไม้ และบํารุงรักษา
เกาะกลาง

0 0 1,815,913 2,100,000 0 % 2,100,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 19,140 4,300 3,020 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 2,014,840 1,875,450 1,818,933 2,120,000 2,120,000
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 46,892.75 38,201.14 66,159.25 160,000 -37.5 % 100,000

วัสดุกอสร้าง 40,688.78 25,801.91 41,199.77 250,000 -60 % 100,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 5,500 0 30,000 0 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 26,362 30,319 25,550.9 70,000 0 % 70,000

วัสดุการเกษตร 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 113,943.53 99,822.05 132,909.92 520,000 310,000
รวมงบดําเนินงาน 2,128,783.53 1,975,272.05 1,951,842.92 2,640,000 2,430,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือกําลัง
เครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต 
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จํานวน 
1 คัน

0 0 0 0 100 % 854,000

ครุภัณฑกอสร้าง

เครื่องตัดไฟเบอร 0 7,000 0 0 0 % 0

ตู้เชื่อม 0 9,000 0 0 0 % 0

สวานกระแทก 0 4,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑสํารวจ

เทปวัดระยะ 50 เมตร 0 0 0 1,700 -100 % 0

ล้อวัดระยะ ขนาด 12 นิ้ว
0 0 0 3,500 -100 % 0

ครุภัณฑอื่น

กระจกโค้งสแตนเลส ชนิดกลม พร้อม
อุปกรณติดตั้ง จํานวน 10 ชุด

0 99,000 0 0 0 % 0

กระจกโค้งสองทาง พร้อมอุปกรณ 0 0 0 50,000 -100 % 0

วันที่พิมพ : 7/8/2563  18:14:34 หน้า : 48/61



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

กระจกโค้งสองทาง พร้อมอุปกรณ จํานวน 
10 ชุดๆละ 10,000 บาท

0 0 98,440 0 0 % 0

คากระจกโค้ง 100,000 0 0 0 0 % 0

เครื่องหัวแกสตัดเหล็กพร้อมอุปกรณ 
0 0 0 6,800 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 99,040 148,190 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 0 294,070 300,000 -33.33 % 200,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 199,040 267,190 392,510 362,000 1,054,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

2. โครงการกอสร้าง/ปรับปรุง ถนน คสล. 368,000 0 0 0 0 % 0

3. โครงการกอสร้างผิวจราจรแอสฟัลทติกส
คอนกรีต 

2,632,000 0 0 0 0 % 0

5. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลทติกส
คอนกรีต

1,050,000 0 0 0 0 % 0

6. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลทติกส
คอนกรีต 

1,141,000 0 0 0 0 % 0

การติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสวาง ในเขต
เทศบาลตําบลดอนยายหอม

0 0 395,900 400,000 0 % 400,000

การติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ 0 292,358.24 0 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างถนน ค.สล.จากแยกบ้าน
นายสมนึก มั่งจุน ถึงบ้าน นางทองเจือ ไขว้
พันธุ ชุมชนคลองน้ําใส

0 0 0 154,800 -100 % 0

โครงการกอสร้างทอลอดระบายน้ํา คสล. 
หน้าบ้านนายวัฒนา ขาวชม 0 0 0 15,800 -100 % 0

โครงการกอสร้างป้ายจราจรบอกทางการ
คมนาคมในเขตเทศบาลฯ

0 99,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. 
บริเวณข้างบ้านนายปัทวี คณะเวทย ถึงข้าง
บ้านนายประสิทธิ์ ตุ้มฉิม (ชุมชนโคกทรัพย
เจริญ) หมูที่ 1  ตําบลดอนยายหอม  อําเภอ
เมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

0 0 223,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างราวกันตก 0 0 0 0 100 % 500,000

โครงการติดตั้ง GUARDRAIL กันตก บริเวณ
โค้งโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ๒ หลวงพอ
เงินอนุสรณ 0 0 0 68,800 -100 % 0
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โครงการปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรแอ
สฟัลทติกคอนกรีตพร้อมซอมแซมผิวคสล.ที่
ชํารุด และกอสร้างเขื่อนกําแพงกันดินพร้อม
เทคอนกรีตขยายถนนบริเวณปากซอยเสมา
ธรรมจักร 7 ถึง สามแยกบ้านนางจําเนียร 
คงจุ้ย (ชุมชนกลางบ้าน ม.1) หมูที่ 1 ต
.ดอนยายหอม

0 0 0 1,121,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลทติก
คอนกรีต และซอมแซมถนน คสล.ที่ชํารุด 
บริเวณถนนชุมชนข้างวัดพัฒนาเชื่อมถนน
ชุมชนกลางบ้านหมู 2 สามแยกบ้านนาย
ประเวทย จึงสมานญาติ 

0 0 0 1,041,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลทติก
คอนกรีตพร้อมซอมแซมผิวจราจรคอนกรีต
ที่ชํารุดบริเวณบ้านนางสาย มีก่ํา ถึงคอ
สะพานที่ทําการผู้ใหญบ้าน (ชั่วคราว) ม.1 
นายธนู คงจุ้ย (ชุมชนโคกทรัพยเจริญ) ม.1 
ต.ดอนยายหอม

0 0 0 0 100 % 353,000
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โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. พร้อมบอ
พัก บริเวณสวนสุขภาพ ชวงหลังห้องแถววัด
ดอนยายหอม ถึง บ้านนายใช้ หอมสมบูรณ

0 0 0 133,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

356,000 187,000 387,498 999,000 -69.97 % 300,000

โครงการปรับปรุงขยายผิวจราจร คสล. 
พร้อมซอมแซมถนน คสล. ที่ชํารุด บริเวณ
ศาลา SML หมูที่ 2 ถึงหน้าบ้านนางลั้ง ศรี
บัว (ชุมชนพอเงินพัฒนา) หมูที่ 2 ตําบล
ดอนยายหอม อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัด
นครปฐม

0 0 181,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลทติก
คอนกรีต ซอมแซมถนน คสล. ที่ชํารุด  งาน
เสริมปากบอพัก และวางทอระบายน้ํา คสล. 
พร้อมบอพัก บริเวณสามแยกบ้าน ดร.สนั่น 
อินทรประเสริฐ ถึงบริเวณสวนมะมวงของ
นางสาวจุทามาศ บุญจอง (ชุมชนคลองน้ํา
ใส) หมูที่ 2 ตําบลดอนยายหอม อําเภอ
เมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

0 0 945,306.08 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 5,547,000 578,358.24 2,132,704.08 3,933,400 1,553,000
รวมงบลงทุน 5,746,040 845,548.24 2,525,214.08 4,295,400 2,607,000
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รวมงานไฟฟ้าถนน 8,034,243.53 2,980,240.29 4,477,057 6,935,400 5,037,000
งานสวนสาธารณะ

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 6,100.59 2,125.6 0 15,000 -33.33 % 10,000

วัสดุการเกษตร 20,426.6 2,280 3,759.7 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 26,527.19 4,405.6 3,759.7 25,000 20,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 85,480.3 94,215.71 105,270.46 150,000 0 % 150,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 0 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 85,480.3 94,215.71 105,270.46 155,000 155,000
รวมงบดําเนินงาน 112,007.49 98,621.31 109,030.16 180,000 175,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 0 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 30,000 30,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 30,000 30,000

รวมงานสวนสาธารณะ 112,007.49 98,621.31 109,030.16 210,000 205,000
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาจ้างลูกจ้างประจํา 227,820 0 0 0 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 286,838 323,127 378,000 432,000 0 % 432,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 31,870 35,901 42,000 48,000 0 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 546,528 359,028 420,000 480,000 480,000
รวมงบบุคลากร 546,528 359,028 420,000 480,000 480,000

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 3,008,918 2,861,900 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 362,305 400,000 0 % 400,000

โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
เพื่อปฏิบัติหน้าที่งานกําจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล รักษาความสะอาดของถนน หรือ
ทางเดินในชุมชน

0 0 1,972,806 2,400,000 0 % 2,400,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 112,640 143,500 195,480 400,000 -50 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 3,121,558 3,005,400 2,530,591 3,200,000 3,000,000
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 65,480 22,510.84 48,823.9 70,000 -28.57 % 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 59,210 127,320 4,110 150,000 -66.67 % 50,000
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 293,959.8 335,123 272,103.8 380,000 0 % 380,000

รวมค่าวัสดุ 418,649.8 484,953.84 325,037.7 600,000 480,000
รวมงบดําเนินงาน 3,540,207.8 3,490,353.84 2,855,628.7 3,800,000 3,480,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 168,400 401,120 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 0 0 100,000 0 % 100,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 168,400 401,120 0 100,000 100,000
รวมงบลงทุน 168,400 401,120 0 100,000 100,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 4,255,135.8 4,250,501.84 3,275,628.7 4,380,000 4,060,000
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งานบําบัดน้ําเสีย
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
เพื่อปฏิบัติหน้าที่งานบําบัดน้ําเสีย คู คลอง 
และกําจัดวัชพืช

0 0 410,322 450,000 0 % 450,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 410,322 450,000 450,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 410,322 450,000 450,000

รวมงานบําบัดน้ําเสีย 0 0 410,322 450,000 450,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 13,934,023.97 8,392,316.39 9,865,989.06 14,552,000 12,953,500

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการจัดโครงการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ป   

0 23,881 0 0 0 % 0
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คาใช้จายในการจัดโครงการปกป้องสถาบัน
สําคัญของชาติ และสงเสริมประชาธิปไตย 0 6,000 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการจัดโครงการสงเสริมอาชีพ
ชุมชน   

0 20,957 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการจัดโครงการอบรมการ
ปรองดองสมานฉันทระดับท้องถิ่น

0 6,300 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการจัดโครงการอบรมให้ความรู้
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 0 7,500 0 0 0 % 0

คาใช้จายในจัดโครงการกีฬาสีชุมชน
สัมพันธ ต้านยาเสพติด 

0 121,410 0 0 0 % 0

โครงการกีฬาสีชุมชนสัมพันธ ต้านยาเสพติด 
 สร้างความปรองดอง สมานฉันท

114,474.9 0 0 0 0 % 0

โครงการขับเคลื่อนน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

0 0 0 10,000 100 % 20,000

โครงการจัดการแขงขันกีฬาสีชุมชนตอต้าน
ยาเสพติด สร้างความปรองดอง สมานฉันท 

0 0 125,098 0 0 % 0

โครงการจัดการแขงขันกีฬาสีชุมชนสัมพันธ 
ต้านยาเสพติด

0 0 0 150,000 0 % 150,000

โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 0 0 0 30,000 66.67 % 50,000

โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป 0 0 11,250 0 0 % 0
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โครงการจัดทําแผนพัฒนาสามป 39,163 0 0 0 0 % 0

โครงการปรองดองสมานฉันทระดับท้องถิ่น 4,500 0 6,300 10,000 0 % 10,000

โครงการประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนดําเนินงาน การ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

0 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการฝึกอบรมและสงเสริมกลุมอาชีพให้
แกประชาชนและกลุมสตรีในตําบลดอนยาย
หอม

0 0 25,800 16,433 82.56 % 30,000

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

0 0 0 10,000 100 % 20,000

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และสงเสริม
ประชาธิปไตยในท้องถิ่น

0 0 7,800 20,000 0 % 20,000

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ 0 0 0 100,000 0 % 100,000

โครงการสงเสริมการใช้พลังงานทดแทนใน
ชุมชน

0 0 0 6,000 400 % 30,000

โครงการสงเสริมการออกกําลังกาย "มวย
ไทยชุมชนต้านยาเสพติด"

0 0 0 50,000 0 % 50,000

โครงการสงเสริมสนับสนุนการจัดทําแผน
ชุมชน

0 0 8,565 20,000 0 % 20,000

โครงการสงเสริมอาชีพชุมชน 26,490 0 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน
ของคณะกรรมการชุมชน,คณะกรรมการ
สนับสนุนแผน, คณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลฯ, คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ

0 0 92,460 0 100 % 400,000

รวมค่าใช้สอย 184,627.9 186,048 277,273 432,433 910,000
รวมงบดําเนินงาน 184,627.9 186,048 277,273 432,433 910,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 184,627.9 186,048 277,273 432,433 910,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 184,627.9 186,048 277,273 432,433 910,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้ในการจัดโครงการอนุรักษและสืบสาน
ประเพณีวันลอยกระทง   

0 18,374 0 0 0 % 0

คาใช้ในการจัดโครงการอนุรักษและสืบสาน
ประเพณีวันสงกรานตและวันผู้สูงอายุ  0 131,646 0 0 0 % 0

โครงการกิจกรรมทางศาสนา 0 0 10,090 40,000 0 % 40,000

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง 18,000 0 23,657.5 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง 0 0 0 23,390 327.53 % 100,000

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต และวัน
ผู้สูงอายุ

0 0 224,471 0 0 % 0

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานตและวัน
ผู้สูงอายุ

237,066 0 0 0 0 % 0

โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวัน
สงกรานตและวันผู้สูงอายุ

0 0 0 0 100 % 300,000

รวมค่าใช้สอย 255,066 150,020 258,218.5 63,390 440,000
รวมงบดําเนินงาน 255,066 150,020 258,218.5 63,390 440,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 255,066 150,020 258,218.5 63,390 440,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 255,066 150,020 258,218.5 63,390 440,000

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

คาชําระหนี้เงินต้น 328,800 0 0 0 0 % 0

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 292,669 307,224 344,964 372,000 12.9 % 420,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0 0 14,280 25,000 0 % 25,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7,463,000 8,452,600 9,087,400 9,967,200 3.59 % 10,324,800

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,784,800 1,991,200 2,044,000 2,116,800 4.31 % 2,208,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส 41,500 60,000 48,000 78,000 0 % 78,000

สํารองจาย 0 0 0 404,500 -50.56 % 200,000

รายจายตามข้อผูกพัน 211,412.66 212,880 0 0 0 % 0

คาบํารุงสันนิบาตเทศบาล 0 0 0 0 100 % 60,000

คําบํารุงสันนิบาตเทศบาล 0 0 56,900 60,000 -100 % 0

เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ 
สปสช.

0 0 160,000 160,000 0 % 160,000

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 0 0 0 63,000 -26.98 % 46,000

เงินชวยพิเศษ 28,200 107,520 0 5,000 0 % 5,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

740,000 648,000 760,000 701,600 3.67 % 727,340

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 335,241 591,542 605,004 610,000 0 % 610,000

รวมงบกลาง 11,225,622.66 12,370,966 13,120,548 14,563,100 14,864,140
รวมงบกลาง 11,225,622.66 12,370,966 13,120,548 14,563,100 14,864,140
รวมงบกลาง 11,225,622.66 12,370,966 13,120,548 14,563,100 14,864,140

รวมแผนงานงบกลาง 11,225,622.66 12,370,966 13,120,548 14,563,100 14,864,140
รวมทุกแผนงาน 50,091,674.48 45,862,348.24 48,077,134.77 67,000,000 70,000,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลดอนยายหอม

อําเภอ เมืองนครปฐม   จังหวัดนครปฐม

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 70,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 14,782,095 บาท

งบบุคลากร รวม 10,177,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,850,000 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 726,000 บาท

    เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกเทศมนตรี อัตราเดือน
ละ 28,800 บาท จํานวน 1 คน และรองนายกเทศมนตรี 
อัตราเดือนละ 15,840 บาท จํานวน 2 คน โดยคํานวณ
ตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงิน
ค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของ นายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
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เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

    เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งของนายก
เทศมนตรี อัตราเดือนละ 6,000 บาท จํานวน 1 คน และรอง
นายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 4,500 บาท จํานวน 2 คน โดย
คํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปราก
ฎในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงินค่า
ตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาลสมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบา
ลพ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

     เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี อัตรา
เดือนละ 6,000 บาท จํานวน 1 คน และรองนายกเทศมนตรี 
อัตราเดือนละ 4,500 บาท จํานวน 2 คน โดยคํานวณคํานวณ
ตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงินค่า
ตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2557  
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เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

จํานวน 208,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้กับเลขานุการ
นายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 10,080 บาท จํานวน 1 คน และที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 7,200 บาท จํานวน 1
 คน โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
        เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน
เงิน ค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,556,000 บาท

    เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภา
เทศบาล อัตราเดือนละ 15,840 บาท จํานวน 1 คน รองประธาน
สภาเทศบาล อัตราเดือนละ 12,960 บาท จํานวน 1 คน และ
สมาชิกสภาเทศบาล อัตราเดือนละ 10,080 บาท จํานวน 10
 คน โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงินค่า
ตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2557
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 7,327,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 5,110,000 บาท

     เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของ
พนักงานเทศบาล จํานวน12 คน คํานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป)
     เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครปฐม ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2559 และแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 –
 2566) ของเทศบาลตําบลดอนยายหอม

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท

     เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้กับพนักงานเทศบาล
ที่ได้รับเงินประจําตําแหน่งและมีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนเป็น
รายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่ง สําหรับตําแหน่งปลัด
เทศบาล ระดับกลาง อัตราเดือนละ 7,000 บาท จํานวน 1
 คน โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 
    เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 10) ประกาศ ณ วันที่ 22
 ธันวาคม 2558    
    เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครปฐม ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2547 เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์
การให้พนักงานเทศบาลได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงิน
เดือน
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 240,000 บาท

      เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้กับผู้ที่ดํารงตําแหน่งปลัด
เทศบาล ระดับกลาง อัตราเดือนละ 7,000 บาท จํานวน 1
 คน ตําแหน่ง รองปลัดเทศบาล ระดับต้น อัตราเดือนละ 3,500
 บาท จํานวน 1 คน หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล ระดับต้น อัตรา
เดือนละ 3,500 บาท จํานวน 1 คน และหัวหน้าฝ่าย ระดับ
ต้น อัตราเดือนละ 1,500 บาท จํานวน 4 คน โดยคํานวณตั้งจ่าย
ไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
      เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครปฐม ลงวันที่ 27 เมษายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2559

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 303,000 บาท

      เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําของ
พนักงานเทศบาล จํานวน 1 คน โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12
 เดือน โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
      เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล ลงวัน
ที่ 31 พฤษภาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและ
การให้ลูกจ้างของเทศบาลได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561 และ
แผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 – 2566) ของเทศบาลตําบลดอน
ยายหอม
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,400,000 บาท

       เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
ของพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 7 คน พนักงานจ้างทั่ว
ไป จํานวน 4 คน โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป)    
       เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครปฐม ลงวันที่ 21 กันยายน 2558 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) และแผนอัตรากําลัง 3
 ปี (พ.ศ.2564 - 2566) ของเทศบาลตําบลดอนยายหอม

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 190,000 บาท

      เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ จํานวน 3 คน และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 4
 คน โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
      เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครปฐม ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล ได้รับเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)

งบดําเนินงาน รวม 3,650,595 บาท
ค่าตอบแทน รวม 208,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 18,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกวันหรือเวลา
ราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างที่
ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
        เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 170,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือเช่าซื้อบ้านให้แก่พนักงาน
เทศบาลที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
        เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจน
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ผู้บริหารท้อง
ถิ่น พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจํา ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป)
        เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 และหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้สอย รวม 2,115,200 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคารสํานักงาน อาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาคารห้องเก็บของ ห้องประชุมใหญ่ และศูนย์
บริการสาธารณสุข

จํานวน 475,200 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริษัทเอกชนทําการดูแลรักษาทํา
ความสะอาด อาคารสํานักงาน อาคารห้องเก็บของ ห้องประชุม
ใหญ่ และศูนย์บริการสาธารณสุข ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
        เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
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รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 400,000 บาท

     เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้บุคคลภายนอกทําการอย่าง
หนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล เช่น ค่าถ่ายเอกสารและค่าเย็บ
หนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผย
แพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าจ้าง
เหมาบริการ หรือจ้างเหมาให้ทําการอื่นใด ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท

        ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อจ่ายเป็น
ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น
ซึ่งจําเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง เพื่อเป็นค่ารับรอง ในการ
ต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยม
ชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมต้อน
รับบุคคล หรือคณะบุคคล ค่ารับรองในการประชุมสภาเทศบาล
ตําบลดอนยายหอม หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรม
การ เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มต่างๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยง
รับรองและค่าบริการอื่นๆ ซึ่งจําเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการเลี้ยง
รับรอง และค่าบริการอื่นๆ ซึ่งจําเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการเลี้ยง
รับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับ
การแต่งตั้ง ตามกฎหมายหรือตามระเบียบ หนังสือสั่งการ
ของกระทรวงมหาดไทยการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วมประชุม
        ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนาหรือรัฐพิธีที่เทศบาลตําบลดอน
ยายหอมจัดขึ้น หรือเป็นงานที่ได้รับมอบหมายภารกิจจากหน่วย
งานราชการ
        ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการต่างๆ เช่น พิธีเปิด
อาคาร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป)
        เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่า
ใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2562 
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จํานวน 10,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน
ความผิดทางละเมิดให้แก่บุคคลหรือหน่วยงาน ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
        เป็นไปตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้า
หน้าที่ พ.ศ.2539 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 90,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่าน
ทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียน
ต่างๆ ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง หรือบุคคลที่
ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ เพื่อประชุมฝึก
อบรม อบรม สัมมนาดูงาน หรือไปติดต่อราชการ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
        เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง
        เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวง
มาลา ในงานราชพิธี รัฐพิธี พานประดับ พุ่มดอกไม้ เพื่อมอบให้
แก่บุคคลต่างๆ หรือวาง ณ อนุสาวรีย์ ฯลฯ เพื่อใช้ในการปฏิบัติ
งานของเทศบาลตําบลดอนยายหอม หรือเป็นงานที่ได้รับมอบ
หมายภารกิจจากหน่วยงานราชการ ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

วันที่พิมพ์ : 9/9/2563  09:18:35 หน้า : 9/116



โครงการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับกิจการท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดฝึกอบรม
เกี่ยวกับกิจการท้องถิ่นให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง และผู้ที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทั่วไปของเทศบาลตําบลดอนยาย
หอม เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่า
วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
        เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลดอนยาย
หอม (พ.ศ.2561- 2565) หน้าที่ 106 ลําดับที่ 5

โครงการพัฒนาศักยภาพให้บุคลากรในการปฏิบัติงาน จํานวน 50,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนา
ศักยภาพให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานทั่วไปของเทศบาลตําบลดอนยายหอม เช่น ค่า
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
        เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลดอนยาย
หอม (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้าที่ 9 ลําดับ
ที่ 7
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โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น จํานวน 400,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์กร
ปกครอง  ส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมายกําหนด อีกทั้งให้ความร่วม
มือในการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่ และการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองในการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร และหรือสมาชิก
วุฒิสภา ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงฐานะการคลังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับการเลือก
ตั้ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป)
        เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562
        เป็นไปตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562
        เป็นไปตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลดอนยาย
หอม (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 108 ลําดับที่ 12
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โครงการวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  วันชาติ 
และวันพ่อแห่งชาติ

จํานวน 50,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานวัน
คล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นวัน
ชาติ และเป็นวันพ่อแห่งชาติ เช่น ค่าจ้างเหมาจัดเวที ค่าจ้าง
เหมา เครื่องขยายเสียง ค่าไฟฟ้าประดับงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จําเป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
        เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนัก
กีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2559
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลดอนยาย
หอม (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 67 ลําดับที่ 4

โครงการวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร

จํานวน 50,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการวันคล้ายวัน
สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เช่น ค่าจ้างเหมาจัดเวที ค่า
จ้างเหมาเครื่องขยายเสียง ค่าไฟฟ้าประดับงาน และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
        เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนัก
กีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2559
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลดอนยาย
หอม (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 67 ลําดับที่ 5
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โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรา
มาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

จํานวน 180,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนิน โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร
 มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เช่น ค่าจ้างเหมาจัด
เวที ค่าจ้างเหมาเครื่องขยายเสียง ค่าดอกไม้ไฟหรือพลุ ค่าไฟฟ้า
ประดับงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
        เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนัก
กีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2559
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลดอนยาย
หอม (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 66 ลําดับที่ 1

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา
พิมลลักษณ พระบรมราชินี

จํานวน 160,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนิน โครงการจัดงานวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลัก
ษณ พระบรมราชินีนาถ เช่น ค่าจ้างเหมาจัดเวที ค่าจ้าง
เหมา เครื่องขยายเสียง ค่าดอกไม้ไฟหรือพลุ ค่าไฟฟ้าประดับ
งาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
        เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่าย ในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนัก
กีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2559
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลดอนยาย
หอม (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 66 ลําดับที่ 2
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โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
และวันแม่แห่งชาติ

จํานวน 50,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนิน โครงการจัดงานวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวัน
แม่แห่งชาติ เช่น ค่าจ้างเหมาจัดเวที ค่าจ้างเหมาเครื่องขยาย
เสียง ค่าดอกไม้ไฟหรือพลุ ค่าไฟฟ้าประดับงาน และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
        เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนัก
กีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2559
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลดอนยาย
หอม (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 66 ลําดับที่ 3

โครงการวันเทศบาล จํานวน 20,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการจัดงานวัน
เทศบาล เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าจตุปัจจัยแด่พระ
ภิกษุ หรือค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมฯ ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
        เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
จ่าย ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่ง
นักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ.2559
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลดอนยาย
หอม (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 68 ลําดับที่ 6

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อให้ทรัพย์สิน
ของเทศบาลตําบลดอนยายหอม สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ เช่น เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร์ เครื่องโทรสาร เครื่อง
ถ่ายเอกสาร และอื่นๆ ที่จําเป็นตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 
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ค่าวัสดุ รวม 432,395 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,395 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงานที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ของทางราชการ เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้
บรรทัด ยางลบ ลวดเล็บ กระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี สมุด
ประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ตรายาง ซอง ธงชาติ ฯลฯ และ
อื่นๆ ที่จําเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 22,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุที่ใช้ในการปฏิบัติ
งานของทางราชการ เช่น ไมโครโฟน และที่ใช้ในการบํารุงหรือ
ซ่อมแซมวัสดุไฟฟ้าที่ชํารุดในอาคารสํานักงานเทศบาล เช่น หลอด
ฟูลออเรสเซนต์ ฟิวส์ สวิตซ์ สายไฟฟ้า บัลลาส สตาสเตอร์ ถ่าน
แบตเตอรี่แห้งใช้กับเครื่องรับส่งวิทยุ และอื่นๆ ที่จําเป็นตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวที่จําเป็นต้องใช้
ในสํานักงานเทศบาล เช่น น้ํายาล้างจาน ถ้วย ชาม ช้อนส้อม แก้ว
น้ํา และอื่นๆ ที่จําเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 40,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสําหรับยานพาหนะและขนส่งที่ใช้
ในการปฏิบัติงานของทางราชการ เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอร์
รี่ หัวเทียน และอื่นๆ ที่จําเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 150,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ ที่ใช้
ในการปฏิบัติงานของทางราชการ เช่น น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเครื่อง น้ํามันจารบี แก๊ส น้ํามันก๊าด และอื่นๆ ที่จํา
เป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของ
ทางราชการ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 
 (Diskette , Floppy Disk , Removable Disk , Compact Dis
c , Digital Video Disc , Flash Drive) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก สําหรับเครื่องพิมพ์
แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล แผงแป้นพิมพ์ หรือแป้น
พิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board) และอื่นๆ ที่จําเป็น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป) 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 895,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 700,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสําหรับภายในสํานักงาน
เทศบาลตําบลดอนยายหอม โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป)

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 35,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาสําหรับภายในสํานักงานเทศบาล
ตําบลดอนยายหอม โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 20,000 บาท

     เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ที่ใช้ในราชการของเทศบาลที่
ใช้ในอาคารสํานักงาน โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 40,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตรา
ไปรษณีย์ยากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินใน
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
ฯลฯ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลดอนยาย
หอม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลดอนยายหอม ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่ว
ไป) 
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ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานของทางราชการ และการให้บริการระบบอินเตอร์เน็ต
แก่เยาวชน ประชาชนทั่วไป เช่น ค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่า
เทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาว
เทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต และค่าสื่อสาร
อื่นๆ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ โดยคํานวณ
ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

งบลงทุน รวม 924,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 724,500 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

กล้องวงจรปิด จํานวน 10 ตัว พร้อมอุปกรณ์การติดตั้งและ Set 
ระบบ

จํานวน 500,000 บาท

        เพื่อจัดซื้อกล้องวงจรปิด จํานวน 10 ตัว พร้อมอุปกรณ์การ
ติดตั้งและ Set ระบบ รายละเอียดเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด กระ
ทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
        เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลดอนยาย
หอม (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 หน้าที่ 11 ลําดับ
ที่ 13
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงาน ประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง (เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์)

จํานวน 22,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นเงินจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จํานวน 1
 ชุด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป)
        เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม 
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลดอนยาย
หอม (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563 หน้าที่ 11
 ลําดับที่ 11

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 1 เครื่อง (เกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์)

จํานวน 2,500 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นเงินจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จํานวน 1 เครื่อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) โดยมีคุณลักษณะพื้น
ฐาน ดังนี้
        - มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
        - สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
        เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม 
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลดอนยาย
หอม (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563 หน้าที่ 11
 ลําดับที่ 12
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 200,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมยาน
พาหนะ ครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอื่นใด หรือรายจ่ายเพื่อประกอบ
ขึ้นใหม่/ดัดแปลง/ต่อเติม/ปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ และอื่นๆ ที่
จําเป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 200,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 200,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมถึงราย
จ่ายเพื่อดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง และอื่นๆ ที่จํา
เป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป)

งบรายจ่ายอื่น รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอื่น

ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ จํานวน 30,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมิน
ผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ เช่น ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็น
กลางในการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการหรือประเมินผล
ความพึงพอใจ และจ้างศึกษา วิจัย สํารวจ วิเคราะห์ ประเมิน
ผล การบริหารหรือการบริการของเทศบาล เป็นต้น ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

วันที่พิมพ์ : 9/9/2563  09:18:35 หน้า : 19/116



งานบริหารงานคลัง รวม 5,055,060 บาท
งบบุคลากร รวม 4,262,060 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,262,060 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,180,880 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
ของพนักงานเทศบาล จํานวน 5 คน โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)
        เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครปฐม ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2559 และแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 –
 2566) ของเทศบาลตําบลดอนยายหอม

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 110,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาล
ที่ได้รับเงินประจําตําแหน่งและมีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนเป็น
รายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจําตําแหน่ง และมี
สิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจํา
ตําแหน่ง สําหรับตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง ระดับกลาง  อัตรา
เดือนละ 5,600 บาท จํานวน 1 คน และเงินค่าครองชีพ อัตรา
เดือนละ 1,775 บาท จํานวน 2 คน โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)
        เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 10) ประกาศ ณ วันที่ 22
 ธันวาคม 2558
        เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครปฐม ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2548 เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์
การให้พนักงานเทศบาลได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงิน
เดือน
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 103,200 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้กับผู้อํานวยการกอง
คลัง ระดับกลาง อัตราเดือนละ 5,600 บาท จํานวน 1 คน และหัว
หน้าฝ่าย ระดับต้น อัตราเดือนละ 1,500 บาท จํานวน 2 คน  โดย
คํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)
        เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครปฐม ลงวันที่ 27 เมษายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2559

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 252,120 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําของ
ลูกจ้างประจํา จํานวน 1 คน โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12
 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารงานคลัง)
        เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล ลงวัน
ที่ 31 พฤษภาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและ
การให้ลูกจ้างของเทศบาลได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561 และ
แผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 – 2566) ของเทศบาลตําบลดอน
ยายหอม

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,503,960 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
ของพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 8 คน พนักงานจ้างทั่ว
ไป จํานวน 2 คน โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
งานคลัง)
        เป็นไปตามเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล จังหวัดนครปฐม ลงวันที่ 21 กันยายน 2558 เรื่อง หลัก
เกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) และแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 – 2566) ของเทศบาลตําบลดอนยายหอม
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 111,900 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ จํานวน 4 คน และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 2
 คน โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)
        เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครปฐม ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานของเทศบาล ได้รับเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)

งบดําเนินงาน รวม 733,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 233,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 200,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัด
จ้าง คณะกรรมการกําหนดราคากลาง คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
        เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค
 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การ
เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง) 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 33,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงาน
เทศบาล และลูกจ้างประจํา ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)
        เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 และหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง
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ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกเป็นผู้ดําเนินการ
อย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่า
ธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนในการอบรมสัมมนาต่างๆ ค่าเช่า
ทรัพย์สิน ค่าบริการรับใช้ และอื่นๆ ที่จําเป็น ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่าน
ทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม ในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียน
ต่างๆ ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรือ
อนุมัติให้เดินทางไปราชการ เพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา
ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)
        เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
        เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557
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โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ จํานวน 10,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการจัดเก็บ
ภาษีเคลื่อนที่ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่า
ใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)
        เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลดอนยาย
หอม (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่ 112 ลําดับที่ 18

โครงการสํารวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 50,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสํารวจภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บราย
ได้ โดยจัดทําหรือปรับข้อมูลแผนที่ภาษี และทะเบียน
ทรัพย์สิน การจ้างเหมาสํารวจ และจัดเก็บข้อมูล เพื่อจัดทําฐาน
ข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราช
บัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยว
ข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารงานคลัง)
        เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลดอนยาย
หอม (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่ 112 ลําดับที่ 17

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 40,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อบํารุงรักษา ซ่อมแซมทรัพย์สิน
ต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถจักรยานยนต์ เครื่อง
ปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ และอื่นๆ ที่จําเป็นตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารงานคลัง)
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ค่าวัสดุ รวม 270,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ค่าเครื่อง
เขียน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ลวด
เสียบกระดาษ กระดาษคาร์บอน แฟ้ม ตรายาง แบบพิมพ์
ต่างๆ รวมทั้งสิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ซองในการ
บรรจุ หีบห่อ ตะแกรงวางเอกสาร ที่จําเป็นต้องใช้ในหน่วยงาน
นี้ และอื่นๆ ที่จําเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขน
ส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยาง รถยนต์ หัวเทียน ไส้กรอง สายไมล์ น้ํามัน
เบรก กระจกมองข้าง หม้อน้ํา กันชน เบาะ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัด
นิรภัย และอื่นๆ ที่จําเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 60,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้กับยาน
พาหนะของหน่วยงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 80,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจาน บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบ
พิมพ์ ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ์ เมนบอร์ด เม้าส์ แผ่นวงจร อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอ่านและ
บันทึกข้อมูลแบบต่างๆ และอื่นๆ ที่จําเป็น ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)
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งบลงทุน รวม 60,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 60,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 60,000 บาท

     เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ให้
สามารถ    
ใช้งานได้ตามปกติ ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมยาน
พาหนะ ครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอื่นใด หรือรายจ่ายเพื่อประกอบ
ขึ้นใหม่/ดัดแปลง/ต่อเติม/ปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ และอื่นๆ ที่
จําเป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 6,103,500 บาท

งบบุคลากร รวม 1,560,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,560,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 578,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
ของพนักงานเทศบาล จํานวน 2 คน โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)
        เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครปฐม ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2559 และแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 –
 2566) ของเทศบาลตําบลดอนยายหอม
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 18,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้กับผู้ที่ดํารงตําแหน่งหัว
หน้าฝ่าย ระดับต้น อัตราเดือนละ 1,500 บาท จํานวน 1 คน โดย
คํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏ
ในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย)
        เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครปฐม ลงวันที่ 27 เมษายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2559

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 814,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงให้แก่พนักงาน
จ้างตามภารกิจ จํานวน 2 คน และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 5
 คน โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)
        เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครปฐม ลงวันที่ 27 เมษายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2559

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 150,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ จํานวน 2 คน และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 5
 คน โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)
        เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครปฐม ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล ได้รับเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
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งบดําเนินงาน รวม 843,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 34,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 24,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือเช่าซื้อบ้านให้แก่พนักงาน
เทศบาลที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผน
งานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย)
        เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจน
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงาน
เทศบาล และลูกจ้างประจํา ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)
        เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 และหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง 

ค่าใช้สอย รวม 169,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าบริการสัญญาณ GPS รถบรรทุกน้ํา จํานวน 5,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสัญญาณ GPS รถบรรทุกน้ํา และค่า
ใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน
การรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย)
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รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 54,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเพื่อให้ผู้รับจ้างทําการอย่าง
หนึ่งอย่างใด เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปก
หนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน
ต่างๆ หรือจ้างเหมาให้ทําการอื่นใด ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่า
พาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า
อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการของ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง หรือบุคคลที่ได้
รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ เพื่อประชุม ฝึก
อบรม อบรม สัมมนาดูงาน หรือไปติดต่อราชการ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)
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โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล จํานวน 10,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุช่วงเทศกาล เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)
        เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
        เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.4/ว 4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561
        เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 3892 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
        เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.4/ว 1123 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563
        เป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ.2554
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลดอนยาย
หอม (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 93 ลําดับที่ 1

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้อง
ต้น

จํานวน 30,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมให้ความ
รู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น เช่น ค่า
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย)
        เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลดอนยาย
หอม (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 93 ลําดับที่ 3

วันที่พิมพ์ : 9/9/2563  09:18:36 หน้า : 30/116



ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุและ
ครุภัณฑ์ เพื่อให้ทรัพย์สินของเทศบาลตําบลดอนยายหอมสามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร์ เครื่อง
โทรสาร และเครื่องถ่ายเอกสาร และอื่นๆ ที่จําเป็น ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

ค่าวัสดุ รวม 545,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงานที่จําเป็นต้องใช้ในสํานัก
งานเทศบาล เช่น ปากกา กระดาษแฟ้มใส่เอกสาร น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์และอื่นๆ ที่จํา
เป็นตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภาย
ใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุที่ใช้ในการปฏิบัติ
งานของทางราชการ เช่น ไมโครโฟน และที่ใช้ในการบํารุงหรือ
ซ่อมแซมวัสดุไฟฟ้าที่ชํารุดในอาคารสํานักงานเทศบาล เช่น หลอด
ฟูลออเรสเซนต์ ฟิวส์ สวิตซ์ สายไฟฟ้า บัลลาส สตาสเตอร์ ถ่าน
แบตเตอรี่แห้งใช้กับเครื่องรับส่งวิทยุ และอื่นๆ ที่จําเป็นตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งาน
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท

     เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวที่จําเป็นต้องใช้
ใน           การปฏิบัติงานของทางราชการ เช่น แปรงขัดพื้น ไม้
กวาด ไม้ถูพื้น และอื่นๆ ที่จําเป็นตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏใน
แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 150,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานของทางราชการ เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอร์รี่ หัว
เทียน และอื่นๆ ที่จําเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผน
งานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 250,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ ที่ใช้
ในการปฏิบัติงานของทางราชการ เช่น น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเครื่อง น้ํามันจารบี แก๊ส น้ํามันก๊าด และอื่นๆ ที่จํา
เป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบ
ภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 30,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายที่ใช้ในการปฏิบัติ
งานของทางราชการ เช่น เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า ถุง
เท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก และอื่นๆ ที่จําเป็น เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลดอนยายหอม ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของ
ทางราชการ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 
 (Diskette , Floppy Disk , Removable Disk , Compact Dis
c , Digital Video Disc , Flash Drive) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์
แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล แผงแป้นพิมพ์หรือแป้น
พิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board) และอื่นๆ ที่จํา
เป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบ
ภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 50,000 บาท

    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิงที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ของทางราชการ เช่น เครื่องดับเพลิง น้ํายาต่างๆ และอื่นๆ ที่จํา
เป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบ
ภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 95,500 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 85,500 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสําหรับภายในอาคารศูนย์
ป้องกันฯและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยคํานวณตั้งจ่าย
ไว้ 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานรักษาความ
สงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)
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ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 7,000 บาท

    เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาสําหรับใช้ ในอาคารศูนย์
ป้องกันฯ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง คํานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภาย
ใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 3,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของทาง
ราชการ เช่น ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการใช้
บริการ ฯลฯ คํานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย)

งบลงทุน รวม 3,700,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 3,700,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถบรรทุกน้ําดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 
8,000 ลิตร

จํานวน 3,500,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกน้ําดับเพลิงแบบ
อเนกประสงค์ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร ชนิดถังรี ตัวรถ
ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ 4 จังหวะ มีกําลังแรงม้าสูงสุด
ไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ครบชุด และทําสีทั้ง
คัน ตามหน่วยงานกําหนด (ราคาท้องถิ่น) จํานวน 1 คัน ราย
ละเอียดตามที่เทศบาลตําบลดอนยายหอมกําหนด ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (ปรากฎในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)
        เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลดอนยาย
หอม (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563 หน้าที่ 10
 ลําดับที่ 9
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 200,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ บํารุงรักษาหรือซ่อมแซม
พาหนะ ครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอื่นใด รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้น
ใหม่/ดัดแปลง/ต่อเติม/ปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ และอื่นๆ ที่จํา
เป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบ
ภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 199,200 บาท

งบบุคลากร รวม 199,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 199,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 199,200 บาท

        เพื่อจ่ายเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของ
พนักงานเทศบาล จํานวน 1 คน โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12
 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)
        เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครปฐม ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 6) และแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 – 2566
) ของเทศบาลตําบลดอนยายหอม
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 8,543,325 บาท
งบบุคลากร รวม 1,993,925 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,993,925 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 921,211 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
ของพนักงานครู จํานวน 3 คน โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12
 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
        เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครปฐม ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2559 และแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 –
 2566) ของเทศบาลตําบลดอนยายหอม

เงินวิทยฐานะ จํานวน 126,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะให้กับพนักงานครูที่มีสิทธิ ได้รับ
เงินวิทยฐานะ อัตราเงินวิทยฐานะ 3,500 บาท / เดือน จํานวน 3
 คน โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา)
        เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล ลงวันที่ 5 มกราคม 2550 เรื่อง ตําแหน่ง
วิทยฐานะ พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล และ
พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจํา
ตําแหน่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 910,714 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 4 คน และพนักงานจ้างทั่วไป
จํานวน 1 คน โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา)
        เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครปฐม ลงวันที่ 21 กันยายน 2558 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) และแผนอัตรากําลัง 3
 ปี (พ.ศ. 2564 – 2566) ของเทศบาลตําบลดอนยายหอม

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้กับพนักงาน
จ้างตามภารกิจ จํานวน 1 คน และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 1
 คน โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา)
        เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครปฐม ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล ได้รับเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)

งบดําเนินงาน รวม 3,383,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 7,200 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 7,200 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงาน
เทศบาลที่มีสิทธิเบิกจ่าย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
        เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 หรือ
ระเบียบ หนังสือสั่งการที่กฎหมายกําหนด
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ค่าใช้สอย รวม 1,597,200 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการจ้างเหมาบริการทําความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลดอนยายหอม

จํานวน 295,200 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริษัทเอกชนทําการดูแลรักษาทํา
ความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลดอนยายหอม ฯลฯ
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
        เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้บุคคลภายนอกทําการ
อย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล เช่น ค่าถ่ายเอกสารและค่าเย็บ
หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยว
กับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน์หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน
ต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ บริษัทเอกชน หรือจ้างเหมาให้ทําการ
อื่นใด ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานนี้ ในงานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา)

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 60,000 บาท

        ค่าใช้จ่ายในพิธีการทางศาสนาหรือรัฐพิธีที่เทศบาลตําบล
ดอนยายหอม จัดขึ้นหรือเป็นงานที่ได้รับมอบหมายภารกิจจาก
หน่วยงานราชการต่างๆ เช่น พิธีเปิดอาคาร การประชุมต่างๆ ฯลฯ
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
        เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่า
ใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2562 

วันที่พิมพ์ : 9/9/2563  09:18:36 หน้า : 37/116



รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่าน
ทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียน
ต่างๆ ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรือ
อนุมัติให้เดินทางไปราชการ เพื่อประชุมฝึกอบรม อบรม สัมมนาดู
งาน หรือไปติดต่อราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผน
งานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
        เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) 
        เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557

โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ จํานวน 5,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการกีฬาสี
สัมพันธ์ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา)
        เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วม การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2559
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลดอนยาย
หอม (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่ 51 ลําดับที่ 4
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โครงการจัดกิจกรรมประชุมเผยแพร่ให้ความรู้ผู้ปกครองเกี่ยวกับการ
ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

จํานวน 4,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรม
ประชุมเผยแพร่ให้ความรู้ผู้ปกครองเกี่ยวกับการป้องกันและควบ
คุมโรคติดต่อ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา)
        เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557 
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลดอนยาย
หอม (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่ 59 ลําดับที่ 23

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 100,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา)  
        เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่า
ใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลดอนยาย
หอม (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่ 61 ลําดับที่ 26
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โครงการชวนลูกเล่านิทาน สานฝันรักการอ่าน จํานวน 5,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการชวนลูกเล่า
นิทาน สานฝันรักการอ่าน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา)
        เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่า
ใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วม การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2559
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลดอนยาย
หอม (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่ 58 ลําดับที่ 20

โครงการทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้ จํานวน 40,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการทัศนศึกษาเพื่อ
การเรียนรู้ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา)
        เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2559 
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลดอนยาย
หอม (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่ 60 ลําดับที่ 24
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โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 3,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปฐมนิเทศผู้
ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา)
        เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลดอนยาย
หอม (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่ 50 ลําดับที่ 1

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การบรรยายธรรม จํานวน 5,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมให้
ความรู้การบรรยายธรรม เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา)
        เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลดอนยาย
หอม (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่ 61 ลําดับที่ 27
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โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา)
        เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วม การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2559
        เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลดอนยาย
หอม (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่ 61 ลําดับที่ 28

โครงการเพื่อพัฒนาการการจัดทําหลักสูตรระดับปฐมวัยและการจัด
ทําแผนการเรียนการสอน

จํานวน 5,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเพื่อ
พัฒนาการ การจัดทําหลักสูตรระดับปฐมวัยและการจัดทําแผน
การเรียนการสอน เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา)
        เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลดอนยาย
หอม (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่ 63 ลําดับที่ 35
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โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนของครูศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ

จํานวน 20,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเพื่อพัฒนา
ศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา)
        เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลดอนยาย
หอม (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่ 63 ลําดับที่ 34

โครงการวันแม่ (ศพด.) จํานวน 3,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการวันแม่ (ศพด
.) เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
        เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลดอนยาย
หอม (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่ 52 ลําดับที่ 5
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โครงการวันแห่งความภาคภูมิใจ จํานวน 15,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการวันแห่งความ
ภาคภูมิใจ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา)
        เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วม การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2559
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลดอนยาย
หอม (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่ 54 ลําดับที่ 9

โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา จํานวน 3,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมพระ
พุทธศาสนา เช่น  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา)
        เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลดอนยาย
หอม (พ.ศ.2561  – 2565) หน้าที่ 51 ลําดับที่ 3

วันที่พิมพ์ : 9/9/2563  09:18:36 หน้า : 44/116



โครงการส่งเสริมพื้นฐานการว่ายน้ําให้ปลอดภัย จํานวน 5,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมพื้น
ฐานการว่ายน้ําให้ปลอดภัยเช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา)
        เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
        เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลดอนยาย
หอม (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่ 57 ลําดับที่ 17

โครงการส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมรักการอ่านและส่งเสริมแหล่ง
การเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและชุมชน

จํานวน 20,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมสนับ
สนุนวัฒนธรรมรักการอ่านและส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและชุมชน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา)
        เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วม การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2559
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลดอนยาย
หอม (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่ 64 ลําดับที่ 36
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษา สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)

จํานวน 96,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) จัดสรรสําหรับเด็ก
ปฐมวัย (อายุ 3 - 5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ดังนี้
 1. ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท / ปี
 2. ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท / ปี
 3. ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท / ปี
 4. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท / ปี
 และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา)
        เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่องซักซ้อมการจัด
ทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลดอนยาย
หอม (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่ 65 ลําดับที่ 41

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 170,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 100 คน อัตราคนละ 1,700 บาทต่อ
ปี เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน การศึกษางานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา)
        เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่องซักซ้อมการจัด
ทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลดอนยาย
หอม (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่ 64 ลําดับที่ 37
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
ค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 490,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็ก
ปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 100 คน อัตรามื้อละ 20
 บาทต่อคน จํานวน 245 วัน เช่น ค่าอาหารกลางวัน และค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผน
งานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
        เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2564 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล)
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลดอนยาย
หอม (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่ 55 ลําดับที่ 11

โครงการสํานึกรักบ้านเกิด จํานวน 5,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสํานึกรักบ้าน
เกิด เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา)
        เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่า
ใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลดอนยาย
หอม (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่ 70 ลําดับที่ 12
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โครงการหนูน้อยรักออม (ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง) จํานวน 5,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการหนูน้อยรักการ
ออม (ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง) เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และ เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา)
        เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลดอนยาย
หอม (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่ 57 ลําดับที่ 18

โครงการไหว้ครู จํานวน 3,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการไหว้
ครู เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา)
        เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลดอนยาย
หอม (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่ 50 ลําดับที่ 2
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โครงการอาหารเสริม (นม) บนรถบริการรับ-ส่ง นักเรียนในเขต
เทศบาลตําบลดอนยายหอม

จํานวน 100,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอาหาร
เสริม (นม) บนรถ บริการรับ – ส่ง นักเรียนในเขตเทศบาลตําบล
ดอนยายหอม เช่น ค่าอาหารเสริม (นม) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา
เป็นตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
        เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
        เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
        เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2564 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล)
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลดอนยาย
หอม (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่ 56 ลําดับที่ 14

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท

     เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม วัสดุหรือ
ครุภัณฑ์ เพื่อให้ทรัพย์สินของเทศบาลตําบลดอนยาย
หอม สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น วัสดุอุปกรณ์สํานัก
งาน เครื่องปรับอากาศ และอื่นๆ ตามความจําเป็น ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา)
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ค่าวัสดุ รวม 1,484,400 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงานที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ของทางราชการ เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้
บรรทัด ยางลบ ลวดเล็บ กระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี สมุด
ประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ตรายาง ซอง ธงชาติ ฯลฯ และ
อื่นๆ ที่จําเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุที่ใช้ในการปฏิบัติ
งานของทางราชการ เช่น ไมโครโฟน และที่ใช้ในการบํารุงหรือ
ซ่อมแซมวัสดุไฟฟ้าที่ชํารุดในอาคารสํานักงานเทศบาล เช่น หลอด
ฟูลออเรสเซนต์ ฟิวส์ สวิตซ์ สายไฟฟ้า บัลลาส สตาสเตอร์ ถ่าน
แบตเตอรี่แห้งใช้กับเครื่องรับส่งวิทยุ และอื่นๆ ที่จําเป็นตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวที่จําเป็นต้องใช้
ในการปฏิบัติงานของทางราชการ เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง ถ้วย
ชาม ช้อนส้อม แก้วน้ํา จานรอง ฯลฯ และอื่นๆ ที่จําเป็น ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา)
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ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,159,400 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กนักเรียน
โรงเรียนวัดดอนยายหอม (หลวงพ่อเงินอุปถัมภ์) จํานวน 505
 คน อัตราคนละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน แลค่าอาหาร
เสริม (นม) สําหรับเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
ดอนยายหอม จํานวน 100 คน อัตราคนละ 7.37
 บาท จํานวน 260 วัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
        เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
        เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2564 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล)
        เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างที่จําเป็นต้องใช้ในการ
ปฏิบัติงานของทางราชการ เช่น ลูกรัง ปูน ปูน
ซีเมนต์ ดิน ทราย ไม้ ยางมะตอย น้ํามันทา
ไม้ ทินเนอร์ สี ตะปู เหล็ก อิฐ เหล็กเส้น และอื่นๆ ตามความจํา
เป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 30,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ที่จําเป็นต้องใช้ใน
การปฏิบัติงานของทางราชการ เช่น สําลี ผ้าพัน
แผล เวชภัณฑ์ แอลกฮอล์ เคมีภัณฑ์ และอื่นๆ ตามความจํา
เป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
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วัสดุการเกษตร จํานวน 15,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตรที่จําเป็นต้องใช้ในการ
ปฏิบัติงานของทางราชการ เช่น ปุย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืช
และสัตว์ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

วัสดุกีฬา จํานวน 30,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬาที่จําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติ
งานของทางราชการ เช่น ลูกฟุตบอล ลูกปิงปอง ตาข่ายกีฬาฯ เสา
ตาข่ายฯ นกหวีด นาฬิกาจับเวลา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของ
ทางราชการ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 
 (Diskette , Floppy Disk , Removable Disk , Compact Dis
c , Digital Video Disc , Flash Drive) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก สําหรับเครื่องพิมพ์
แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล แผงแป้นพิมพ์ หรือแป้น
พิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board) ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา)

วัสดุการศึกษา จํานวน 80,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษาที่ใช้ในการปฏิบัติงานของทาง
ราชการ เช่น หุ่น แบบจําลองภูมิประเทศ สื่อการเรียนการสอนทํา
ด้วยพลาสติก กระดานลื่นพลาสติก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 295,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 130,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสําหรับภายในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลดอนยายหอม โดยคํานวณตั้งจ่าย
ไว้ 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

วันที่พิมพ์ : 9/9/2563  09:18:36 หน้า : 52/116



ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 150,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาสําหรับภายในอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลดอนยายหอมทั้ง 2 อาคาร โดยคํานวณตั้ง
จ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 15,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของ
ทางราชการ เช่น ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าใช้จ่ายที่เกิดเกี่ยวกับการ
ใช้บริการ ฯลฯ โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา)

งบลงทุน รวม 1,145,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,600 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน แบบล้อเลื่อน จํานวน 1 ตัว จํานวน 1,700 บาท

        เพื่อจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน แบบล้อเลื่อน จํานวน 1 ตัว โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
        - มีที่วางแขน มีพนักพิงสูง 45 เซนติเมตร 
        - สามารถปรับขึ้น  - ลงได้ (ราคาท้องถิ่น)
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลดอนยาย
หอม (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่ 157 ลําดับที่ 49

โต๊ะทํางาน แบบไม้ จํานวน 1 ตัว จํานวน 3,900 บาท

        เพื่อจัดซื้อโต๊ะทํางาน แบบไม้ จํานวน 1 ตัว โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
        - มีลิ้นชัก 2 ด้าน 
        - ขนาดกว้าง 60 เซนติเมตร
        - ยาว 150 เซนติเมตร
        - สูง 75 เซนติเมตร (ราคาท้องถิ่น)
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลดอนยาย
หอม (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่ 157 ลําดับที่ 46
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,140,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างหลังคาสระว่ายน้ําศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
ดอนยายหอม

จํานวน 500,000 บาท

        เพื่อก่อสร้างหลังคาสระว่ายน้ําศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลดอนยายหอม ขนาดกว้าง 14.50 เมตร ยาว 18.10
 เมตร รายละเอียดแบบแปลนตามเทศบาลตําบลดอนยายหอม
กําหนด
        เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลดอนยาย
หอม (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563
 หน้าที่ 2 ลําดับที่ 31

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรั้วและปรับปรุงภูมิทัศน์ พร้อมเทพื้น คสล
.

จํานวน 340,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงรั้ว จํานวน 5 ช่อง เทพื้นคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.40 เมตร ยาว 22.50 เมตร หนา 0.15
 เมตร (รวมมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 76.50 ตารางเมตร) ราย
ละเอียดแบบแปลนตามเทศบาลตําบลดอนยายหอมกําหนด
        เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลดอนยาย
หอม (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563 หน้าที่ 5
     ลําดับที่ 1

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 300,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมถึงราย
จ่ายเพื่อดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ที่จํา
เป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎในแผนงานการ
ศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
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งบเงินอุดหนุน รวม 2,020,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,020,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนสําหรับอาหารกลางวันของโรงเรียนวัดดอนยาย
หอม(หลวงพ่อเงินอุปถัมภ์)

จํานวน 2,020,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส่วนราชการโรงเรียนวัดดอนยาย
หอม (หลวงพ่อเงินอุปถัมภ์) เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันของนัก
เรียนโรงเรียนวัดดอนยายหอม (หลวงพ่อเงินอุปถัมภ์) จํานวน 505
 คน อัตรามื้อละ 20 บาทต่อคน จํานวน 200 วัน เช่น ค่าอาหาร
กลางวัน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา)
        เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
        เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2564 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล)
        เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลดอนยาย
หอม (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่ 54 ลําดับที่ 10
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพสภาเด็กฯ จํานวน 10,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมเสริม
สร้างศักยภาพสภาเด็กฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆ ตามความจําเป็น ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา)
        เป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลดอนยาย
หอม (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่ 57 ลําดับที่ 19

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 2,190,750 บาท

งบบุคลากร รวม 1,897,750 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,897,750 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,209,430 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จํานวน 5 คน และ
เงินปรับปรุง เงินเดือนประจําปี ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผน
งานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)
        เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครปฐม ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2559 และแผนอัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ
.2564 -2566 ของเทศบาลตําบลดอนยายหอม
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 78,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้กับผู้ที่ดํารงตําแหน่งผู้
อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น อัตราเดือน
ละ 3,500 บาท จํานวน 1 คน และหัวหน้าฝ่าย ระดับต้น อัตรา
เดือนละ 1,500 บาท จํานวน 2 คน โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)
        เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครปฐม ลงวันที่ 27 เมษายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2559

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 586,320 บาท

         เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงให้แก่
พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 2 คน และพนักงานจ้างทั่ว
ไป จํานวน 2 คน คํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้กับพนักงานจ้าง
ทั่วไป จํานวน 2 คน โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)
        ตามประกาศคณะกรรมการกลางของพนักงานเทศบาล (ก
.ท.) ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 เรื่องหลักเกณฑ์การให้พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่ม
ค่าครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)

วันที่พิมพ์ : 9/9/2563  09:18:36 หน้า : 57/116



งบดําเนินงาน รวม 221,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 6,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 6,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือเช่าซื้อบ้านให้แก่พนักงาน
เทศบาลที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผน
งานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)
        เป็นไปตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทําการอย่าง
หนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือ
เข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาทําป้ายประชาสัมพันธ์ ค่า
ธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ และอื่นๆ ตามความจํา
เป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่า
เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน หรือค่าเดินทางโดยเครื่อง
บิน ระหว่างเดินทางไปราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
ประจํา และพนักงานจ้าง ในหน่วยงานนี้ ซึ่งได้รับคําสั่งให้เดินทาง
ไปราชการตามสิทธิ และอื่นๆ ตามความจําเป็น ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ
สาธารณสุข)
        เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และ ที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 หรือระเบียบสั่งการที่
กฎหมายกําหนดไว้
        เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 40,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ ให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับ
อากาศ โต๊ะ เก้าอี้ รถยนต์ และอื่นๆ ตามความจําเป็น ตั้งจ่าย
จากรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข)

ค่าวัสดุ รวม 105,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานที่ใช้ในการปฏิบัติงานของทาง
ราชการ เช่น กระดาษ ปากกา น้ํายาลบคําผิด เทปกาว กรอบใส่
ประกาศนียบัตร น้ําดื่ม รวมถึงสิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้าง
พิมพ์ และอื่นๆ ตามความจําเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏ
ในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งที่ใช้กับรถ
ยนต์ รถเก็บขยะ เช่น แบตเตอรี่ เบาะ ยางรถยนต์ หัวเทียน ไส้
กรอง สายไมล์ น้ํามันเบรก กระจกมองข้าง หม้อน้ํา กันชน ฟิล์ม
กรองแสง เข็มขัดนิรภัย และอื่นๆ ตามความจําเป็น ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 35,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้กับยาน
พาหนะในการปฏิบัติงานของทางราชการ รวมถึงวัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่นที่จําเป็นต้องใช้สําหรับเครื่องพ่นหมอกควันหรือเครื่อง
พ่นต่าง ๆ และอื่นๆ ตามความจําเป็น ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ปฏิบัติงานของทาง
ราชการ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือ แถบพิมพ์ ตลับ
ผงหมึก แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมน
บอร์ด เมาส์ แผ่นวงจร อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล
แบบต่างๆ และอื่นๆ ตามความจําเป็น ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข)
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งบลงทุน รวม 72,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 72,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงาน ประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง (เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์)

จํานวน 22,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นเงินจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จํานวน 1
 ชุด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)
        เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม 
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลดอนยาย
หอม (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563 หน้าที่ 10
 ลําดับที่ 3

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รายจ่าย
เพื่อประกอบขึ้นใหม่/ดัดแปลง/ต่อเติม/ปรับปรุงซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ และอื่นๆ ที่จําเป็นตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผน
งานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 751,600 บาท
งบดําเนินงาน รวม 751,600 บาท

ค่าใช้สอย รวม 661,600 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการขุดลอกท่อระบายน้ําในเขตเทศบาลตําบลดอนยายหอม จํานวน 50,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการขุดลอกท่อ
ระบายน้ําในเขตเทศบาลตําบลดอนยายหอม ทั้ง 12
 ชุมชน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และอื่นๆ ตามความจําเป็น ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น) 
        เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลดอนยาย
หอม (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 100 ลําดับที่ 2
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

จํานวน 30,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมขับเคลื่อน
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติย
ราชนารี เช่น ค่าจัดซื้อวัคซีนอุปกรณ์ในการฉีด และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่จําเป็นเพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตัวละ 30
 บาท โดยจัดสรรตามจํานวนประชากรสุนัข/แมว ทั้งที่มีเจ้า
ของ และไม่มีเจ้าของจากการสํารวจขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)
        เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
        เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
        เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0810.5/ว 4052 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561
        เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 827 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562 
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลดอนยาย
หอม (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่ 87 ลําดับที่ 26
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กิจกรรมสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

จํานวน 6,600 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมสํารวจข้อมูล
จํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติย
ราชนารี เช่น ค่าสํารวจข้อมูลจํานวนสุนัข/แมว ทั้งที่มีเจ้าของและ
ไม่มีเจ้าของ ตัวละ 6 บาทต่อปี โดยให้ทําการสํารวจปีละ 2
 ครั้ง (ครั้งแรกภายในเดือนธันวาคม และครั้งที่ 2 ภายในเดือน
มิถุนายน) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น)
        เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
        เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 
        เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0810.5/ว 4052 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561
        เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 827 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลดอนยาย
หอม (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่ 87 ลําดับที่ 27

วันที่พิมพ์ : 9/9/2563  09:18:36 หน้า : 64/116



โครงการชุมชนน่าอยู่ หน้าบ้าน น่ามอง คลองสวยน้ําใส จํานวน 50,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการชุมชนน่า
อยู่ หน้าบ้านน่ามอง คลองสวยน้ําใส เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)
        เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่า ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนัก
กีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2559 
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลดอนยา
หอม (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่ 100 ลําดับที่ 1
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โครงการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณ
สุข

จํานวน 240,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุขในเขตเทศบาล
ตําบลดอนยายหอม จํานวน 12 ชุมชน แห่งละ 20,000
 บาท  เช่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของ
ประชาชนในการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถทักษะของ
ประชาชน ค่าใช้จ่ายสําหรับการอบรม การประชุม การ
สัมมนา การรณรงค์ การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ หรือกิจกรรม
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของแต่ละโครงการ อาทิเช่น
 (1) โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช
ประสงค์  จํานวน  80,000 บาท
 (2) โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้า
นม จํานวน 80,000 บาท
 (3) การปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  เจ้าฟ้ามหา
จักรีสิรินธรณ สยามบรมราชกุมารี จํานวน 80,000 บาท ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)  
        เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
        เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลดอนยาย
หอม (พ.ศ.2561 – 2565)  หน้าที่ 86 ลําดับที่ 25
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โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ํา" จํานวน 20,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการท้องถิ่นปลูก
ป่าเฉลิมพระเกียรติ "ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ํา" เช่น ค่า
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น)  
        เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.6/ว 1425 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562
        เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลดอนยาย
หอม (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้าที่ 7 ลําดับ
ที่ 7

โครงการนวัตกรรมเส้นทางเดินขยะครบวงจร จํานวน 20,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการนวัตกรรมเส้น
ทางเดินขยะครบวงจร เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น) 
        เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลดอนยาย
หอม (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่ 89 ลําดับที่ 30
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โครงการบ้านเรือนปลอดลูกน้ํายุงลาย จํานวน 100,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการบ้านเรือน
ปลอดลูกน้ํายุงลาย เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น) 
        เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
        เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่า ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนัก
กีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2559 
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลดอนยาย
หอม (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่ 101 ลําดับที่ 6

โครงการบิ๊กคลีนชุมชน จํานวน 20,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการบิ๊กคลี
นชุมชน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น) 
        เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนัก
กีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2559 
 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลดอนยาย
หอม (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่ 101 ลําดับที่ 5
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โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 10,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น ฯลฯ
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)
        เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557
        เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.6
/ว3188 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลดอนยาย
หอม (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่ 82 ลําดับที่ 15

โครงการรักษ์โลก รักสิ่งแวดล้อม จํานวน 10,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรักษ์โลก รักสิ่ง
แวดล้อม เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น)                                
        เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก
จ่าย  ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ.2559 
 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลดอนยาย
หอม (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่ 100 ลําดับที่ 3
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โครงการอบรมเพื่อสร้างจิตสํานึกรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน จํานวน 30,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมเพื่อ
สร้างจิตสํานึกรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน เช่น ค่าวิทยากร ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)
        เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลดอนยาย
หอม (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่ 89 ลําดับที่ 31

โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) จํานวน 30,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)
        เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557
 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลดอนยาย
หอม (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่ 85 ลําดับที่ 23
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โครงการอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพชุมชน จํานวน 15,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอาหาร
ปลอดภัยใส่ใจสุขภาพชุมชน เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา
เป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)  
      เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557
      เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลดอนยาย
หอม (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่ 82 ลําดับที่ 14

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท

     เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุและครุภัณฑ์ เพื่อ
ให้ทรัพย์สินของเทศบาลตําบลดอนยายหอมสามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ เช่น วัสดุอุปกรณ์สํานักงาน รถยนต์ เครื่องปรับ
อากาศ เครื่องถ่ายเอกสาร โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น)

ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 30,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่ใช้ในการปฏิบัติ
งานของทางราชการ เช่น น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามัน
เบนซิน ก๊าซ น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 60,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานของทางราชการ เช่น แอลกอฮอล์ น้ํายาต่าง ๆ
 เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ ถุงมือ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ฯลฯ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)

วันที่พิมพ์ : 9/9/2563  09:18:36 หน้า : 71/116



งานศูนย์บริการสาธารณสุข รวม 3,196,830 บาท
งบบุคลากร รวม 2,253,680 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,253,680 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,008,840 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
ของพนักงานเทศบาล จํานวน 2 คน โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)
        เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครปฐม ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2559 และแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 -
 2566) ของเทศบาลตําบลดอนยายหอม

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 42,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มเติมสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้
ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ให้กับพยาบาล
วิชาชีพ ชํานาญการ อัตราเดือนละ 1,500 บาท จํานวน 1
 คน และอัตราเดือนละ 2,000 บาท จํานวน 1 คน โดยตั้งจ่ายไว้
ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)
        เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครปฐม ลงวันที่ 8 มีนาคม 2553 เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่า
ตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการสังคมในสังกัด
เทศบาล พ.ศ.2553
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 84,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้กับผู้ที่ดํารงตําแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ อัตราเดือนละ 3,500
 บาท จํานวน 2 คน โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข)
        เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครปฐม ลงวันที่ 27 เมษายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2559

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,016,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงเงินค่าตอบ
แทนประจําปีของพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 3 คน และ
พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 5 คน โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12
 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งาน
ศูนย์บริการสาธารณสุข)
        เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครปฐม ลงวันที่ 21 กันยายน 2558 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) และแผนอัตรากําลัง 3
 ปี (พ.ศ.2564 - 2566) ของเทศบาลตําบลดอนยายหอม

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 102,840 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงาน
จ้างตามภารกิจ จํานวน 2 คน และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 5
 คน โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)
        เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครปฐม ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล ได้รับเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
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งบดําเนินงาน รวม 806,350 บาท
ค่าตอบแทน รวม 399,350 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 192,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนของ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานบริการสาธารณสุขขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 2 คน โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)
        เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกจ่าย พ.ศ.2562 จํานวน 2
 คน โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณ
สุข)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 144,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าซื้อหรือค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงาน
เทศบาล ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผน
งานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)
        เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 63,350 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงาน
เทศบาลที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผน
งานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)
        เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 หรือระเบียบ
หนังสือสั่งการที่กฎหมายกําหนด
        เป็นไปตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3
/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงิน
บํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน

ค่าใช้สอย รวม 267,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 60,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทําการอย่าง
หนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล เช่น ค่าถ่ายเอกสารและค่าเย็บหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาทําป้ายประชาสัมพันธ์ ค่า
ธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ และอื่นๆ ตามความจําเป็น ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์
บริการสาธารณสุข)
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่า
เบี้ยเลี้ยง เดินทาง ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน หรือค่าเดินทางโดยเครื่อง
บิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ ของ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง และอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่นในหน่วยงานนี้ ซึ่งได้รับคําสั่งให้เดินทางไปราชการ
ตามสิทธิ ประชุม ฝึกอบรม อบรมสัมมนาดูงาน ไปติดต่อ
ราชการ และอื่นๆ ตามความจําเป็น ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)
        เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
        เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557

โครงการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน จํานวน 15,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการดูแลผู้ป่วยที่
บ้าน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และอื่นๆ ที่จําเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผน
งานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)
        เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้าง และการบริหารพัสดุของภาครัฐ พ.ศ.2560 
        เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลดอนยาย
หอม (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 78 ลําดับที่ 3
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โครงการตรวจคัดกรองต้อกระจกในผู้ป่วยโรคเบาหวานและผู้สูงอายุ จํานวน 15,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการตรวจคัดกรอง
ต้อกระจกในผู้ป่วยโรคเบาหวานและผู้สูงอายุ เช่น ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่จําเป็น ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์
บริการสาธารณสุข)
        เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนัก
กีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลดอนยาย
หอม (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 78 ลําดับที่ 2

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) จํานวน 10,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) เช่น ค่าวิทยากร ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่จํา
เป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งาน
ศูนย์บริการสาธารณสุข)
        เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลดอนยาย
หอม (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้าที่ 3 ลําดับที่ 1
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โครงการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

จํานวน 10,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการป้องกันและ
ลด ความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID 19) เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่จําเป็น ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณ
สุข)
        เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2557
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลดอนยาย
หอม (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้าที่ 4 ลําดับที่ 2

โครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพช่องปาก จํานวน 5,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการผู้สูงวัยใส่ใจ
สุขภาพช่องปาก เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่จําเป็น ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)
        เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลดอนยาย
หอม (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 80 ลําดับที่ 8
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โครงการพัฒนาระบบบริการศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชน เทศบาล
ตําบลดอนยายหอม "คลินิกอบอุ่นใกล้บ้านใกล้ใจ"

จํานวน 20,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการพัฒนาระบบ
บริการศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตําบลดอนยายหอม “
คลินิกอบอุ่นใกล้บ้าน ใกล้ใจ” เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่จําเป็น ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)
        เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลดอนยาย
หอม (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 81 ลําดับที่ 13

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแกนนําสุขภาพ เทศบาลตําบล
ดอนยายหอม

จํานวน 30,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายแกนนําสุขภาพ เทศบาลตําบลดอนยายหอม เช่น ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่จํา
เป็นตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งาน
ศูนย์บริการสาธารณสุข)
        เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557
 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลดอนยาย
หอม (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 81 ลําดับที่ 12
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โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษา จํานวน 5,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการส่งเสริมทันต
สุขภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษา เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่จําเป็น ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์
บริการสาธารณสุข)
        เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลดอนยาย
หอม (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 79 ลําดับที่ 6

โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา จํานวน 5,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการส่งเสริมทันต
สุขภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่จําเป็น ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์
บริการสาธารณสุข)
        เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลดอนยาย
หอม (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 79 ลําดับที่ 7
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพ
ขั้นพื้นฐานสําหรับประชาชนทั่วไป

จํานวน 12,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้น
ฐาน สําหรับประชาชนทั่วไป เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่จําเป็น ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์
บริการสาธารณสุข)
        เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลดอนยาย
หอม (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 81 ลําดับที่ 11

โครงการอบรมให้ความรู้ในการดูแลเด็ก อายุ 0 - 5 ปี จํานวน 10,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการอบรมให้ความ
รู้ ในการดูแลเด็ก อายุ 0 – 5 ปี เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่จําเป็น ตั้ง
จ่ายจาก เงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์
บริการสาธารณสุข)
        เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลดอนยาย
หอม (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 หน้าที่ 7 ลําดับที่ 1
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โครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันการติดเชื้อ HIV ในกลุ่มเด็ก และ
เยาวชน

จํานวน 10,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการอบรมให้ความรู้
ป้องกัน การติดเชื้อ HIV ในกลุ่มเด็ก และเยาวชน เช่น ค่า
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และอื่นๆ ที่จําเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผน
งานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)
        เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลดอนยาย
หอม (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 78 ลําดับที่ 1

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุและ
ครุภัณฑ์ เพื่อให้ทรัพย์สินของเทศบาลตําบลดอนยาย
หอม สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องปรับ
อากาศ คอมพิวเตอร์ เครื่องโทรสาร เครื่องถ่ายเอกสาร และ
อื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งาน
ศูนย์บริการสาธารณสุข)

ค่าวัสดุ รวม 140,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงานที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ของทางราชการ เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้
บรรทัด ยางลบ ลวดเล็บ กระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี สมุด
ประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ตรายาง ซอง ธงชาติ ฯลฯ และ
อื่นๆ ที่จําเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานของทางราชการเช่น น้ํายาล้างจาน ถ้วย ชาม ช้อน
ส้อม แก้วน้ํา และอื่นๆ ที่จําเป็นตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 20,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ที่จํา
เป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานของทางราชการ เช่น สําลี ผ้าพัน
แผล เวชภัณฑ์ แอลกฮอล์ เคมีภัณฑ์ และอื่นๆ ตามความจํา
เป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งาน
ศูนย์บริการสาธารณสุข)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของ
ทางราชการ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 
 (Diskette , Floppy Disk , Removable Disk , Compact Dis
c , Digital Video Disc , Flash Drive) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์
แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล แผงแป้นพิมพ์หรือแป้น
พิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board) และอื่นๆ ที่จํา
เป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งาน
ศูนย์บริการสาธารณสุข)

งบลงทุน รวม 136,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 136,800 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 
24000 บีทียู จํานวน 2 เครื่องๆละ 32,400 บาท (บัญชีตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์)

จํานวน 64,800 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบ
แขวน 24,000 บีทียู จํานวน 2 ชุด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏ
ในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)
        เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลดอนยาย
หอม (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ.2563 หน้าที่ 12
 ลําดับที่ 9
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงาน ประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง (เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์)

จํานวน 22,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19
 นิ้ว) จํานวน 1 ชุด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)
        เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัด
หาอุปกรณ์ และระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลดอนยาย
หอม (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563 หน้าที่ 11
 ลําดับที่ 4

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมยาน
พาหนะ ครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอื่นใด หรือรายจ่ายเพื่อประกอบ
ขึ้นใหม่/ดัดแปลง/ต่อเติม/ปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ และอื่นๆ ที่
จําเป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 3,201,500 บาท

งบบุคลากร รวม 2,775,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,775,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,171,500 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
ของพนักงานเทศบาล จํานวน 5 คน โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)
        เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครปฐม ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2559 และแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ
.2564 -2566) ของเทศบาลตําบลดอนยายหอม

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 78,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้กับผู้ที่ดํารงตําแหน่งผู้
อํานวยการกองช่าง ระดับต้น อัตราเดือนละ 3,500
 บาท จํานวน 1 คน และหัวหน้าฝ่าย ระดับต้น อัตราเดือน
ละ 1,500 บาท จํานวน 2 คน โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12
 เดือน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)
        เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครปฐม ลงวันที่ 27 เมษายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2559
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ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 285,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจําและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําปี
ของพนักงานเทศบาล จํานวน 1 คน โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)
        เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล ลงวัน
ที่ 31 พฤษภาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและ
การให้ลูกจ้างของเทศบาลได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561 และ
แผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 -2566) ของเทศบาลตําบลดอน
ยายหอม

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,158,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนของ
พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 3 คน และพนักงานจ้างทั่ว
ไป จํานวน 6 คน โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)
        เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครปฐม ลงวันที่ 21 กันยายน 2558 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) และแผนอัตรากําลัง 3
 ปี (พ.ศ.2564 – 2566) ของเทศบาลตําบลดอนยายหอม

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 83,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงาน
จ้าง ตามภารกิจ จํานวน 1 คน และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 6
 คน โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน)
        เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครปฐม ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล ได้รับเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่ว (ฉบับที่ 2)

วันที่พิมพ์ : 9/9/2563  09:18:36 หน้า : 86/116



งบดําเนินงาน รวม 376,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 56,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 6,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือเช่าซื้อบ้านให้แก่พนักงาน
เทศบาลที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผน
งานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)
        เป็นไปตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงาน
เทศบาล และลูกจ้างประจํา ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน)
        เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 และหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 110,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้บุคคลภายนอกทําการ
อย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล เช่น ค่าถ่ายเอกสารและค่าเย็บ
หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผย
แพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างออกแบบ
อาคารสิ่งก่อสร้าง หรือจ้างเหมาให้ทําการอื่นใด ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน)
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่าน
ทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม ในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียน
ต่างๆ ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับอนุญาต หรือ
อนุมัติให้เดินทางไปราชการ เพื่อประชุมฝึกอบรม อบรม สัมมนาดู
งาน หรือไปติดต่อราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผน
งานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)
        เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
        เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อให้ทรัพย์สิน
ของเทศบาลตําบลดอนยายหอม สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ เช่น เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร์ เครื่องโทรสาร เครื่อง
ถ่ายเอกสาร และอื่นๆ ที่จําเป็นตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน)

ค่าวัสดุ รวม 140,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงานที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ของทางราชการ  เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้
บรรทัด ยางลบ ลวดเล็บ กระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี สมุด
ประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ตรายาง ซอง ธงชาติ ฯลฯ และ
อื่นๆ ที่จําเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน
เคหะ และชุมชนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

วันที่พิมพ์ : 9/9/2563  09:18:36 หน้า : 88/116



วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสําหรับยานพาหนะและขนส่งที่ใช้
ในการปฏิบัติงานของทางราชการ เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอร์
รี่ หัวเทียน และอื่นๆ ที่จําเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 70,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ ที่ใช้
ในการปฏิบัติงานของทางราชการ เช่น น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเครื่อง น้ํามันจารบี แก๊ส น้ํามันก๊าด และอื่นๆ ที่จํา
เป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของ
ทางราชการ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 
 (Diskette , Floppy Disk , Removable Disk , Compact Dis
c , Digital Video Disc , Flash Drive) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์
แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล แผงแป้นพิมพ์หรือแป้น
พิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board) และอื่นๆ ที่จํา
เป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

งบลงทุน รวม 50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมยาน
พาหนะ ครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอื่นใด หรือรายจ่ายอื่นๆ หรือราย
จ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่/ดัดแปลง/ต่อเติม/ปรับปรุงซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ และอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน)
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งานไฟฟ้าถนน รวม 5,037,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,430,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 2,120,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่งานตัด
หญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ วัชพืช เก็บกวาดเศษกิ่งไม้ และบํารุงรักษาเกาะ
กลาง

จํานวน 2,100,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดําเนินโครงการจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่งานตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่ง
ไม้ วัชพืช เก็บกวาดเศษกิ่งไม้ และบํารุงรักษาเกาะกลาง หรือจ้าง
เหมาให้ทําการอื่นใด ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผน
งานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อให้ทรัพย์สิน
ของเทศบาลตําบลดอนยายหอม สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ เช่น เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร์ เครื่องโทรสาร เครื่อง
ถ่ายเอกสาร และอื่นๆ ที่จําเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)

ค่าวัสดุ รวม 310,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุที่ใช้ในการปฏิบัติ
งานของทางราชการ เช่น ไมโครโฟน และที่ใช้ในการบํารุง หรือ
ซ่อมแซมวัสดุไฟฟ้าที่ชํารุดในอาคารสํานักงานเทศบาล เช่น หลอด
ฟูลออเรสเซนต์ ฟิวส์ สวิตซ์ สายไฟฟ้า บัลลาสสตาสเตอร์ ถ่าน
แบตเตอรี่แห้งใช้กับเครื่องรับส่งวิทยุ และอื่นๆ ที่จําเป็น ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้า
ถนน)
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ในการปฏิบัติงานของ
ทางราชการ เช่น  ไม้
ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ เลื่อย สิ่ว เสียม กบไสไม้ เทปวัด
ระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่นตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่าน ตะปู เหล็ก
เส้น แปรงทาสี ปูนขาว สี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ทินเนอร์ น้ํามันทาไม้ ท่อน้ําและอุปกรณ์
ประปา ท่อต่างๆและอื่นๆ ตามความจําเป็น ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน) 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสําหรับยานพาหนะและขนส่งที่ใช้
ในการปฏิบัติงานของทางราชการ เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอร์
รี่ หัวเทียน และอื่นๆ ที่จําเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน) 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 70,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ ที่ใช้
ในการปฏิบัติงานของทางราชการ เช่น น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเครื่อง น้ํามันจารบี แก๊ส น้ํามันก๊าด และอื่นๆ ที่จํา
เป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน) 

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตรที่จําเป็นต้องใช้ในการ
ปฏิบัติงานของทางราชการ เช่น ปุย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืช
และสัตว์ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน งานไฟฟ้าถนน)
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งบลงทุน รวม 2,607,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,054,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบกสูบไม่ต่ํากว่า 2,400 
ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 
ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จํานวน 1 คัน

จํานวน 854,000 บาท

        เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอก
สูบ ไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํา
กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จํานวน 1
 คัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน) โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปตาม บัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ ดังนี้
        (1) เป็นกระบะสําเร็จรูป
        (2) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู
        (3) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ
        (4) ราคารวมภาษีสรรพสามิต
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลดอนยาย
หอม (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563 หน้าที่ 10
 ลําดับที่ 8

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 200,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมยาน
พาหนะ ครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอื่นใดหรือรายจ่ายอื่นๆ หรือราย
จ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่/ดัดแปลง/ต่อเติม/ปรับปรุงซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ และอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,553,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

การติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง ในเขตเทศบาลตําบลดอนยายหอม จํานวน 400,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งโคมไฟฟ้าในเขตเทศบาลตําบลดอน
ยายหอม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน)
        เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562
        เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจาย อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลดอนยาย
หอม (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่ 127 ลําดับที่ 44

โครงการก่อสร้างราวกันตก จํานวน 500,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างราวกันตก รายละเอียดดังต่อไปนี้
        จุดที่ 1 บริเวณแนวเขื่อน บ้านนายประเวทย์ จึงสมาน
ญาติ ถึงบริเวรบ้านนางลั้ง ศรีบัว ความยาว 66.00 เมตร
        จุดที่ 2 บริเวณสามแยกร้านก๋วยเตี๋ยวลุงมล ถึงแยกโคก
ทรัพย์เจริญ ความยาว 158.00 เมตร
        จุดที่ 3 บริเวณถนนสายเสมาธรรมจักร 11 (ชุมชน 789
) ความยาว 236.00 เมตร (บริเวรสามแยกบ้านผู้ใหญ่ธนู คงจุ้ย ถึง
สะพานบริเวรบ้านสุพจน์ มีก่ํา)
        ขนาดสูง 0.90 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 460.00
 เมตร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน)
        เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 
        เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลดอนยาย
หอม (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่ 136 ลําดับที่ 64
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โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมซ่อมแซมผิว
จราจรคอนกรีตที่ชํารุดบริเวณบ้านนางสาย มีก่ํา ถึงคอสะพานที่ทํา
การผู้ใหญ่บ้าน (ชั่วคราว) ม.1 นายธนู คงจุ้ย (ชุมชนโคกทรัพย์เจริญ) 
ม.1 ต.ดอนยายหอม

จํานวน 353,000 บาท

     เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต บริเวณบ้านนางสาย มีก่ํา ถึงคอสะพานที่ทําการผู้ใหญ่
บ้าน (ชั่วคราว) หมู่ที่ 1 นายธนู คงจุ้ย (ชุมชนโคกทรัพย์เจริญ) หมู่
ที่ 1 ตําบลดอนยายหอม มีขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 196.00
 เมตร หนา 0.05 เมตร (มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 980.00
 ตารางเมตร) ซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ชํารุด 2
 จุด จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร มีพื้นที่ซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 50.00 ตาราง
เมตร จุดที่ 2 กว้าง 1.80 เมตร ยาว 6.15 เมตร หนา 0.15
 เมตร มีพื้นที่ซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 11.07 ตาราง
เมตร (รวมมีพื้นที่ซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อย
กว่า 61.00 ตารางเมตร) รายละเอียดแบบแปลนตามเทศบาล
ตําบลดอนยายหอมกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผน
งานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลดอนยาย
หอม (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563 หน้าที่ 8
 ลําดับที่ 1

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 300,000 บาท

      เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมถึงรายจ่าย
เพื่อดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง และอื่นๆ ที่จํา
เป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน)
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งานสวนสาธารณะ รวม 205,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 175,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างที่ใช้ในการปฏิบัติงานของทาง
ราชการ เช่น ไม้ต่าง ๆ น้ํามันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูน
ซีเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน เลื่อย ท่อน้ําและอุปกรณ์
ประปา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานสวนสาธารณะ)

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรที่ใช้ในการปฏิบัติงานของ
ทางราชการ เช่น สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ พันธุ์
พืช ปุย วัสดุเพาะชํา อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช ผ้าใบหรือผ้า
พลาสติก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน งานสวนสาธารณะ)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 155,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 150,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสําหรับใช้ในบริเวณสวน
สุขภาพชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชันย์ โดย
คํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ)

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 5,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาสําหรับใช้ในบริเวณสวนสุขภาพ
ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชันย์ โดยคํานวณตั้งจ่าย
ไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ)
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งบลงทุน รวม 30,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 30,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมยาน
พาหนะ ครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอื่นใด หรือรายจ่ายเพื่อประกอบขึ้น
ใหม่/ดัดแปลง/ต่อเติม/ปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ และอื่น ๆ ที่จํา
เป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานสวนสาธารณะ)

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 4,060,000 บาท
งบบุคลากร รวม 480,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 480,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 432,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนของ
พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 4 คน โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12
 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)
        เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครปฐม ลงวันที่ 21 กันยายน 2558 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) และแผนอัตรากําลัง 3
 ปี (พ.ศ.2564 – 2566) ของเทศบาลตําบลดอนยายหอม

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นเงินเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้กับพนักงาน
จ้างทั่วไป จํานวน 4 คน โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตั้ง
จ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)
        ตามประกาศคณะกรรมการกลางของพนักงานเทศบาล (ก
.ท.) ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 เรื่องหลักเกณฑ์การให้พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงิน
เพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
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งบดําเนินงาน รวม 3,480,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 3,000,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่งานกําจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดิน
ในชุมชน

จํานวน 2,400,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินโครงการจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติหน้าที่งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูลรักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินในชุมชน ฯลฯ ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 400,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเพื่อให้ผู้รับจ้างทําการอย่าง
หนึ่งอย่างใด เช่น ค่าถ่ายเอกสารค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปก
หนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าลงทะเบียน
และค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ หรือจ้างเหมาให้ทํา
การอื่นใด ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุและ
ครุภัณฑ์ เพื่อให้ทรัพย์สินของเทศบาลตําบลดอนยายหอมสามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เช่น วัสดุอุปกรณ์สํานักงาน รถยนต์ เครื่องปรับ
อากาศ เครื่องถ่ายเอกสาร โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล)

ค่าวัสดุ รวม 480,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ของทางราชการ เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้ว
น้ําจานรอง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งที่ใช้ในการปฏิบัติ
งานของทางราชการ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ หัว
เทียน ไขควง น็อตและสกรู หม้อน้ํารถยนต์ แม่แรง ฯลฯ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 380,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่ใช้ในการปฏิบัติ
งานของทางราชการ เช่น น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามัน
เบนซิน ก๊าซ น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล)

งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมยาน
พาหนะ ครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอื่นใด หรือรายจ่ายเพื่อประกอบขึ้น
ใหม่/ดัดแปลง/ต่อเติม/ปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ และอื่น ๆ ที่จํา
เป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

งานบําบัดน้ําเสีย รวม 450,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 450,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 450,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่งานบําบัด
น้ําเสีย คู คลอง และกําจัดวัชพืช

จํานวน 450,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินโครงการจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติหน้าที่งานบําบัดน้ําเสีย คู คลอง และ
กําจัดวัชพืช ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน งานบําบัดน้ําเสีย)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 910,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 910,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 910,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการขับเคลื่อนน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 20,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการขับเคลื่อน
น้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา
เป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)
        เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557 
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลดอนยาย
หอม (พ.ศ.2561-2565) หน้า 73 ลําดับที่ 6

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสีชุมชนสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด จํานวน 150,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาสีชุมชนสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จํา
เป็น ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)
        เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก
จ่าย ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนัก
กีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2559
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลดอนยาย
หอม (พ.ศ.2561-2565) หน้า 95 ลําดับที่ 1
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โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น จํานวน 50,000 บาท

        เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่น เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริม
และสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน) 
        เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
จ่าย ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนัก
กีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ
.2559
        เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557
        เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด มท 0810.3/ว179 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562
        เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด มท 0810.3/ว1921 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลดอนยาย
หอม (พ.ศ.2561-2565) หน้า 113 ลําดับที่ 1

โครงการปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปรองดอง
สมานฉันท์ระดับท้องถิ่น เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นฯลฯ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้(ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่ง
เสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)
        เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลดอนยาย
หอม (พ.ศ.2561-2565) หน้า 99 ลําดับที่ 14
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โครงการประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น แผน
ดําเนินงาน การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

จํานวน 10,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการประชุมคณะ
กรรมการเพื่อจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนดําเนินงาน การ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)
        เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
จ่าย ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนัก
กีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ
.2559
        เป็นไปตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.3/ว179 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562
        เป็นไปตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.3/ว1921 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลดอนยาย
หอม (พ.ศ.2561-2565) หน้า 113 ลําดับที่ 3

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้แก่ประชาชนและกลุ่ม
สตรีในตําบลดอนยายหอม

จํานวน 30,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมและ
ส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้แก่ประชาชนและกลุ่มสตรีในตําบลดอนยาย
หอม เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
วัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริม
และสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)
        เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลดอนยาย
หอม (พ.ศ.2561-2565) หน้า 71 ลําดับที่ 1
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โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันและปราบปรามการทุจริต จํานวน 20,000 บาท

        เพื่อใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา
เป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)
        เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลดอนยาย
หอม (พ.ศ.2561-2565) หน้า 105 ลําดับที่ 2

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท

        เพื่อใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และส่ง
เสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จํา
เป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)
        เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลดอนยาย
หอม (พ.ศ.2561-2565) หน้า 106 ลําดับที่ 4
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โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ จํานวน 100,000 บาท

        เพื่อใช้จ่ายในการดําเนินโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ เช่น ค่า
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏ
ในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็งชุมชน)
        เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลดอนยาย
หอม (พ.ศ.2561-2565) หน้า 98 ลําดับที่ 11

โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในชุมชน จํานวน 30,000 บาท

        เพื่อใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทด
แทนในชุมชน เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งาน
ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)
        เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557 
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลดอนยาย
หอม (พ.ศ.2561-2565) หน้า 74 ลําดับที่ 8
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โครงการส่งเสริมการออกกําลังกาย "มวยไทยชุมชนต้านยาเสพติด" จํานวน 50,000 บาท

        เพื่อใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมการออกกําลังกาย
มวยไทยชุมชนต้านยาเสพติด เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา
เป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)
        เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลดอนยาย
หอม (พ.ศ.2561-2565) หน้า 95 ลําดับที่ 2

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน จํานวน 20,000 บาท

        เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดทําแผนชุมขน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน) 
        เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557
        เป็นไปตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด  มท 0810.3/ว179 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562
        เป็นไปตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด  มท 0810.3/ว1921 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลดอนยาย
หอม (พ.ศ.2561-2565) หน้า 113 ลําดับที่ 2
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โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการ
ชุมชน,คณะกรรมการสนับสนุนแผน, คณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลฯ, คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลฯ

จํานวน 400,000 บาท

        เพื่อใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมสัมนาและ
ทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการสนับ
สนุนแผน คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้ม
แข็งชุมชน)
        เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลดอนยาย
หอม (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้า 5 ลําดับที่ 9
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 440,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 440,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 440,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการกิจกรรมทางศาสนา จํานวน 40,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการกิจกรรมทาง
ศาสนา เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งาน
ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)
        เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
         เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลดอนยาย
หอม (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่ 69 ลําดับที่ 8

โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง จํานวน 100,000 บาท

         เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสืบสาน
ประเพณีวันลอยกระทง เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ        งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)
        เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
         เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลดอนยาย
หอม (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่ 69 ลําดับที่ 9
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โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ จํานวน 300,000 บาท

         เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสืบสาน
ประเพณีวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา
เป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)
         เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
         เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลดอนยาย
หอม (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่ 68 ลําดับที่ 7

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 14,864,140 บาท

งบกลาง รวม 14,864,140 บาท
งบกลาง รวม 14,864,140 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 420,000 บาท

         เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตามพระราช
บัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3
) พ.ศ.2542 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงาน
พนักงานจ้างหมวด 5 ข้อ 33 ให้พนักงานจ้างได้รับสิทธิ
ประโยชน์ และมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกัน
สังคมเว้นแต่ค่าเบี้ยประกันสังคมให้เทศบาลเป็นผู้ชําระแทน
พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง งานงบกลาง)
        เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
        เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0809.5/ว9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557
        เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0809.5/ว81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 25,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจําปี พ.ศ
.2564 เพื่อให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างที่ประสบอันตราย เจ็บ
ป่วย ถึงแก่ความตาย หรือสูญหาย เนื่องจากการทํางานให้แก่นาย
จ้าง โดยตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 0.20 ของค่าจ้างประจําปี พ.ศ
.2564 โดยประมาณการทั้งปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏใน
แผนงานงบกลาง งานงบกลาง)
        เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
        เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 10,324,800 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตําบลดอน
ยายหอม จํานวน 1,311 คน ครบทั้ง 12 เดือน โดยอัตราจ่ายเบี้ย
ยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสําหรับผู้สูงอายุ โดย                  
        ผู้สูงอายุ ซึ่งมีอายุ ๖๐ – ๖๙ ปี จะได้รับเบี้ยยัง
ชีพ อัตรา ๖๐๐ บาท/คน/เดือน จํานวน 765 ราย 
        ผู้สูงอายุ ซึ่งมีอายุ ๗๐ – ๗๙ ปี จะได้รับเบี้ยยัง
ชีพ อัตรา ๗๐๐ บาท/คน/เดือน จํานวน 386 ราย          
        ผู้สูงอายุ ซึ่งมีอายุ ๘๐ – ๘๙ ปี จะได้รับเบี้ยยัง
ชีพ อัตรา ๘๐๐ บาท/คน/เดือน จํานวน 144 ราย 
        ผู้สูงอายุ ซึ่งมีอายุ ๙๐ ปี ขึ้นไป จะได้รับเบี้ยยัง
ชีพ อัตรา ๑,๐๐๐ บาท/คน/เดือน จํานวน 16 ราย 
        ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง งานงบกลาง)
        เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
        เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ.2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
        เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท.0808.2/ว
 0935 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 
        เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท.0810.7/ว
 0687 ลงวันที่ 26 เมษายน 2562 
        เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท.0810.6/ว
 3526 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2562
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 2,208,000 บาท

         เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพคนพิการในเขตเทศบาลตําบล
ดอนยายหอม ทั้งหมด จํานวน 230 ราย โดยคนพิการที่มีสิทธิได้
รับเบี้ยความพิการ จํานวน 215 ราย ได้รับรายละ 800 บาท ต่อ
เดือน ครบทั้ง 12 เดือน และจํานวน 15 ราย ได้รับรายละ 1,000
 บาท ต่อเดือน ครบทั้ง 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)
         เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 28 มกราคม 2563 ที่ให้
ความเห็นชอบปรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพสําหรับผู้พิการ
จาก จํานวน 800 บาท ต่อคนต่อเดือน เป็นจํานวน 1,000
 บาท ต่อคนต่อเดือน โดยจะเริ่มจ่ายตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 เป็น
ต้นไป ทําให้คนพิการที่มีบัตรประจําตัวคนพิการและมีบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ รวมถึงเด็กพิการทุกคนที่มีอายุต่ํากว่า 18 ปี ได้
รับการปรับเพิ่มเบี้ยความพิการ จาก 800 บาท เพิ่มเป็น 1,000
 บาท ต่อคนต่อเดือน
          เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562
         เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
         เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
         เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
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เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 78,000 บาท

         เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาลตําบล
ดอนยายหอม จํานวน 13 คน โดยผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ย
ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ คนละ 500 บาทต่อเดือน ครบทั้ง 12 เดือน ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบ
กลาง)
         เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
         เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0810.6/ว
 684  ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
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สํารองจ่าย จํานวน 200,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นเงินสํารองจ่าย หรือรายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อใช้จ่าย
กรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือด
ร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมหรือในกรณีที่หน่วยงานต่างๆ ไม่มี
งบประมาณรายจ่ายที่เบิกจ่ายได้ หรือมีแต่ไม่เพียงพอกับความจํา
เป็นที่ต้องจ่าย หรือไม่ได้ตั้งจ่ายในงบประมาณรายจ่าย หรือมีราย
จ่ายที่นอกเหนือไปจากงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ และการ
อนุมัติใช้เงินสํารองจ่ายให้เป็นอํานาจของคณะผู้บริหารท้องถิ่น
เป็นผู้พิจารณาเบิกจ่ายของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบ
ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 หมวด 2
 ข้อ 19 ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง งานงบกลาง
        เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
        เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท.0810.5/ว
 305 ลงวันที่ 22 มกราคม 2562
        เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท.0810.4/ว
 588 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
        เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท.0810.4/ว
 1273 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2562
        เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท.0810.3/ว
 6884 ลงวันที่ 1 เมษายน 2562
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาล จํานวน 60,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยโดย
ตั้งจ่ายในอัตราร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของรายรับจริงในปีที่ล่วงมา
แล้ว (ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสมและเงินอุดหนุนทุก
ประเภท) ทั้งนี้ไม่เกิน 750,000 บาทตามข้อบังคับสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยพ.ศ.2556 และในปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2562 เทศบาลตําบลดอนยายหอม มีรายรับจริง ไม่
รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุก
ประเภท จํานวน 35,530,657.38 บาท ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)
        เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบํารุงสมาคม พ.ศ.2555

เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ สปสช. จํานวน 160,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นตามข้อตกลงการดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพแห่งชาติในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ระหว่างสํานัก
งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกับเทศบาลตําบลดอนยาย
หอม สําหรับกรณีเทศบาลตําบลดอนยายหอมได้กําหนดโอนเงิน
สมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับ
จากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)
 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561
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เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 46,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ตามมติคณะ
รัฐมนตรีให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบงบประมาณกองทุน
สวัสดิการชุมชนโดยยึดหลักการประชาชน 1 ส่วน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 1 ส่วน และรัฐบาลสมทบ 1 ส่วน โดยในส่วนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีจํานวนเท่าที่ประชาชนจ่ายเข้า
กองทุน และไม่ควรเกิน 365 บาทต่อคนต่อปี และเป็นไปด้วย
ความอิสระทางศักยภาพทางการคลัง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะประโยชน์ที่
ประชาชนจะได้รับเป็นสําคัญ และสร้างหลักประกันความมั่นคง
ของชุมชนฐานราก ฟื้นฟูทุนทางสังคมและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)
        เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท.0808.2/ว
 4295 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560
        เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท.0891.4/ว
 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 และหนังสือสั่ง
การ / ระเบียบฯ ที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน (ถ้ามี)

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 5,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษ กรณีพนักงานเทศบาล ผู้รับ
บํานาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ถึงแก่ความตาย ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง) 
        เป็นไปตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
.0808.5/ว 3466 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561
        เป็นไปตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
.0808.5/2305 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 727,340 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (กบท.) โดยคํานวณตั้งจ่ายตามกฎกระทรวง (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ.2542 ออกตามความในพระราชบัญญัติ
บําเหน็จ บํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม โดยตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับ
ประจําปี พ.ศ.2564 ไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้
อุทิศให้ และเงินอุดหนุนทุกประเภท ซึ่งในปีงบประมาณพ.ศ.2564
 เทศบาลตําบลดอนยายหอมได้ประมาณการรายรับ โดยไม่รวม
เงินรายได้ในลักษณะดังกล่าวไว้ จํานวน 36,367,000 บาท ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)
        เป็นไปตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2500 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
        เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 3466 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561
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เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 610,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นเงินบําเหน็จรายเดือนให้แก่ นางบุญญรัตน์ นิล
ท้วม ลูกจ้างประจํา กรณีลาออกก่อนเกษียณอายุ
ราชการ หรือ กรณีเกษียณอายุราชการ ตามสิทธิที่ได้รับเป็นไป
ตามเกณฑ์ วิธีการและแนวทาง อัตราบําเหน็จรายเดือนละ 6,992
 บาท โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน เป็นเงิน 83,904
 บาท
        เพื่อจ่ายเป็นเงินบําเหน็จรายเดือนให้แก่ นางสมศรี บุญ
ส่ง ลูกจ้างประจํา กรณีเกษียณอายุราชการ ณ วันที่ 1
 ตุลาคม 2560 ตามสิทธิที่ได้รับเป็นไปตามเกณฑ์ วิธีการและแนว
ทาง อัตราบําเหน็จรายเดือนละ 12,963 บาท โดยคํานวณตั้งจ่าย
ไว้ไม่เกิน 12 เดือน เป็นเงิน 155,556 บาท
        เพื่อจ่ายเป็นเงินบําเหน็จรายเดือนให้แก่ นายสุชาวิชญ์ ภู่
แก้ว ลูกจ้างประจํา กรณีเกษียณอายุราชการ ณ วันที่ 1
 ตุลาคม 2560 ตามสิทธิที่ได้รับเป็นไปตามเกณฑ์ วิธีการและแนว
ทาง อัตราบําเหน็จรายเดือนละ 10,723 บาท โดยคํานวณตั้งจ่าย
ไว้ไม่เกิน 12 เดือน เป็นเงิน 128,676 บาท
        เพื่อจ่ายเป็นเงินบําเหน็จรายเดือนให้แก่ นายบุญส่ง กร
พิพัฒน์ ลูกจ้างประจํา กรณีเกษียณอายุราชการ ณ วันที่ 1
 ตุลาคม 2561 ตามสิทธิที่ได้รับเป็นไปตามเกณฑ์ วิธีการและแนว
ทาง อัตราบําเหน็จรายเดือนละ 19,739 บาท โดยคํานวณตั้งจ่าย
ไว้ไม่เกิน 12 เดือน เป็นเงิน 236,868 บาท ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)
        เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบําเหน็จ
ลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
        เป็นไปตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
.0808.5/ว 3466 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561
        เป็นไปตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
.0808.5/ว 2305 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

งบกลาง งบกลาง

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 610,000

เงินช่วยพิเศษ 5,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าบํารุงสันนิบาต
เทศบาล

60,000

เงินสมทบกองทุนระบบ
หลักประกันสุขภาพ 
สปสช.

160,000

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน

46,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 78,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

420,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 10,324,800

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 25,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

727,340

สํารองจ่าย 200,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,208,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 610,000

เงินช่วยพิเศษ 5,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าบํารุงสันนิบาต
เทศบาล

60,000

เงินสมทบกองทุนระบบ
หลักประกันสุขภาพ 
สปสช.

160,000

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน

46,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 78,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

420,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 10,324,800

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 25,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

727,340

สํารองจ่าย 200,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,208,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

180,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1,556,000

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

208,000

เงินเดือนนายก/รองนายก 726,000

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

180,000

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,590,000 1,602,320 910,714 814,000 2,903,960

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 42,000 194,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

131,000 126,840 36,000 150,000 301,900

เงินเดือนพนักงาน 1,171,500 2,218,270 1,120,411 578,000 7,290,880

เงินวิทยฐานะ 126,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 285,000 555,120

เงินประจําตําแหน่ง 78,000 162,000 18,000 343,200

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 50,000 63,350 7,200 10,000 53,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

192,000 200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

180,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1,556,000

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

208,000

เงินเดือนนายก/รองนายก 726,000

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

180,000

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 7,820,994

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 236,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

745,740

เงินเดือนพนักงาน 12,379,061

เงินวิทยฐานะ 126,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 840,120

เงินประจําตําแหน่ง 601,200

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 183,550

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

392,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน
ค่าเช่าบ้าน 6,000 150,000 24,000 170,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

18,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 510,000 110,000 50,000 54,000 450,000

ค่าบริการสัญญาณ GPS 
รถบรรทุกน้ํา

5,000

โครงการขุดลอกท่อ
ระบายน้ําในเขต
เทศบาลตําบลดอนยาย
หอม

50,000

โครงการจ้าง
เหมาบริการทําความ
สะอาดศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลดอน
ยายหอม

295,200

โครงการจ้าง
เหมาบริการทําความ
สะอาดอาคารสํานักงาน 
อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อาคารห้องเก็บของ 
ห้องประชุมใหญ่ และ
ศูนย์บริการสาธารณสุข

475,200

วันที่พิมพ์ : 7/8/2563  18:16:43 หน้า : 5/42



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน
ค่าเช่าบ้าน 350,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

18,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,174,000

ค่าบริการสัญญาณ GPS 
รถบรรทุกน้ํา

5,000

โครงการขุดลอกท่อ
ระบายน้ําในเขต
เทศบาลตําบลดอนยาย
หอม

50,000

โครงการจ้าง
เหมาบริการทําความ
สะอาดศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลดอน
ยายหอม

295,200

โครงการจ้าง
เหมาบริการทําความ
สะอาดอาคารสํานักงาน 
อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อาคารห้องเก็บของ 
ห้องประชุมใหญ่ และ
ศูนย์บริการสาธารณสุข

475,200
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจ้าง
เหมาบริการบุคคลภาย
นอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่
งานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล รักษา
ความสะอาดของถนน 
หรือทางเดินในชุมชน

2,400,000

โครงการจ้าง
เหมาบริการบุคคลภาย
นอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่
งานตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่ง
ไม้ วัชพืช เก็บกวาดเศษ
กิ่งไม้ และบํารุงรักษา
เกาะกลาง

2,100,000

โครงการจ้าง
เหมาบริการบุคคลภาย
นอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่
งานบําบัดน้ําเสีย คู 
คลอง และกําจัดวัชพืช

450,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

60,000 50,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจ้าง
เหมาบริการบุคคลภาย
นอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่
งานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล รักษา
ความสะอาดของถนน 
หรือทางเดินในชุมชน

2,400,000

โครงการจ้าง
เหมาบริการบุคคลภาย
นอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่
งานตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่ง
ไม้ วัชพืช เก็บกวาดเศษ
กิ่งไม้ และบํารุงรักษา
เกาะกลาง

2,100,000

โครงการจ้าง
เหมาบริการบุคคลภาย
นอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่
งานบําบัดน้ําเสีย คู 
คลอง และกําจัดวัชพืช

450,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

110,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

กิจกรรมขับเคลื่อน
โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

30,000

กิจกรรมสํารวจข้อมูล
จํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระราช
ปณิธาน ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

6,600

ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือ
ค่าสินไหมทดแทน

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

กิจกรรมขับเคลื่อน
โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

30,000

กิจกรรมสํารวจข้อมูล
จํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระราช
ปณิธาน ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

6,600

ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือ
ค่าสินไหมทดแทน

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

40,000 50,000 30,000 20,000 170,000

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้ และพวง
มาลา

10,000

โครงการกิจกรรมทาง
ศาสนา

40,000

โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ 5,000

โครงการขับเคลื่อน
น้อมนําปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

20,000

โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาสีชุมชนสัมพันธ์ 
ต้านยาเสพติด

150,000

โครงการจัดกิจกรรม
ประชุมเผยแพร่ให้ความ
รู้ผู้ปกครองเกี่ยวกับการ
ป้องกันและควบคุมโรค
ติดต่อ

4,000

โครงการจัดเก็บภาษี
เคลื่อนที่

10,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

310,000

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้ และพวง
มาลา

10,000

โครงการกิจกรรมทาง
ศาสนา

40,000

โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ 5,000

โครงการขับเคลื่อน
น้อมนําปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

20,000

โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาสีชุมชนสัมพันธ์ 
ต้านยาเสพติด

150,000

โครงการจัดกิจกรรม
ประชุมเผยแพร่ให้ความ
รู้ผู้ปกครองเกี่ยวกับการ
ป้องกันและควบคุมโรค
ติดต่อ

4,000

โครงการจัดเก็บภาษี
เคลื่อนที่

10,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่น

50,000

โครงการจัดฝึกอบรม
เกี่ยวกับกิจการท้องถิ่น

20,000

โครงการชวนลูกเล่า
นิทาน สานฝันรักการ
อ่าน

5,000

โครงการชุมชนน่าอยู่ 
หน้าบ้าน น่ามอง คลอง
สวยน้ําใส

50,000

โครงการดําเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข

240,000

โครงการดูแลผู้ป่วยที่
บ้าน

15,000

โครงการตรวจคัดกรอง
ต้อกระจกในผู้ป่วยโรค
เบาหวานและผู้สูงอายุ

15,000

โครงการท้องถิ่นปลูกป่า
เฉลิมพระเกียรติ "ท้อง
ถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ํา"

20,000

โครงการทัศนศึกษาเพื่อ
การเรียนรู้

40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่น

50,000

โครงการจัดฝึกอบรม
เกี่ยวกับกิจการท้องถิ่น

20,000

โครงการชวนลูกเล่า
นิทาน สานฝันรักการ
อ่าน

5,000

โครงการชุมชนน่าอยู่ 
หน้าบ้าน น่ามอง คลอง
สวยน้ําใส

50,000

โครงการดําเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข

240,000

โครงการดูแลผู้ป่วยที่
บ้าน

15,000

โครงการตรวจคัดกรอง
ต้อกระจกในผู้ป่วยโรค
เบาหวานและผู้สูงอายุ

15,000

โครงการท้องถิ่นปลูกป่า
เฉลิมพระเกียรติ "ท้อง
ถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ํา"

20,000

โครงการทัศนศึกษาเพื่อ
การเรียนรู้

40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการนวัตกรรมเส้น
ทางเดินขยะครบวงจร

20,000

โครงการบ้านเรือน
ปลอดลูกน้ํายุงลาย

100,000

โครงการบิ๊กคลีนชุมชน 20,000

โครงการปฐมนิเทศผู้
ปกครองศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

3,000

โครงการปรองดอง
สมานฉันท์ระดับท้องถิ่น

10,000

โครงการประชุมคณะ
กรรมการเพื่อจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่น แผน
ดําเนินงาน การติดตาม
และประเมินผลแผน
พัฒนา

10,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก (PM 2.5)

10,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการนวัตกรรมเส้น
ทางเดินขยะครบวงจร

20,000

โครงการบ้านเรือน
ปลอดลูกน้ํายุงลาย

100,000

โครงการบิ๊กคลีนชุมชน 20,000

โครงการปฐมนิเทศผู้
ปกครองศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

3,000

โครงการปรองดอง
สมานฉันท์ระดับท้องถิ่น

10,000

โครงการประชุมคณะ
กรรมการเพื่อจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่น แผน
ดําเนินงาน การติดตาม
และประเมินผลแผน
พัฒนา

10,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก (PM 2.5)

10,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและลด
ความเสี่ยงในการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID 19)

10,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุช่วงเทศกาล

10,000

โครงการผู้สูงวัยใส่ใจ
สุขภาพช่องปาก

5,000

โครงการฝึกอบรมและ
ส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้แก่
ประชาชนและกลุ่มสตรี
ในตําบลดอนยายหอม

30,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้การบรรยาย
ธรรม

5,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

20,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

10,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้และส่งเสริม
ประชาธิปไตยในท้องถิ่น

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและลด
ความเสี่ยงในการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID 19)

10,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุช่วงเทศกาล

10,000

โครงการผู้สูงวัยใส่ใจ
สุขภาพช่องปาก

5,000

โครงการฝึกอบรมและ
ส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้แก่
ประชาชนและกลุ่มสตรี
ในตําบลดอนยายหอม

30,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้การบรรยาย
ธรรม

5,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

20,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

10,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้และส่งเสริม
ประชาธิปไตยในท้องถิ่น

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนาระบบ
บริการศูนย์บริการ
สาธารณสุขชุมชน 
เทศบาลตําบลดอนยาย
หอม "คลินิกอบอุ่นใกล้
บ้านใกล้ใจ"

20,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพเครือข่ายแกน
นําสุขภาพ เทศบาล
ตําบลดอนยายหอม

30,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพให้บุคลากรใน
การปฏิบัติงาน

50,000

โครงการเพื่อพัฒนาการ
การจัดทําหลักสูตร
ระดับปฐมวัยและการ
จัดทําแผนการเรียน
การสอน

5,000

โครงการเพื่อพัฒนา
ศักยภาพในการจัดการ
เรียนการสอนของครู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

20,000

โครงการรักษ์โลก รักสิ่ง
แวดล้อม

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนาระบบ
บริการศูนย์บริการ
สาธารณสุขชุมชน 
เทศบาลตําบลดอนยาย
หอม "คลินิกอบอุ่นใกล้
บ้านใกล้ใจ"

20,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพเครือข่ายแกน
นําสุขภาพ เทศบาล
ตําบลดอนยายหอม

30,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพให้บุคลากรใน
การปฏิบัติงาน

50,000

โครงการเพื่อพัฒนาการ
การจัดทําหลักสูตร
ระดับปฐมวัยและการ
จัดทําแผนการเรียน
การสอน

5,000

โครงการเพื่อพัฒนา
ศักยภาพในการจัดการ
เรียนการสอนของครู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

20,000

โครงการรักษ์โลก รักสิ่ง
แวดล้อม

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการโรงเรียนผู้สูง
อายุ

100,000

โครงการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้
บริหารท้องถิ่น

400,000

โครงการวันคล้ายวัน
พระราชสมภพของพระ
บาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร  วันชาติ 
และวันพ่อแห่งชาติ

50,000

โครงการวันคล้ายวัน
สวรรคตของพระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดช มหาราชบรม
นาถบพิตร

50,000

โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา พระบาท
สมเด็จพระปรเมนทรรา
มาธิบดีศรีสินทร มหาวชิ
ราลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว

180,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการโรงเรียนผู้สูง
อายุ

100,000

โครงการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้
บริหารท้องถิ่น

400,000

โครงการวันคล้ายวัน
พระราชสมภพของพระ
บาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร  วันชาติ 
และวันพ่อแห่งชาติ

50,000

โครงการวันคล้ายวัน
สวรรคตของพระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดช มหาราชบรม
นาถบพิตร

50,000

โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา พระบาท
สมเด็จพระปรเมนทรรา
มาธิบดีศรีสินทร มหาวชิ
ราลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว

180,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระ
นางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา
พิมลลักษณ พระบรม
ราชินี

160,000

โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
บรมราชชนนีพันปีหลวง 
และวันแม่แห่งชาติ

50,000

โครงการวันเทศบาล 20,000

โครงการวันแม่ (ศพด.) 3,000

โครงการวันแห่งความ
ภาคภูมิใจ

15,000

โครงการส่งเสริมการใช้
พลังงานทดแทนใน
ชุมชน

30,000

โครงการส่งเสริมการ
ออกกําลังกาย "มวยไทย
ชุมชนต้านยาเสพติด"

50,000

โครงการส่งเสริมทันต
สุขภาพนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระ
นางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา
พิมลลักษณ พระบรม
ราชินี

160,000

โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
บรมราชชนนีพันปีหลวง 
และวันแม่แห่งชาติ

50,000

โครงการวันเทศบาล 20,000

โครงการวันแม่ (ศพด.) 3,000

โครงการวันแห่งความ
ภาคภูมิใจ

15,000

โครงการส่งเสริมการใช้
พลังงานทดแทนใน
ชุมชน

30,000

โครงการส่งเสริมการ
ออกกําลังกาย "มวยไทย
ชุมชนต้านยาเสพติด"

50,000

โครงการส่งเสริมทันต
สุขภาพนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมทันต
สุขภาพนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา

5,000

โครงการส่งเสริมพระ
พุทธศาสนา

3,000

โครงการส่งเสริมพื้นฐาน
การว่ายน้ําให้ปลอดภัย

5,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนการจัดทําแผน
ชุมชน

20,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนวัฒนธรรมรักการ
อ่านและส่งเสริมแหล่ง
การเรียนรู้ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและชุมชน

20,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษา สําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพ
ด.)

96,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมทันต
สุขภาพนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา

5,000

โครงการส่งเสริมพระ
พุทธศาสนา

3,000

โครงการส่งเสริมพื้นฐาน
การว่ายน้ําให้ปลอดภัย

5,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนการจัดทําแผน
ชุมชน

20,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนวัฒนธรรมรักการ
อ่านและส่งเสริมแหล่ง
การเรียนรู้ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและชุมชน

20,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษา สําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพ
ด.)

96,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา
ค่าจัดการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

170,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา
ค่าอาหารกลางวัน
สําหรับเด็กปฐมวัยใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

490,000

โครงการสํานึกรักบ้าน
เกิด

5,000

โครงการสํารวจภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

50,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีวันลอยกระทง

100,000

โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีวัน
สงกรานต์และวันผู้สูง
อายุ

300,000

โครงการหนูน้อยรักออม 
(ตามแนวเศรษฐกิจพอ
เพียง)

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา
ค่าจัดการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

170,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา
ค่าอาหารกลางวัน
สําหรับเด็กปฐมวัยใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

490,000

โครงการสํานึกรักบ้าน
เกิด

5,000

โครงการสํารวจภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

50,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีวันลอยกระทง

100,000

โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีวัน
สงกรานต์และวันผู้สูง
อายุ

300,000

โครงการหนูน้อยรักออม 
(ตามแนวเศรษฐกิจพอ
เพียง)

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการไหว้ครู 3,000

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการปฐม
พยาบาลและการช่วย
ฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
สําหรับประชาชนทั่วไป

12,000

โครงการอบรมเพื่อสร้าง
จิตสํานึกรักษ์สิ่งแวด
ล้อมในชุมชน

30,000

โครงการอบรมสัมมนา
และทัศนศึกษาดูงาน
ของคณะกรรมการ
ชุมชน,คณะกรรมการ
สนับสนุนแผน, คณะ
กรรมการพัฒนา
เทศบาลฯ, คณะ
กรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลฯ

400,000

โครงการอบรมเสริม
สร้างศักยภาพสภาเด็กฯ

10,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้เกี่ยวกับการป้องกัน
และระงับอัคคีภัยเบื้อง
ต้น

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการไหว้ครู 3,000

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการปฐม
พยาบาลและการช่วย
ฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
สําหรับประชาชนทั่วไป

12,000

โครงการอบรมเพื่อสร้าง
จิตสํานึกรักษ์สิ่งแวด
ล้อมในชุมชน

30,000

โครงการอบรมสัมมนา
และทัศนศึกษาดูงาน
ของคณะกรรมการ
ชุมชน,คณะกรรมการ
สนับสนุนแผน, คณะ
กรรมการพัฒนา
เทศบาลฯ, คณะ
กรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลฯ

400,000

โครงการอบรมเสริม
สร้างศักยภาพสภาเด็กฯ

10,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้เกี่ยวกับการป้องกัน
และระงับอัคคีภัยเบื้อง
ต้น

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมให้ความ
รู้ในการดูแลเด็ก อายุ 0 
- 5 ปี

10,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้ป้องกันการติดเชื้อ HIV 
ในกลุ่มเด็ก และเยาวชน

10,000

โครงการอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

30,000

โครงการอาหาร
ปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ
ชุมชน

15,000

โครงการอาหารเสริม 
(นม) บนรถบริการ
รับ-ส่ง นักเรียนในเขต
เทศบาลตําบลดอนยาย
หอม

100,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 250,000 100,000 50,000 50,000 140,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 100,000 10,000 150,000 70,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000 80,000 40,000 20,000 180,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,000 20,000 20,000 22,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 520,000 65,000 250,000 210,000

วัสดุกีฬา 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมให้ความ
รู้ในการดูแลเด็ก อายุ 0 
- 5 ปี

10,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้ป้องกันการติดเชื้อ HIV 
ในกลุ่มเด็ก และเยาวชน

10,000

โครงการอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

30,000

โครงการอาหาร
ปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ
ชุมชน

15,000

โครงการอาหารเสริม 
(นม) บนรถบริการ
รับ-ส่ง นักเรียนในเขต
เทศบาลตําบลดอนยาย
หอม

100,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 590,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 330,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 350,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 162,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1,045,000

วัสดุกีฬา 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องดับเพลิง 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 50,000 20,000 30,000 5,000 20,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

80,000 30,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,159,400

วัสดุการเกษตร 20,000 15,000

วัสดุก่อสร้าง 110,000 30,000

วัสดุสํานักงาน 20,000 80,000 50,000 20,000 200,395

วัสดุการศึกษา 80,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

100,000

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 5,000 150,000 7,000 35,000

ค่าไฟฟ้า 150,000 130,000 85,500 700,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 40,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 15,000 3,000 20,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน แบบล้อ
เลื่อน จํานวน 1 ตัว

1,700
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องดับเพลิง 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 125,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

110,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,159,400

วัสดุการเกษตร 35,000

วัสดุก่อสร้าง 140,000

วัสดุสํานักงาน 370,395

วัสดุการศึกษา 80,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

100,000

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 197,000

ค่าไฟฟ้า 1,065,500

ค่าบริการไปรษณีย์ 40,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 38,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน แบบล้อ
เลื่อน จํานวน 1 ตัว

1,700
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องปรับอากาศแบบ
แยกส่วน แบบตั้งพื้น
หรือแบบแขวน ขนาด 
24000 บีทียู จํานวน 2 
เครื่องๆละ 32,400 
บาท (บัญชีตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์)

64,800

โต๊ะทํางาน แบบไม้ 
จํานวน 1 ตัว

3,900

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงาน ประมวลผล
แบบที่ 1 (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 
นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง 
(เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์)

44,000 22,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องปรับอากาศแบบ
แยกส่วน แบบตั้งพื้น
หรือแบบแขวน ขนาด 
24000 บีทียู จํานวน 2 
เครื่องๆละ 32,400 
บาท (บัญชีตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์)

64,800

โต๊ะทํางาน แบบไม้ 
จํานวน 1 ตัว

3,900

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงาน ประมวลผล
แบบที่ 1 (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 
นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง 
(เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์)

66,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA จํานวน 
1 เครื่อง (เกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์)

2,500

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

กล้องวงจรปด จํานวน 
10 ตัว พร้อมอุปกรณ์
การติดตั้งและ Set 
ระบบ

500,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

380,000 100,000 200,000 260,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 
1 ตัน ปริมาตรกระบก
สูบไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี 
หรือกําลังเครื่องยนต์สูง
สุดไม่ต่ํากว่า 110 
กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 
ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 
จํานวน 1 คัน

854,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA จํานวน 
1 เครื่อง (เกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์)

2,500

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

กล้องวงจรปด จํานวน 
10 ตัว พร้อมอุปกรณ์
การติดตั้งและ Set 
ระบบ

500,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

940,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 
1 ตัน ปริมาตรกระบก
สูบไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี 
หรือกําลังเครื่องยนต์สูง
สุดไม่ต่ํากว่า 110 
กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 
ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 
จํานวน 1 คัน

854,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

รถบรรทุกน้ําดับเพลิง
แบบอเนกประสงค์ 
ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 
8,000 ลิตร

3,500,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้าง
หลังคาสระว่ายน้ําศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลดอนยายหอม

500,000

โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมรั้วและปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ พร้อมเทพื้น คสล.

340,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

การติดตั้งโคมไฟฟ้าแสง
สว่าง ในเขตเทศบาล
ตําบลดอนยายหอม

400,000

โครงการก่อสร้างราวกัน
ตก

500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

รถบรรทุกน้ําดับเพลิง
แบบอเนกประสงค์ 
ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 
8,000 ลิตร

3,500,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้าง
หลังคาสระว่ายน้ําศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลดอนยายหอม

500,000

โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมรั้วและปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ พร้อมเทพื้น คสล.

340,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

การติดตั้งโคมไฟฟ้าแสง
สว่าง ในเขตเทศบาล
ตําบลดอนยายหอม

400,000

โครงการก่อสร้างราวกัน
ตก

500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตพร้อมซ่อมแซม
ผิวจราจรคอนกรีตที่
ชํารุดบริเวณบ้านนาง
สาย มีก่ํา ถึงคอสะพาน
ที่ทําการผู้ใหญ่บ้าน (ชั่ว
คราว) ม.1 นายธนู คง
จุ้ย (ชุมชนโคกทรัพย์
เจริญ) ม.1 ต.ดอนยาย
หอม

353,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

300,000 300,000 200,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อ
ศึกษา วิจัย ประเมินผล
หรือพัฒนาระบบต่างๆ

30,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนสําหรับ
อาหารกลางวันของ
โรงเรียนวัดดอนยาย
หอม(หลวงพ่อเงิน
อุปถัมภ์)

2,020,000

รวม 14,864,140 440,000 910,000 12,953,500 6,139,180 8,752,525 6,103,500 19,837,155
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตพร้อมซ่อมแซม
ผิวจราจรคอนกรีตที่
ชํารุดบริเวณบ้านนาง
สาย มีก่ํา ถึงคอสะพาน
ที่ทําการผู้ใหญ่บ้าน (ชั่ว
คราว) ม.1 นายธนู คง
จุ้ย (ชุมชนโคกทรัพย์
เจริญ) ม.1 ต.ดอนยาย
หอม

353,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

800,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อ
ศึกษา วิจัย ประเมินผล
หรือพัฒนาระบบต่างๆ

30,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนสําหรับ
อาหารกลางวันของ
โรงเรียนวัดดอนยาย
หอม(หลวงพ่อเงิน
อุปถัมภ์)

2,020,000

รวม 70,000,000
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