เทศบัญญัติ
เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ของ
เทศบาลตาบลดอนยายหอม
อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ทศบาลตาบลด นยาย ม
ขต/ า ภ ม งนครปฐม จัง วัดนครปฐม
-----------------------------------------------------------------

ม 1 ซ ย- ถนน- ขวง/ตาบล ด นยาย ม
ขต/ า ภ ม งนครปฐม จัง วัดนครปฐม 3000
พ้นที่

4.64 ตารางกิโล มตร

ประชากรทั้ง มด

6,510 คน

ชาย

3,145 คน

หญิง

3,365 คน

ข้ มล ณ วันที่ สิง าคม 2563

ส่วนที่ 1
ค ถลงปร

บงบปร ม ณร ยจ่ ย

ปร จ ปงบปร ม ณ พ ศ
ขง
ทศบ ลต บลด นย ย ม
ภ ม งนครปฐม จง วดนครปฐม

คาแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตาบลดอนยายหอม
บัดนีถ
้ ึงเวลาที่คณะผูบ
้ ริหารของเทศบาลตาบลดอนยายหอม จะได้เสนอร่าง
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจาปีต่อสภาเทศบาลตาบลดอนยายหอมอีกครัง้
หนึง่ ฉะนัน
้ ในโอกาสนี้ คณะผูบ
้ ริหารเทศบาลตาบลดอนยายหอมจึงขอชีแ
้ จงให้
ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายการดาเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้
1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563 องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
่ มีสถานะการเงิน ดังนี้
1.1.1 เงินฝากธนาคาร จานวน 52,567,319.02 บาท
1.1.2 เงินสะสม จานวน 31,932,680.48 บาท
1.1.3 เงินทุนสารองเงินสะสม จานวน 15,905,411.36 บาท
1.1.4 รายการที่ได้กน
ั เงินไว้แบบก่อหนีผ
้ ูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย
จานวน 1 โครงการ รวม 61,555.00 บาท
1.1.5 รายการที่ได้กน
ั เงินไว้โดยยังไม่ได้กอ
่ หนีผ
้ ูกพัน จานวน 4 โครงการ
รวม 3,722,941.40 บาท
1.2 เงินกูค
้ งค้าง จานวน 0.00 บาท
2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม
พ.ศ.2563
(1) รายรับจริง จานวน 49,628,017.42 บาท ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร

จานวน

247,026.81 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

จานวน

960,267.30 บาท

จานวน

491,680.25 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและ
การพาณิชย์
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

จานวน

0.00 บาท

จานวน

439,973.15 บาท

หมวดรายได้จากทุน

จานวน

2,000.00 บาท

หมวดภาษีจด
ั สรร

จานวน

23,843,196.91 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

จานวน

23,643,873.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รฐ
ั บาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จานวน 24,759.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จานวน 40,436,717.54 บาท ประกอบด้วย
งบกลาง

จานวน

11,810,190.74 บาท

งบบุคลากร

จานวน

16,504,535.00 บาท

งบดาเนินงาน

จานวน

8,993,307.40 บาท

งบลงทุน

จานวน

1,617,724.40 บาท

งบรายจ่ายอืน
่

จานวน

0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน

จานวน

1,510,960.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จา่ ยจากเงินอุดหนุนที่รฐ
ั บาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จานวน
24,759.00 บาท
(5) รายจ่ายที่จา่ ยจากเงินสะสม จานวน 2,297,605.00 บาท
(6) รายจ่ายที่จา่ ยจากเงินทุนสารองเงินสะสม จานวน 0.00 บาท
(7) รายจ่ายที่จา่ ยจากเงินกู้ จานวน 0.00 บาท

คาแถลงงบประมาณ
ปร จาปงบปร มาณ พ.ศ. 2564
ทศบาลตาบลด นยาย ม
. มื งนครปฐม จ.นครปฐม
รายรับจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

รายได้จัดเก็บเอง
มวดภาษี ากร

3,212,131.92

1,508,000.00

1,600,000.00

มวดค่าธรรม นียม ค่าปรับ แล ใบ
นุญาต

1,051,105.00

1,183,000.00

1,486,000.00

มวดรายได้จากทรัพย์สิน

345,115.63

475,000.00

565,000.00

มวดรายได้ บ็ด ตล็ด

739,506.58

806,000.00

1,106,000.00

มวดรายได้จากทุน

14,000.00

55,000.00

55,000.00

5,361,859.13

4,027,000.00

4,812,000.00

มวดภาษีจัดสรร

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

มวด งิน ุด นุนทั่วไป

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

รวมรายได้จัดเก็บเอง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

2564
ิ
2562

2563

2564

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

งบดา นินงาน

11,575,565.36

18,365,720.00

18,660,845.00

3,701,424.41

6,615,000.00

8,825,900.00

งบรายจ่ายอื่น

0.00

20,000.00

30,000.00

งบ งินอุดหนุน

2,117,300.00

2,020,000.00

2,020,000.00

48,077,134.77

67,000,000.00

70,000,000.00

48,077,134.77

67,000,000.00

70,000,000.00

งบลงทุน

ว
ว

ส่วนที่ 2
เทศบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปงบประมาณ พ ศ 2
ของ
เทศบาลตาบลดอนยาย อม
อาเภอเมืองนครปฐม จัง วัดนครปฐม

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ เทศบาลตาบลดอนยาย อม
อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
ด้าน

ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริ ารงานทั่วไป

19,837,155

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

6,103,500

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา

8,752,525

แผนงานสาธารณสุข

6,139,180

แผนงานเค ะและชุมชน

12,953,500

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

910,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

440,000

ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

14,864,140
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

70,000,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตาบลดอนยาย อม
อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งาน

งบ
งบบุคลากร

งานบริหารทั่วไป

งานบริหารงานคลัง

รวม

10,177,000

4,262,060

14,439,060

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

2,850,000

0

2,850,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

7,327,000

4,262,060

11,589,060

3,650,595

733,000

4,383,595

208,000

233,000

441,000

2,115,200

230,000

2,345,200

ค่าวัสดุ

432,395

270,000

702,395

ค่าสาธารณูปโภค

895,000

0

895,000

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

14,782,095

5,055,060

19,837,155

งบดา นินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย

งบลงทุน

รวม
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตาบลดอนยาย อม
อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งาน

งบ

งบบุคลากร

งานป้องกันภัยฝ่าย
พล รือนและระงับ
อัคคีภัย

รวม

1,560,000

1,560,000

1,560,000

1,560,000

843,500

843,500

34,000

34,000

ค่าใช้สอย

169,000

169,000

ค่าวัสดุ

545,000

545,000

95,500

95,500

3,700,000

3,700,000

3,700,000

3,700,000

6,103,500

6,103,500

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดา นินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รวม
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตาบลดอนยาย อม
อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
แผนงานการศึกษา
งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว งานระดับก่อนวัย รียน งานศึกษาไม่กาหนด
กับการศึกษา
และประถมศึกษา
ระดับ

งบ
งบบุคลากร

รวม

199,200

1,993,925

0

2,193,125

199,200

1,993,925

0

2,193,125

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

0

1,145,600

0

1,145,600

ค่าครุภัณฑ์

0

5,600

0

5,600

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0

1,140,000

0

1,140,000

งบ งินอุดหนุน

0

2,020,000

0

2,020,000

เงินอุด นุน

0

2,020,000

0

2,020,000

199,200

8,543,325

10,000

8,752,525

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดา นินงาน

งบลงทุน

รวม
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตาบลดอนยาย อม
อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
แผนงานสาธารณสุข
งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว งานบริการสาธารณสุข
กับสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

งบ
งบบุคลากร

งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

รวม

1,897,750

0

2,253,680

4,151,430

1,897,750

0

2,253,680

4,151,430

221,000

751,600

806,350

1,778,950

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

72,000

0

136,800

208,800

72,000

0

136,800

208,800

2,190,750

751,600

3,196,830

6,139,180

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดา นินงาน
ค่าตอบแทน

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รวม
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตาบลดอนยาย อม
อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
แผนงาน คหะและชุมชน
งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับ คหะและชุมชน

งบ
งบบุคลากร

งานไฟฟ้าถนน

งานกาจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล

งานสวนสาธารณะ

งานบาบัดนา สีย

รวม

2,775,500

0

0

480,000

0

3,255,500

2,775,500

0

0

480,000

0

3,255,500

376,000

2,430,000

175,000

3,480,000

450,000

6,911,000

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

0

0

155,000

0

0

155,000

50,000

2,607,000

30,000

100,000

0

2,787,000

50,000

1,054,000

30,000

100,000

0

1,234,000

0

1,553,000

0

0

0

1,553,000

3,201,500

5,037,000

205,000

4,060,000

450,000

12,953,500

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดา นินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตาบลดอนยาย อม
อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
แผนงานสร้างความ ข้มแข็งของชุมชน
งาน งานส่ง สริมและสนับ
สนุนความ ข้มแข็ง
ชุมชน

งบ

รวม

งบดา นินงาน

910,000

910,000

ค่าใช้สอย

910,000

910,000

รวม
910,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

910,000

งาน งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

งบ

รวม

งบดา นินงาน

440,000

440,000

ค่าใช้สอย

440,000

440,000

440,000

440,000

รวม
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตาบลดอนยาย อม
อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
แผนงานงบกลาง
งาน

งบ
งบกลาง
งบกลาง

รวม

งบกลาง

รวม

14,864,140

14,864,140

14,864,140

14,864,140

14,864,140

14,864,140
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รายงานประมาณการรายรับ
ปร จ ปงบปร ม ณ พ.ศ. 2564
ทศบ ลต บลด นย ย ม
ภ มื งนครปฐม จง วดนครปฐม
รายรับจริง
ปี 2561

ปี 2560
หมวดภาษีอากร
ภ ษีที่ดินแล สิ่งปลูกสร้ ง
ภ ษีโรง รื นแล ที่ดิน
ภ ษีบ รุงท้ งที่
ภ ษีป้ ย
รวมหมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
ค่ ธรรม นียม กี่ยวกบใบ นุญ ตก รข ยสุร
ค่ ธรรม นียม กี่ยวกบก รควบคุม ค ร
ค่ ธรรม นียม ก็บแล ขนมูลฝ ย
ค่ ธรรม นียม ก็บขน ุจจ ร รื สิ่งปฏิกูล
ค่ ธรรม นียมในก ร ก นงสื รบร งก รแจ้งสถ นที่
จ น่ ย ร รื ส สม ร
ค่ ธรรม นียม กี่ยวกบท บียนร ษฎร
ค่ ธรรม นียม กี่ยวกบท บียนพ ณิชย์
ค่ ธรรม นียม ื่น ๆ
ค่ ปรบก รผิดสญญ
ค่ ปรบ ื่น ๆ

ปี 2562

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2563

ปี 2564

0.00
3,780,581.82
63,206.06
180,232.00
4,024,019.88

0.00
2,864,858.00
62,550.56
188,952.00
3,116,360.56

0.00
2,914,517.62
59,255.30
238,359.00
3,212,131.92

1,200,000.00
55,000.00
3,000.00
250,000.00
1,508,000.00

8.33
-100.00
-100.00
20.00

%
%
%
%

1,300,000.00
0.00
0.00
300,000.00
1,600,000.00

0.00
7,287.00
678,310.00
141,800.00

0.00
3,976.00
680,790.00
152,200.00

0.00
3,420.00
722,780.00
124,000.00

5,000.00
10,000.00
740,000.00
110,000.00

0.00
0.00
21.62
36.36

%
%
%
%

5,000.00
10,000.00
900,000.00
150,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 %

0.00

2,550.00
770.00
56,075.00
223,990.00
0.00

2,580.00
740.00
63,455.00
2,000.00
0.00

2,370.00
710.00
60,100.00
37,640.00
0.00

5,000.00
1,000.00
60,000.00
100,000.00
5,000.00

900.00
0.00
66.67
0.00
0.00

%
%
%
%
%

50,000.00
1,000.00
100,000.00
100,000.00
5,000.00
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ปี 2560
ค่ ใบ นุญ
สุขภ พ
ค่ ใบ นุญ
รในครว
ค่ ใบ นุญ
ค่ ใบ นุญ
ค่ ใบ นุญ

ตปร ก บก รค้ ส รบกิจก รที่ ปน นตร ยต่

ตจดตงสถ นที่จ น่ ย ร รื สถ นที่ส สม
รื พืนที่ใด ซึ่งมีพืนที่ กิน 200 ต ร ง มตร
ต กี่ยวกบก รควบคุม ค ร
ต กี่ยวกบก รโฆษณ โดยใช้ ครื่ งขย ย สียง
ต ื่นๆ
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ค่ ช่ รื บริก รสถ นที่
ด ก บีย
ร ยได้จ กทรพย์สิน ื่น ๆ
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
ค่ จ น่ ย ศษข ง
งินที่มีผู้ ุทิศใ ้
ค่ ข ยแบบแปลน
ค่ ขียนแบบแปลน
ค่ รบร งส น แล ถ่ ย กส ร
ร ยได้ บ็ด ตล็ด ื่นๆ
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดรายได้จากทุน
ค่ ข ยท ดตล ดทรพย์สิน

รายรับจริง
ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2564

85,150.00

79,550.00

77,600.00

100,000.00

0.00 %

100,000.00

18,700.00

18,350.00

21,150.00

34,000.00

47.06 %

50,000.00

350.00
745.00
0.00
1,215,727.00

1,900.00
1,100.00
0.00
1,006,641.00

420.00
915.00
0.00
1,051,105.00

4,000.00
4,000.00
5,000.00
1,183,000.00

25.00 %
25.00 %
0.00 %

5,000.00
5,000.00
5,000.00
1,486,000.00

0.00
372,666.80
0.00
372,666.80

0.00
375,746.66
0.00
375,746.66

0.00
345,115.63
0.00
345,115.63

15,000.00
450,000.00
10,000.00
475,000.00

0.00 %
22.22 %
-100.00 %

15,000.00
550,000.00
0.00
565,000.00

0.00
0.00
137,500.00
2,000.00
174.00
298,200.15
437,874.15

0.00
0.00
50,000.00
0.00
0.00
182,066.00
232,066.00

0.00
0.00
68,000.00
0.00
10.00
671,496.58
739,506.58

5,000.00
500,000.00
100,000.00
0.00
1,000.00
200,000.00
806,000.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
150.00

3,380.00

1,860.00

14,000.00

50,000.00

%
%
%
%
%
%

5,000.00
500,000.00
100,000.00
0.00
1,000.00
500,000.00
1,106,000.00

0.00 %

50,000.00
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ปี 2560
ร ยได้จ กทุน ื่นๆ
รวมหมวดรายได้จากทุน
หมวดภาษีจัดสรร
ภ ษีแล ค่ ธรรม นียมรถยนต์
ภ ษีมูลค่ พิ่มต ม พ.ร.บ. ก นดแผน
ภ ษีมูลค่ พิ่มต ม พ.ร.บ. จดสรรร ยได้
ภ ษีธุรกิจ ฉพ
ภ ษีสุร
ภ ษีสรรพส มิต
ค่ ภ ค ลวงแร่
ค่ ภ ค ลวงปิโตร ลียม
ค่ ธรรม นียมจดท บียนสิทธิแล นิติกรรมต มปร มวล
กฎ ม ยที่ดิน
ภ ษีจดสรร ื่นๆ
รวมหมวดภาษีจัดสรร
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
งิน ุด นุนท่วไป ส รบด นินก รต ม น จ น้ ที่แล
ภ รกิจถ่ ยโ น ลื กท
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมทุกหมวด

รายรับจริง
ปี 2561

ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563
ยอดต่าง (%)
5,000.00
0.00 %
55,000.00

0.00
3,380.00

0.00
1,860.00

0.00
14,000.00

440,385.21
16,065,229.09
4,474,882.21
322,998.38
1,364,622.01
3,288,578.46
37,241.75
59,810.07

629,169.81
18,030,693.68
5,010,614.82
413,267.71
0.00
5,245,464.00
20,289.74
67,189.42

723,174.24
18,208,718.08
4,693,064.33
328,306.04
0.00
5,699,880.46
43,805.91
61,638.09

500,000.00
18,500,000.00
5,000,000.00
500,000.00
0.00
5,500,000.00
150,000.00
150,000.00

526,993.00

1,693,006.00

407,893.00

1,571.40
26,582,311.58

1,804.20
31,111,499.38

22,931,625.00
22,931,625.00
55,567,604.41

40.00
1.62
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

ปี 2564
5,000.00
55,000.00

%
%
%
%
%
%
%
%

700,000.00
18,800,000.00
5,000,000.00
500,000.00
0.00
5,500,000.00
150,000.00
150,000.00

1,200,000.00

0.00 %

1,200,000.00

2,318.30
30,168,798.45

53,000.00
31,553,000.00

3.77 %

55,000.00
32,055,000.00

23,267,651.00

24,969,694.00

31,420,000.00

5.45 %

33,133,000.00

23,267,651.00
59,111,824.60

24,969,694.00
60,500,351.58

31,420,000.00
67,000,000.00

33,133,000.00
70,000,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ปร จ ปงบปร ม ณ พ.ศ. 2564
ทศบ ลต บลด นย ย ม
. มื งนครปฐม จ.นครปฐม
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

70,000,000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร

รวม

1,600,000 บาท

จ นวน

1,300,000 บ ท

จ นวน

300,000 บ ท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

รวม

1,486,000 บาท

ค ธรรม นียม กี่ยวกบใบ นุญ ตก รข ยสุร

จ นวน

5,000 บ ท

จ นวน

10,000 บ ท

จ นวน

900,000 บ ท

จ นวน

150,000 บ ท

จ นวน

50,000 บ ท

ภ ษีที่ดินแล สิ่งปลูกสร้ ง
ปร ม ณก รร ยรบสูงกว ปที่แล้ว โดยค นวณจ กท บียน
ทรพย์สิน แล ร ยรบในปที่ผ นม ป็น กณฑ์
ภ ษีป้ ย
ปร ม ณก รร ยรบสูงกว ปที่แล้ว โดยค นวณจ กท บียน
ทรพย์สิน แล ร ยรบในปที่ผ นม ป็น กณฑ์

ปร ม ณก รรบ ท กบปที่แล้ว โดยปร ม ณก รจ กร ยรบ
จริงข งปที่ผ นม ป็น กณฑ์
ค ธรรม นียม กี่ยวกบก รควบคุม ค ร
ปร ม ณก รรบ ท กบปที่แล้ว โดยปร ม ณก รจ กค ตรวจ
แบบแปลนก สร้ งข ง ทศบ ล
ค ธรรม นียม ก็บแล ขนมูลฝ ย
ปร ม ณก รรบสูงกว ปที่แล้ว โดยปร ม ณก รจ กร ยรบ
จริงข งปที่ผ นม ป็น กณฑ์
ค ธรรม นียม ก็บขน ุจจ ร รื สิ่งปฏิกูล
ปร ม ณก รรบสูงกว ปที่แล้ว โดยปร ม ณก รจ กร ยรบ
จริงข งปที่ผ นม ป็น กณฑ์
ค ธรรม นียม กี่ยวกบท บียนร ษฎร
ปร ม ณก รรบสูงกว ปที่แล้ว โดยปร ม ณก รจ กร ยรบ
จริงข งปที่ผ นม ป็น กณฑ์
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ค ธรรม นียม กี่ยวกบท บียนพ ณิชย์

น้ : 2/5

จ นวน

1,000 บ ท

จ นวน

100,000 บ ท

จ นวน

100,000 บ ท

จ นวน

5,000 บ ท

จ นวน

100,000 บ ท

จ นวน

50,000 บ ท

จ นวน

5,000 บ ท

จ นวน

5,000 บ ท

จ นวน

5,000 บ ท

ปร ม ณก รรบ ท กบปที่แล้ว โดยปร ม ณก รจ กร ยรบ
จริงข งปที่ผ นม ป็น กณฑ์
ค ธรรม นียม ื่น ๆ
ปร ม ณก รรบสูงกว ปที่แล้ว โดยปร ม ณก รจ กร ยรบ
จริงข งปที่ผ นม ป็น กณฑ์
ค ปรบก รผิดสญญ
ปร ม ณก รรบ ท กบปที่แล้ว โดยปร ม ณก รจ กร ยรบ
จริงข งปที่ผ นม ป็น กณฑ์
ค ปรบ ื่น ๆ
ปร ม ณก รรบ ท กบปที่แล้ว โดยปร ม ณก รจ กร ยรบ
จริงข งปที่ผ นม ป็น กณฑ์
ค ใบ นุญ ตปร ก บก รค้ ส รบกิจก รที่ ป็น นตร ยต
สุขภ พ
ปร ม ณก รรบ ท กบปที่แล้ว โดยปร ม ณก รจ กร ยรบ
จริงข งปที่ผ นม ป็น กณฑ์
ค ใบ นุญ ตจดตงสถ นที่จ น ย ร รื สถ นที่ส สม
รในครว รื พืนที่ใด ซึ่งมีพืนที่ กิน 200 ต ร ง มตร
ปร ม ณก รรบสูงกว ปที่แล้ว โดยปร ม ณก รจ กร ยรบ
จริงข งปที่ผ นม ป็น กณฑ์
ค ใบ นุญ ต กี่ยวกบก รควบคุม ค ร
ปร ม ณก รรบสูงกว ปที่แล้ว โดยค นวณจ กสถิติก รก
สร้ ง ดดแปลง รื รื ถ น ค รข งปที่ผ นม ป็น กณฑ์
ค ใบ นุญ ต กี่ยวกบก รโฆษณ โดยใช้ ครื่ งขย ย สียง
ปร ม ณก รรบสูงกว ปที่แล้ว โดยค นวณจ กสถิติก รข ใบ
นุญ ต กี่ยวกบก รโฆษณ โดยใช้ ครื่ งขย ย สียงข งปที่ผ น
ม ป็น กณฑ์
ค ใบ นุญ ต ื่นๆ
ปร ม ณก รรบ ท กบปที่แล้ว โดยปร ม ณก รจ กร ยรบ
จริงข งปที่ผ นม ป็น กณฑ์
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หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

รวม

565,000 บาท

ค ช รื บริก รสถ นที่

จ นวน

15,000 บ ท

จ นวน

550,000 บ ท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

รวม

1,106,000 บาท

ค จ น ย ศษข ง

จ นวน

5,000 บ ท

จ นวน

500,000 บ ท

จ นวน

100,000 บ ท

จ นวน

1,000 บ ท

จ นวน

500,000 บ ท

รวม

55,000 บาท

จ นวน

50,000 บ ท

จ นวน

5,000 บ ท

ปร ม ณก รรบ ท กบปที่แล้ว โดยค นวณจ กค ช รื ค
บริก รสถ นที่ข งปที่แล้ว
ด ก บีย
ปร ม ณก รรบสูงกว ปที่แล้ว โดยค นวณจ ก งินฝ ก
ธน ค รแล ตร ด ก บียในปัจจุบนแล ที่ค ดว จ ได้รบ ป็น
กณฑ์

ปร ม ณก รร ยรบสูงกว ปที่แล้ว โดยค นวณจ กร ยรบใน
ปที่ผ นม ป็น กณฑ์
งินที่มีผู้ ุทิศใ ้
ปร ม ณก รร ยรบ ท กบปที่แล้ว โดยค นวณจ กร ยรบใน
ปที่ผ นม ป็น กณฑ์
ค ข ยแบบแปลน
ปร ม ณก รร ยรบ ท กบปที่แล้ว โดยค นวณจ กร ยรบใน
ปที่ผ นม ป็น กณฑ์
ค รบร งส น แล ถ ย กส ร
ปร ม ณก รร ยรบ ท กบปที่แล้ว โดยค นวณจ กร ยรบใน
ปที่ผ นม ป็น กณฑ์
ร ยได้ บ็ด ตล็ด ื่นๆ
ปร ม ณก รร ยรบสูงกว ปที่แล้ว โดยค นวณจ กร ยรบใน
ปที่ผ นม ป็น กณฑ์
หมวดรายได้จากทุน
ค ข ยท ดตล ดทรพย์สิน
ปร ม ณก รรบ ท กบปที่แล้ว โดยปร ม ณก รจ ก
ทรพย์สินที่ค ดว จ มีก รข ยท ดสินทรพย์ข ง ทศบ ล
ร ยได้จ กทุน ื่นๆ
ปร ม ณก รร ยรบ ท กบปที่แล้ว โดยค นวณจ กร ยรบใน
ปที่ผ นม ป็น กณฑ์
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รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
ภ ษีแล ค ธรรม นียมรถยนต์

รวม

32,055,000 บาท

จ นวน

700,000 บ ท

จ นวน

18,800,000 บ ท

จ นวน

5,000,000 บ ท

จ นวน

500,000 บ ท

จ นวน

5,500,000 บ ท

จ นวน

150,000 บ ท

จ นวน

150,000 บ ท

จ นวน

1,200,000 บ ท

จ นวน

55,000 บ ท

ปร ม ณก รรบสูงกว ปที่แล้ว โดยปร ม ณก รจ กร ยรบ
จริงข งปที่ผ นม ป็น กณฑ์
ภ ษีมูลค พิ่มต ม พ.ร.บ. ก นดแผน
ปร ม ณก รรบสูงกว ปที่แล้ว โดยปร ม ณก รจ กร ยรบ
จริงข งปที่ผ นม ป็น กณฑ์
ภ ษีมูลค พิ่มต ม พ.ร.บ. จดสรรร ยได้
ปร ม ณก รรบ ท กบปที่แล้ว โดยปร ม ณก รจ กร ยรบ
จริงข งปที่ผ นม ป็น กณฑ์
ภ ษีธุรกิจ ฉพ
ปร ม ณก รรบ ท กบปที่แล้ว โดยปร ม ณก รจ กร ยรบ
จริงข งปที่ผ นม ป็น กณฑ์
ภ ษีสรรพส มิต
ปร ม ณก รรบ ท กบปที่แล้ว โดยปร ม ณก รจ กร ยรบ
จริงข งปที่ผ นม ป็น กณฑ์
ค ภ ค ลวงแร
ปร ม ณก รรบ ท กบปที่แล้ว โดยปร ม ณก รจ กร ยรบ
จริงข งปที่ผ นม ป็น กณฑ์
ค ภ ค ลวงปิโตร ลียม
ปร ม ณก รรบ ท กบปที่แล้ว โดยปร ม ณก รจ กร ยรบ
จริงข งปที่ผ นม ป็น กณฑ์
ค ธรรม นียมจดท บียนสิทธิแล นิติกรรมต มปร มวลกฎ ม ย
ที่ดิน
ปร ม ณก รรบ ท กบปที่แล้ว โดยปร ม ณก รจ กร ยรบ
จริงข งปที่ผ นม ป็น กณฑ์
ภ ษีจดสรร ื่นๆ
ปร ม ณก รรบสูงกว ปที่แล้ว โดยปร ม ณก รจ กร ยรบ
จริงข งปที่ผ นม ป็น กณฑ์

วนที่พิมพ์ : 7/8/2563 18:13:32

น้ : 5/5

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
งิน ุด นุนท่วไป ส รบด นินก รต ม น จ น้ ที่แล ภ รกิจ
ถ ยโ น ลื กท
ปร ม ณก รรบ งิน ุด นุนท่วไปส รบด นินก รต ม
น จ น้ ที่ไว้ โดยปร ม ณก รจ ก งิน ุด นุนท่วไปที่ได้รบจด
สรรในปที่แล้ว

รวม

33,133,000 บาท

จ นวน

33,133,000 บ ท

วันที่พิมพ : 7/8/2563 18:14:33
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตําบลดอนยาย อม
อําเภอเมืองนครปฐม จัง วัดนครปฐม
รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

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

เงินคาตอบแทนประจําตําแ นงนายก/รองนายก

156,628

580

0

45,000

300 %

180,000

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

156,628

580

0

45,000

300 %

180,000

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองคการบริ าร วนตําบล

207,360

142,560

120,960

161,000

29.19 %

208,000

1,553,880

1,555,200

1,555,200

1,556,000

0 %

1,556,000

2,700,895

1,700,963

1,676,160

1,989,960

3,292,081

3,388,377

3,772,825

5,100,000

0.2 %

5,110,000

82,600

84,000

84,000

84,000

0 %

84,000

235,112

222,048

225,750

240,000

0 %

240,000

เงินคาตอบแทน มาชิก ภาองคกรปกครอง วน
ท้องถิ่น
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

2,850,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
เงินประจําตําแ นง

วันที่พิมพ : 7/8/2563 18:14:33
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
คาจ้างลกจ้างประจํา

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

229,620

255,060

268,980

290,000

4.48 %

303,000

1,288,946

1,495,395

1,540,080

1,800,000

-22.22 %

1,400,000

155,888

145,511

128,580

130,000

46.15 %

190,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

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

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

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

29,400

24,300

24,000

40,000

-50 %

20,000

97,936

129,580

197,240

318,000

921,459

936,594.92

0

0

0 %

0

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

0

0

193,996.5

202,400

97.63 %

400,000

โครงการจ้างเ มาบริการทําความ ะอาด
อาคาร ํานักงาน อาคารศนยพัฒนาเด็กเล็ก
อาคาร ้องเก็บของ ้องประชุมใ ญ และ
ศนยบริการ าธารณ ุข

0

0

505,934

620,000

-23.35 %

475,200

10,960

6,930

8,300

50,000

0 %

50,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวมค่าตอบแทน

208,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

วันที่พิมพ : 7/8/2563 18:14:33
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาชดใช้คาเ ีย าย รือคา ินไ มทดแทน

0

0

0

10,000

0 %

10,000

40,162

0

0

0

0 %

0

คาใช้จายในการจัดโครงการจัดฝึกอบรม
เกี่ยวกับกิจการท้องถิ่น

0

3,000

0

0

0 %

0

คาใช้จายในการจัดโครงการพัฒนา
ศักยภาพใ ้บุคลากรในการปฏิบัติงาน

0

37,600

0

0

0 %

0

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
มเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

9,790

0

0

0

0 %

0

โครงการจัดงานวันเทศบาล

5,074

0

0

0

0 %

0

0

0

5,500

0

0 %

0

คาใช้จายการเดินทางไปราชการ

คาใช้จายในการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา มเด็จพระนางเจ้าพระบรม
ราชินีนาถ

โครงการจัดงานวัน ําคัญของชาติไทย(๕
ธันวาคม ของทุกป)

วันที่พิมพ : 7/8/2563 18:14:33
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

โครงการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับกิจการท้องถิ่น

0

0

2,800

20,000

0 %

20,000

โครงการพัฒนาศักยภาพใ ้บุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน

16,600

0

29,690

150,000

-66.67 %

50,000

โครงการเลือกตั้ง มาชิก ภาท้องถิ่น รือผ้
บริ ารท้องถิ่น

0

0

0

250,000

60 %

400,000

โครงการวันคล้ายวันพระราช มภพของพระ
บาท มเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ม าภมิ
พลอดุลยเดชม าราช บรมนาถบพิตร วัน
ชาติ และวันพอแ งชาติ

0

0

0

0

100 %

50,000

โครงการวันคล้ายวัน วรรคตของพระบาท
มเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ม าภมิ
พลอดุลยเดช ม าราชบรมนาถบพิตร

0

0

0

0

100 %

50,000

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาท
มเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี ินทร
ม าวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอย ัว

0

0

0

150,000

20 %

180,000

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา มเด็จ
พระนางเจ้า ุทิดา พัชร ุธาพิมลลักษณ พระ
บรมราชินี

0

0

0

130,000

23.08 %

160,000

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา มเด็จ
พระบรมราชชนนีพันป ลวง และวันแมแ ง
ชาติ

0

0

0

50,000

0 %

50,000

วันที่พิมพ : 7/8/2563 18:14:33
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ มเด็จ
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

1,047,529.75

1,201,184.92

921,137.1

1,832,400

92,854

90,435

99,395

196,000

-48.78 %

100,395

1,800

2,054.4

3,380

22,000

0 %

22,000

2,088.25

10,972.3

8,098.63

20,000

0 %

20,000

วั ดุยานพา นะและขน ง

12,820

21,300

4,270

40,000

0 %

40,000

วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

119,607.85

116,843.3

100,561.48

150,000

0 %

150,000

119,270

73,250

64,710

100,000

0 %

100,000

348,440.1

314,855

280,415.11

528,000

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

รวมค่าใช้สอย

2,115,200

ค่าวัสดุ
วั ดุ ํานักงาน
วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ
วั ดุงานบ้านงานครัว

วั ดุคอมพิวเตอร
รวมค่าวัสดุ

432,395

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า

วันที่พิมพ : 7/8/2563 18:14:33
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
คาบริการ ื่อ ารและโทรคมนาคม

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)
0 %

ปี 2564

34,671.21

45,869.18

88,930.91

100,000

100,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

697,838.19

878,214.64

732,619.79

938,567

895,000

รวมงบดาเนินงาน

2,191,744.04

2,523,834.56

2,131,412

3,616,967

3,650,595

0

0

2,200

0

0 %

0

เก้่าอี้ผ้บริ าร พนักพิง ง ขาไฟเบอร ล้อ 5
แฉก

3,000

0

0

0

0 %

0

เก้าอี้ ํานักงาน

4,700

0

0

0

0 %

0

เก้าอี้ ํานักงาน 1,500 บาท

1,350

0

0

0

0 %

0

เก้าอี้ ํานักงาน 2,000 บาท

2,000

0

0

0

0 %

0

0

6,000

0

0

0 %

0

เครื่องเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเลม

28,500

0

0

0

0 %

0

เครื่องถายเอก ารระบบมัลติฟังกชั่น ระบบ
เลเซอร

75,000

0

0

0

0 %

0

เครื่องปรับอากาศ

65,600

0

0

0

0 %

0

เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด
12000 บีทีย

16,500

0

0

0

0 %

0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ ํานักงาน
เก้าอี้ทํางาน

เครื่องเคลือบบัตร ขนาด A4 จํานวน 1
เครื่อง

วันที่พิมพ : 7/8/2563 18:14:33
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
เครื่องปรับอากาศ แบบแยก วน ชนิดแขวน
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทีย
จํานวน 1 เครื่อง

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

0

0

28,600

0

0 %

0

เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด
24000 บีทีย จํานวน 2 เครื่อง

55,600

0

0

0

0 %

0

เครื่องโทร าร

18,000

0

0

0

0 %

0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยก วน ชนิด
ติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด24,000
บีทีย

27,900

0

0

0

0 %

0

2,400

0

0

0

0 %

0

290,000

0

0

0

0 %

0

ต้บานเลื่อนกระจก

0

5,200

0

0

0 %

0

โตะทํางาน

0

0

4,500

0

0 %

0

โตะทํางานเ ล็ก ขนาด 5 ฟุต

7,300

0

0

0

0 %

0

โตะประชา ัมพันธตัวแอล

5,500

0

0

0

0 %

0

0

76,000

0

0

0 %

0

โตะ ํานักงาน ํา รับผ้บริ าร

7,700

0

0

0

0 %

0

โพเดียม รือ แทนยืนบรรยาย

22,000

0

0

0

0 %

0

0

0

0

1,288,000

-100 %

0

ชั้นวา่งเอก าร 4 ชั้น
ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ(2 ด้าน)

โตะเมลามีน

ครุภัณฑยานพา นะและขน ง
รถโดย ารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

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

เครื่องกรองน้ํา

8,000

0

0

0

0 %

0

เครื่องทําน้ําร้อน-น้ําเย็น

7,000

0

0

0

0 %

0

0

0

0

44,000

-100 %

0

50,400

0

0

0

0 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร ํา รับงานประมวลผล
แบบที่ 1 (จอขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)
จํานวน 1 ชุด

0

22,000

0

0

0 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร ํา รับงาน ประมวลผล
แบบที่ 1 (จอแ ดงภาพขนาดไมน้อยกวา
19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง (เกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานการจัด าอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร)

0

0

0

0

100 %

22,000

0

0

0

15,000

-100 %

0

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
คอมพิวเตอร ํา รับงานประมวลผลแผน
แบบที่ 1 จํานวน 2 เครื่องๆละ 22,000
บาท
เครื่องคอมพิวเตอร

เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร รือ
LED ี
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร รือชนิด LED ขาว
ดํา

0

7,900

0

0

0 %

0

เครื่องพิมพแบบฉีด มึกพร้อมติดตั้งถัง มึก
พิมพ (Ink Tank Printer)จํานวน 2 เครื่อง

0

8,600

0

0

0 %

0

เครื่อง ํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน
1 เครื่อง (เกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัด าอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร)

0

0

0

0

100 %

2,500

เครื่อง ํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน
2 เครื่องๆละ 2,500 บาท

0

0

0

5,000

-100 %

0

เครื่อง ํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน
3 เครื่อง

0

7,500

0

0

0 %

0

เครื่องพิมพเลเซอร ขาวดํา (18 น้าตอ
นาที) จํานวน 1 เครื่อง

0

0

0

2,600

-100 %

0

อุปกรณอานบัตรแบบเอนกประ งค(Smart
card Reader) จํานวน 2 เครื่อง

0

0

1,400

0

0 %

0

290,612.73

97,655

0

0

0 %

0

0

0

526,681.53

714,000

-71.99 %

200,000

989,062.73

230,855

563,381.53

2,068,600

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
รวมค่าครุภัณฑ์

724,500
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ ิ่งกอ ร้าง
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ ิ่งกอ
ร้าง

71,541.93

0

0

0

100 %

200,000

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

คาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล
รือพัฒนาระบบตาง ๆ

0

0

0

20,000

-100 %

0

คาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล
รือพัฒนาระบบตางๆ

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

ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และ ิ่งกอ ร้าง

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
รายจายอื่น
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
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

เงินประจําตําแ นง

96,800

85,200

82,400

103,200

0 %

103,200

คาจ้างลกจ้างประจํา

201,660

212,700

223,620

240,500

4.83 %

252,120

1,289,838

1,350,476

1,340,130

1,412,500

6.48 %

1,503,960

124,295

111,060

113,050

120,000

-6.75 %

111,900

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

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

132,150

138,900

112,500

200,000

0 %

200,000

5,200

3,800

19,220

33,000

0 %

33,000

137,350

142,700

131,720

233,000

59,529.63

37,700

0

0

0 %

0

0

0

7,760

50,000

0 %

50,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

233,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ

8,400

0

32,840

80,000

0 %

80,000

360

0

0

10,000

0 %

10,000

0

0

0

105,200

-52.47 %

50,000

18,861.87

12,907.71

30,159.63

40,000

0 %

40,000

87,151.5

50,607.71

70,759.63

285,200

50,535.95

45,126

69,028.9

100,000

0 %

100,000

วั ดุยานพา นะและขน ง

0

2,700

19,400

30,000

0 %

30,000

วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

39,222.2

45,975.06

44,031.2

60,000

0 %

60,000

50,000

37,990

65,390

80,000

0 %

80,000

139,758.15

131,791.06

197,850.1

270,000

0

15,880.94

0

0

รวมค่าสาธารณูปโภค

0

15,880.94

0

0

0

รวมงบดาเนินงาน

364,259.65

340,979.71

400,329.73

788,200

733,000

โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่
โครงการ ํารวจภาษีที่ดินและ ิ่งปลก ร้าง
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

230,000

ค่าวัสดุ
วั ดุ ํานักงาน

วั ดุคอมพิวเตอร
รวมค่าวัสดุ

270,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการโทรศัพท

0 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ ํานักงาน
เก้าอี้ทํางาน

0

0

2,200

6,600

-100 %

0

2,000

6,600

0

0

0 %

0

0

25,300

0

0

0 %

0

7,900

0

0

0

0 %

0

เครื่องปรับอากาศ

32,400

0

0

0

0 %

0

ต้เก็บเอก าร แบบ 2 บานเปดทึบ ง

17,200

0

0

0

0 %

0

ต้บานเลื่อนกระจก

23,500

10,400

0

0

0 %

0

8,800

0

0

0

0 %

0

0

0

0

44,800

-100 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร ํา รับงานประมวลผล
แบบที่ 1 (จอขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

0

0

22,000

0

0 %

0

เครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอร
รือชนิด LED ี

0

0

17,000

0

0 %

0

เก้าอี้ ํานักงาน
เครื่องคอมพิวเตอร ํา รับประมวลผล
แบบที่ 1
เครื่องเจาะกระดาษ นา 150 แผน

โตะทํางานเ ล็ก 6 ฟุต พร้อมกระจก
ครุภัณฑยานพา นะและขน ง
รถจักรยานยนต ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร
ธรรมดา จํานวน 1 คัน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

เครื่องพิมพชนิด Dot Matrix Printer แบบ
แคร ั้น

0

0

0

22,000

-100 %

0

เครื่อง ํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

0

22,500

0

0

0 %

0

อุปกรณอานบัตรแบบเอนกประ งค(Smart
card Reader) จํานวน 1 เครื่อง

0

0

700

0

0 %

0

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

เงินเดือนพนักงาน

457,560

485,160

512,700

556,000

3.96 %

578,000

เงินประจําตําแ นง

18,000

18,000

18,000

18,000

0 %

18,000

คาจ้างลกจ้างประจํา

510,240

386,180

0

0

0 %

0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

348,240

353,640

548,960

719,800

13.09 %

814,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)
43.54 %

ปี 2564

48,000

45,780

63,260

104,500

150,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

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

8,000

0

0

14,200

69.01 %

24,000

28,800

28,800

6,500

10,000

0 %

10,000

36,800

28,800

6,500

24,200

2,090

12,235

0

0

0 %

0

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

0

0

10,880

54,000

0 %

54,000

คาบริการ ัญญาณ GPS รถบรรทุกน้ํา

0

0

3,745

5,000

0 %

5,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ

0

0

0

20,000

0 %

20,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเ ตุชวง
เทศกาล

0

0

0

10,000

0 %

10,000

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอา าภัย
พิบัติประจําองคกรปกครอง วนท้องถิ่น

0

0

0

286,200

-100 %

0

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาเชาบ้าน
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

34,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
โครงการอบรมใ ้ความร้เกี่ยวกับการ
ป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

0

0

24,780

0

100 %

30,000

20,724

0

0

0

0 %

0

62,455

43,210

6,420

140,000

-64.29 %

50,000

85,269

55,445

45,825

515,200

8,489

1,824

1,395

20,000

0 %

20,000

วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ

0

0

0

20,000

0 %

20,000

วั ดุงานบ้านงานครัว

0

0

0

5,000

0 %

5,000

วั ดุยานพา นะและขน ง

44,376

0

11,540

90,000

66.67 %

150,000

วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

135,895.5

120,177.2

129,798.36

250,000

0 %

250,000

0

0

0

0

100 %

30,000

วั ดุคอมพิวเตอร

12,800

10,050

0

20,000

0 %

20,000

วั ดุเครื่องดับเพลิง

56,166

18,200

14,375

50,000

0 %

50,000

257,726.5

150,251.2

157,108.36

455,000

38,048.51

42,767.56

31,356.86

85,500

0 %

85,500

0

0

0

7,000

0 %

7,000

โครงการอบรมใ ้ความร้และฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา าธารณภัยและระงับ
อัคคีภัยเบื้องต้น
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

169,000

ค่าวัสดุ
วั ดุ ํานักงาน

วั ดุเครื่องแตงกาย

รวมค่าวัสดุ

545,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
คาบริการโทรศัพท

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)
0 %

ปี 2564

1,867.29

1,766.63

1,769.7

3,000

3,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

39,915.8

44,534.19

33,126.56

95,500

95,500

รวมงบดาเนินงาน

419,711.3

279,030.39

242,559.92

1,089,900

843,500

เก้าอี้ทํางานมีพนักพิง

0

1,700

0

0

0 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร

0

22,000

0

0

0 %

0

16,800

0

0

0

0 %

0

0

15,000

0

0

0 %

0

3,200

0

0

0

0 %

0

0

0

0

0

100 %

3,500,000

0

0

25,000

0

0 %

0

0

0

0

9,800

-100 %

0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ ํานักงาน

เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด
12000 บีทีย
เครื่องพิมพชนิดเลเซอร รือ ชนิด LED ขาว
ดํา ชนิด Network แบบที่ 2
โตะทํางาน
ครุภัณฑยานพา นะและขน ง
รถบรรทุกน้ําดับเพลิงแบบอเนกประ งค
ขนาดบรรจุไมน้อยกวา 8,000 ลิตร
ครุภัณฑการเกษตร
เครื่อง บน้ํา ชนิด าบ าม
ครุภัณฑกอ ร้าง
เลื่อยยนต 11.5 นิ้ว
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ
เครื่องรับ - งวิทยุ ระบบ VHF/FM ขนาด
กําลัง ง 5 วัตต จํานวน 3 เครื่อง

0

33,000

0

0

0 %

0

เครื่องรับ- งวิทยุ

0

0

36,000

0

0 %

0

8,700

0

0

0

0 %

0

0

0

0

12,000

-100 %

0

0

0

0

29,000

-100 %

0

0

540,500

0

0

0 %

0

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

โทรทัศน
วิทยุ ระบบ VHF/FM ขนาดกําลัง ง 5 วัตต
จํานวน 1 เครื่อง
ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง
าย งน้ําดับเพลิง ชนิดยาง ังเคราะ 3
ชั้น ขนาด 1.5 นิ้ว
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน

0

0

0

355,320

-43.94 %

199,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0

0

0

355,320

199,200

รวมงบบุคลากร

0

0

0

355,320

199,200

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

0

0

0

355,320

199,200

649,820

796,980

814,080

880,200

4.66 %

921,211

0

0

42,000

126,000

0 %

126,000

515,160

494,645

637,400

838,880

8.56 %

910,714

24,000

23,935

36,000

36,000

0 %

36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

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

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินวิทยฐานะ
คาตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

5,200

2,400

1,200

7,200

5,200

2,400

1,200

7,200

20,900

44,845

0

0

0 %

0

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

0

0

14,208

50,000

0 %

50,000

โครงการจ้างเ มาบริการทําความ ะอาด
ศนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลดอนยาย
อม

0

0

0

0

100 %

295,200

0

0

0

60,000

0 %

60,000

คาใช้จายในการจัดกิจกรรมโครงการวันแ ง
ความภาคภมิใจ

0

14,050

0

0

0 %

0

คาใช้จายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแ งชาติ

0

46,636

0

0

0 %

0

8,608

3,792

11,100

20,000

50 %

30,000

0

29,699

0

0

0 %

0

284,806

0

0

0

0 %

0

รวมค่าตอบแทน

0 %

7,200
7,200

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
คาใช้จายในพิธีทางศา นา ประเพณี งานรัฐ
พิธี พระราชพิธี และงานพิธีการตางๆ
คาใช้จายในพิธีทางศา นา ประเพณี และ
พิธีเปดอาคารตางๆ
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
คา นับ นุนคาใช้จายในการบริ าร ถาน
ศึกษา

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

1,736,095.88

1,599,048.5

0

0

0 %

0

โครงการกีฬา ี ัมพันธ

0

0

4,335

5,000

0 %

5,000

โครงการจัดกิจกรรมประชุมเผยแพรใ ้
ความร้ผ้ปกครองเกี่ยวกับการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดตอ

0

0

3,810

4,000

0 %

4,000

22,956

0

36,969

100,000

0 %

100,000

โครงการชวนลกเลานิทาน านฝันรักการ
อาน

0

0

4,480

5,000

0 %

5,000

โครงการทัศนศึกษาเพื่อการเรียนร้

0

0

8,600

9,000

344.44 %

40,000

โครงการปฐมนิเทศผ้ปกครองศนยพัฒนา
เด็กเล็ก

0

0

2,500

3,000

0 %

3,000

โครงการฝึกอบรมใ ้ความร้การบรรยาย
ธรรม

0

0

650

5,000

0 %

5,000

โครงการฝึกอบรมใ ้ความร้ภมิปัญญาท้อง
ถิ่น

0

0

0

10,000

0 %

10,000

โครงการฝึกอบรมใ ้ความร้ภมิปัญญาท้อง
ถิ่น (การจัก าน)

0

0

390

0

0 %

0

โครงการเพื่อพัฒนาการการจัดทํา ลัก ตร
ระดับปฐมวัยและการจัดทําแผนการเรียน
การ อน

0

0

4,200

5,000

0 %

5,000

โครงการจัดงานวันเด็กแ งชาติ
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพในการจัดการ
เรียนการ อนของครศนยพัฒนาเด็กเล็กฯ

0

0

5,125

20,000

0 %

20,000

โครงการวันแม (ศพด.)

0

0

2,635

3,000

0 %

3,000

โครงการวันแ งความภาคภมิใจ

13,555

0

14,975

275 5,354.55 %

15,000

โครงการ งเ ริมพระพุทธศา นา

0

0

0

3,000

0 %

3,000

โครงการ งเ ริมพื้นฐานการวายน้ําใ ้
ปลอดภัย

0

0

4,350

5,000

0 %

5,000

โครงการ งเ ริม นับ นุนวัฒนธรรมรักการ
อานและ งเ ริมแ ลงการเรียนร้ในศนย
พัฒนาเด็กเล็กและชุมชน

0

0

29,586

20,000

0 %

20,000

โครงการ นับ นุนคาใช้จายการบริ าร
ถานศึกษา คาใช้จายในการจัดการศึกษา
ํา รับศนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)

0

0

38,190

61,020

57.33 %

96,000

โครงการ นับ นุนคาใช้จายการบริ าร
ถานศึกษา
คาจัดการเรียนการ อนของศนยพัฒนาเด็ก
เล็ก

0

0

146,357

170,000

0 %

170,000

โครงการ นับ นุนคาใช้จายการบริ าร
ถานศึกษา
คาอา ารกลางวัน ํา รับเด็กปฐมวัยในศนย
พัฒนาเด็กเล็ก

0

0

347,140

490,000

0 %

490,000

โครงการ ํานึกรักบ้านเกิด

0

0

0

5,000

0 %

5,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

โครงการ นน้อยรักออม (ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง)

0

0

3,200

5,000

0 %

5,000

โครงการไ ว้คร

0

0

0

3,000

0 %

3,000

โครงการอา ารเ ริม (นม) บนรถบริการ
รับ- ง นักเรียนในเขตเทศบาลตําบลดอน
ยาย อม

0

0

0

100,000

0 %

100,000

โครงการอา ารเ ริม (นม) บนรถรางตอน
เช้า

0

0

29,700

0

0 %

0

9,800

19,880

10,850

30,000

66.67 %

50,000

2,096,720.88

1,757,950.5

723,350

1,191,295

18,113

13,669

15,043

85,725

-41.67 %

50,000

วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ

1,645.17

0

2,900

20,000

0 %

20,000

วั ดุงานบ้านงานครัว

21,142.6

6,775

7,842

30,000

0 %

30,000

คาอา ารเ ริม (นม)

34,452

29,700

952,146.14

1,159,400

0 %

1,159,400

0

0

6,486.18

30,000

0 %

30,000

20,100

32,000

0

30,000

0 %

30,000

0

0

0

15,000

0 %

15,000

วั ดุกีฬา

29,400

0

0

30,000

0 %

30,000

วั ดุคอมพิวเตอร

23,450

25,300

14,000

40,000

0 %

40,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

1,597,200

ค่าวัสดุ
วั ดุ ํานักงาน

วั ดุกอ ร้าง
วั ดุวิทยาศา ตร รือการแพทย
วั ดุการเกษตร
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
วั ดุการศึกษา

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

0

0

70,961

80,000

148,302.77

107,444

1,069,378.32

1,520,125

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

214

4,274.12

11,594.52

15,000

0 %

15,000

7,575.6

5,050.4

0

0

0 %

0

รวมค่าสาธารณูปโภค

84,209.18

162,700.34

176,451.01

365,000

295,000

รวมงบดาเนินงาน

2,334,432.83

2,030,494.84

1,970,379.33

3,083,620

3,383,800

0

0

0

0

100 %

1,700

111,200

0

0

0

0 %

0

0

0

56,000

0

0 %

0

ต้เ ล็ก ชนิด 3 ชั้น จํานวน 20 ต้

64,000

0

0

0

0 %

0

โตะทํางาน แบบไม้ จํานวน 1 ตัว

0

0

0

0

100 %

3,900

รวมค่าวัสดุ

0 %

ปี 2564
80,000
1,484,400

ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท
คาบริการ ื่อ ารและโทรคมนาคม

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ ํานักงาน
เก้าอี้ทํางาน แบบล้อเลื่อน จํานวน 1 ตัว
เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด
24000 บีทีย จํานวน 4 เครื่อง
เครื่องปรับอากาศแบบแยก วน ชนิดติด
ผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24000 บี
ทีย จํานวน 2 เครื่องๆละ 28,600 บาท
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

โตะทํางานพร้อมเก้าอี้ ํา รับคร 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

0

19,000

0

0

0 %

0

เครื่องตัดวงจรกระแ ไฟฟ้ารั่วลงดิน

0

16,500

0

0

0 %

0

เครื่องตัดกระแ ไฟฟ้าอัตโนมัติขนาดไม
น้อยกวา 63 แอมป์และมีแรงดันไฟฟ้าที่
กํา นด 220 Vac พร้อมติดตั้ง

0

0

5,800

0

0 %

0

เครื่องกรองน้ํา

0

28,500

0

0

0 %

0

ชั้นวางแก้วน้ํา แตนเล

0

5,600

0

0

0 %

0

11,800

0

0

0

0 %

0

25,200

0

0

0

0 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร ํา รับงานประมวลผล
แบบที่ 1 (จอขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

0

0

22,000

0

0 %

0

เครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอร
รือชนิด LED ขาวดํา

0

0

9,000

0

0 %

0

ครุภัณฑการเกษตร
เครื่องปัมน้ํา
ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

ต้เย็น
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
เครื่องคอมพิวเตอร
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร รือ
LED ี จํานวน 1 เครื่อง

0

0

15,000

0

0 %

0

เครื่อง ํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

0

0

2,500

0

0 %

0

เครื่อง ํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จํานวน 2 เครื่อง

0

5,000

0

0

0 %

0

จอภาพแบบ LCD รือ LED ขนาดไมน้อย
กวา 19 นิ้ว จํานวน 1 ชุด

0

2,800

0

0

0 %

0

149,958.07

0

0

0

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

371,558.07

77,400

138,800

0

กอ ร้างเ าธงชาติ พร้อมฐานเ าธง บริเวณ
ศนยพัฒนาเด็กเล็กฯ

0

0

0

132,000

-100 %

0

โครงการกอ ร้าง ลังคา ระวายน้ําศนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลดอนยาย อม

0

0

0

0

100 %

500,000

โครงการปรับปรุงซอมแซมรั้วและปรับปรุง
ภมิทัศน พร้อมเทพื้น ค ล.

0

0

0

0

100 %

340,000

0

0

0

60,000

-100 %

0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

5,600

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอ ร้าง ิ่ง าธารณปการ

โครงการปรับปรุงภมิทัศนบริเวณศนย
พัฒนาเด็กเล็ก
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ ิ่งกอ ร้าง
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ ิ่งกอ
ร้าง

0

0

0

0

100 %

300,000

ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และ ิ่งกอ ร้าง (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

0

545,000

0

0

รวมรายจ่ายอื่น

0

545,000

0

0

0

รวมงบรายจ่ายอื่น

0

545,000

0

0

0

1,099,000

2,165,000

0

0

0 %

0

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

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
รายจายอื่น

0 %

0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุน วนราชการ
เงินอุด นุน ํา รับอา ารกลางวันของ
โรงเรียนวัดดอนยาย อม( ลวงพอเงิน
อุปถัมภ)
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

4,993,970.9

6,247,922.84

5,833,609.33

8,026,700

8,543,325

0

0

0

10,000

รวมค่าใช้สอย

0

0

0

10,000

10,000

รวมงบดาเนินงาน

0

0

0

10,000

10,000

รวมงานศึกษาไม่กาหนดระดับ

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

เงินเดือนพนักงาน

565,280

286,800

300,840

823,780

46.81 %

1,209,430

เงินประจําตําแ นง

34,500

0

0

78,000

0 %

78,000

371,078

378,018

385,200

392,100

49.53 %

586,320

งานศึกษาไม่กาหนดระดับ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
โครงการอบรมเ ริม ร้างศักยภาพ ภา
เด็กฯ

0 %

10,000

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)
0 %

ปี 2564

27,050

23,934

24,000

24,000

24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

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

0

0

0

6,000

0

0

0

6,000

22,518

23,504

0

0

0 %

0

0

0

9,136

50,000

0 %

50,000

7,800

0

0

20,000

0 %

20,000

8,340

5,950

94,650

40,000

0 %

40,000

38,658

29,454

103,786

110,000

วั ดุ ํานักงาน

9,960

3,168

5,651

20,000

0 %

20,000

วั ดุยานพา นะและขน ง

2,900

0

0

10,000

0 %

10,000

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาเชาบ้าน
รวมค่าตอบแทน

0 %

6,000
6,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

110,000

ค่าวัสดุ
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

16,289.6

13,622.15

17,329.7

35,000

0 %

35,000

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

รวมงบดาเนินงาน

92,607.6

65,944.15

139,416.7

221,000

221,000

32,200

0

0

0

0 %

0

38,000

0

0

0

0 %

0

เครื่องพนยา ชนาด 3 บ แบบใช้แรงดัน
ของเ ลวงชนิดตั้งพื้น พร้อมเครื่งอยนต
ขนาดไมน้อยกวา 5.5 แรงม้า พร้อมอุปกรณ
ครบชุด จํานวน 1 ชุด

0

0

20,000

0

0 %

0

เครื่องเรือยนต(เบนซิน) ขนาดไมน้อยกวา
5.5 แรงม้า พร้อมชุด างวิ่งเรือครบชุด
จํานวน 1 ชุด

0

0

17,000

0

0 %

0

10,000

0

0

0

0 %

0

วั ดุคอมพิวเตอร

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ ํานักงาน
เครื่องปรับอากาศ
ครุภัณฑยานพา นะและขน ง
รถจักรยานยนต
ครุภัณฑการเกษตร

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
กล้องถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
เครื่องคอมพิวเตอร ํา รับงาน ประมวลผล
แบบที่ 1 (จอแ ดงภาพขนาดไมน้อยกวา
19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง (เกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานการจัด าอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร)

0

0

0

0

100 %

22,000

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร

3,200

0

0

0

0 %

0

เครื่อง ํารองไฟฟ้า

6,200

0

0

0

0 %

0

0

0

700

0

0 %

0

0

5,950

0

0

0 %

0

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

อุปกรณอานบัตรแบบเอนกประ งค(Smart
card Reader) จํานวน 1 เครื่อง
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
กิจกรรม ํารวจข้อมลจํานวน ัตวและขึ้น
ทะเบียน ัตวตามโครงการ ัตวปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ ุนัขบ้าตามพระ
ปณิธาน ศา ตราจารย ดร. มเด็จพระเจ้า
ลกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ อัครราช
กุมารี

0

0

3,204

0

0 %

0

โครงการขุดลอกทอระบายน้ําในเขต
เทศบาลตําบลดอนยาย อม

0

0

0

50,000

0 %

50,000

0

0

0

33,000

-9.09 %

30,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ ัตวปลอดโรค
คนปลอดภัย จากโรคพิษ ุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศา ตราจารย ดร. มเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ
อัครราชกุมารี กรมพระศรี วางควัฒน วร
ขัตติยราชนารี
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ ัตวปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ ุนัขบ้าตามพระ
ปณิธาน ศา ตราจารย ดร. มเด็จพระเจ้า
ลกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ อัครราช
กุมารี

0

0

29,904

0

0 %

0

กิจกรรม ํารวจข้อมลจํานวน ัตวและขึ้น
ทะเบียน ัตวตามโครงการ ัตวปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษ ุนัขบ้า ตามพระราช
ปณิธาน ศา ตราจารย ดร. มเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ
อัครราชกุมารี กรมพระศรี วางควัฒน วร
ขัตติยราชนารี

0

0

0

6,600

0 %

6,600

คาใช้จายในการจัดโครงการบ้านเรือน
ปลอดลกน้ํายุงลาย

0

68,340

0

0

0 %

0

คาใช้จายในการจัดโครงการรณรงคป้องกัน
โรคพิษ ุนัขบ้า

0

34,658

0

0

0 %

0

คาใช้จายในการจัดโครงการรักษโลก รัก ิ่ง
แวดล้อม

0

4,084

0

0

0 %

0

คาใช้จายในการจัดโครงการอา าร
ปลอดภัย ใ ใจ ุขภาพชุมชน

0

9,300

0

0

0 %

0

คาใช้จายในการจัดทําโครงการบิ๊กคลี
นชุมชน

0

5,575

0

0

0 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
คาใช้จายในการจัดทําโครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญ ายาเ พติด

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

0

11,200

0

0

0 %

0

0

17,344

0

0

0 %

0

0

147,000

0

0

0 %

0

142,900

0

0

0

0 %

0

โครงการชุมชนนาอย น้าบ้าน นามอง
คลอง วยน้ําใ

0

0

0

50,000

0 %

50,000

โครงการชุมชนนาอย น้าบ้านนามอง
คลอง วยน้ําใ

111,966

0

0

0

0 %

0

โครงการดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน าธารณ ุข

0

0

0

240,000

0 %

240,000

โครงการท้องถิ่นปลกป่าเฉลิมพระเกียรติ
ท้องถิ่น ร้างป่า รักษน้ํา

0

0

7,190

20,000

0 %

20,000

โครงการนวัตกรรมเ ้นทางเดินขยะครบ
วงจร

0

0

63,336

20,000

0 %

20,000

42,640

0

74,200

100,000

0 %

100,000

2,135

0

6,000

20,000

0 %

20,000

0

0

17,250

10,000

0 %

10,000

คาใช้จายในการจัดทําโครงการอบรมเพื่อ
ร้างจิต ํานึกรักษ ิ่งแวดล้อมในชุมชน
คาใช้จายในโครงการขุดลอกทอระบาย
น้ํา/ลํารางระบายน้ําในพื้นที่
โครงการขุดลอกทอระบายน้ํา/ลําราง
ระบายน้ําในพื้นที่

โครงการบ้านเรือนปลอดลกน้ํายุงลาย
โครงการบิ๊กคลีนชุมชน
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญ ายาเ พติด
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

โครงการพัฒนาศักยภาพของเครือขายแกน
นํา ุขภาพ

35,390

0

0

0

0 %

0

โครงการรณรงคป้องกันโรคพิษ ุนัขบ้า

22,868

0

0

0

0 %

0

0

0

9,890

10,000

0 %

10,000

โครงการ งเ ริมการออกกําลังกาย(แอโรบิ
ค)

12,622

0

0

0

0 %

0

โครงการอบรมเพื่อ ร้างจิต ํานึกรักษ ิ่ง
แวดล้อมในชุมชน

15,637

0

0

30,000

0 %

30,000

0

0

28,120

30,000

0 %

30,000

41,000

0

0

0

0 %

0

0

0

0

15,000

0 %

15,000

1,710

0

1,050

105,000

-71.43 %

30,000

428,868

297,501

240,144

739,600

24,773.8

19,567.2

50,475.2

30,000

0 %

30,000

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

รวมงบดาเนินงาน

465,641.8

341,068.2

314,619.2

809,600

751,600

โครงการรักษโลก รัก ิ่งแวดล้อม

โครงการอา า มัครท้องถิ่นรักษโลก (อถล.)
โครงการอา ารปลอดภัย
โครงการอา ารปลอดภัย ใ ใจ ุขภาพ
ชุมชน
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

661,600

ค่าวัสดุ
วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น
วั ดุวิทยาศา ตร รือการแพทย
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนเอกชน

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

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

เงินประจําตําแ นง

38,500

42,000

84,000

84,000

0 %

84,000

742,857

745,668

765,042

1,004,000

1.2 %

1,016,000

65,625

50,792

51,570

106,000

-2.98 %

102,840

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

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

0

0

0

72,000

งานศูนย์บริการสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน

คาตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

166.67 %

192,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

คาเชาบ้าน

73,500

42,000

114,000

144,000

0 %

144,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

16,950

7,070

52,050

61,000

3.85 %

63,350

90,450

49,070

166,050

277,000

19,080

41,470

0

0

0 %

0

0

0

11,500

60,000

0 %

60,000

0

12,390

0

0

0 %

0

0

19,140

0

0

0 %

0

0

5,000

0

0

0 %

0

0

33,150

0

0

0 %

0

0

4,390

0

0

0 %

0

รวมค่าตอบแทน

399,350

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาใช้จายในการจัดโครงการดแลผ้ป่วยที่
บ้าน
คาใช้จายในการจัดโครงการตรวจคัดกรอง
ต้อกระจกในผ้ป่วย โรคเบา วาน และผ้ ง
อายุ
คาใช้จายในการจัดโครงการผ้ งวัย ใ ใจ
ุขภาพชองปาก
คาใช้จายในการจัดโครงการพัฒนา
ศักยภาพแกนนํา ุขภาพตําบลดอนยาย อม
คาใช้จายในการจัดโครงการ งเ ริมทันต
ุขภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษา
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
คาใช้จายในการจัดโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการปฐมพยาบาลและชวยฟืนคืน
ชีพขั้นพื้นฐาน ํา รับประชาชนทั่วไป

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

0

28,390

0

0

0 %

0

0

2,500

0

0

0 %

0

9,805

4,016

7,324

30,000

0 %

30,000

0

10,440

0

0

0 %

0

0

4,390

0

0

0 %

0

โครงการดแลผ้ป่วยที่บ้าน

18,980

0

8,400

15,000

0 %

15,000

โครงการตรวจคัดกรองต้อกระจกในผ้ป่วย
โรคเบา วานและผ้ งอายุ

16,650

0

5,290

15,000

0 %

15,000

2,860

0

0

0

0 %

0

คาใช้จายในการจัดทําโครงการฝึกอบรมใ ้
ความร้ป้องกันการติดเชื้อ HIV ในกลุมเด็ก
และเยาวชน
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
คาใช้จายในโครงการพัฒนาระบบบริการ
ของศนยบริการ าธารณ ุขชุมชน เทศบาล
ตําบลดอนยาย อม “คลินิกอบอุน ใกล้บ้าน
ใกล้ใจ”
คาใช้จายในโครงการ งเ ริมทันต ุขภาพ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

โครงการทันต ุขภาพนักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษา
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญ าฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก (PM 2.5)

0

0

0

0

100 %

10,000

โครงการป้องกันและลดความเ ี่ยงในการ
แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรั โคโรนา
2019 (COVID 19)

0

0

0

0

100 %

10,000

โครงการผ้ งวัย ใ ใจ ุขภาพชองปาก

4,960

0

0

0

0 %

0

โครงการผ้ งวัยใ ใจ ุขภาพชองปาก

0

0

5,000

5,000

0 %

5,000

โครงการฝึกอบรมใ ้ความร้ป้องกันการติด
เชื้อ HIV ในกลุมเด็กและเยาวชน

9,860

0

0

0

0 %

0

โครงการพัฒนาระบบบริการของศนย
บริการ าธารณ ุขชุมชน เทศบาลตําบล
ดอนยาย อม “คลินิกอบอุน ใกล้บ้านใกล้

3,240

0

0

0

0 %

0

โครงการพัฒนาระบบบริการศนยบริการ
าธารณ ุขชุมชน เทศบาลตําบลดอนยาย
อม คลินิกอบอุนใกล้บ้านใกล้ใจ

0

0

11,880

20,000

0 %

20,000

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือขายแกนนํา
ุขภาพ เทศบาลตําบลดอนยาย อม

0

0

54,387

30,500

-1.64 %

30,000

860

0

0

0

0 %

0

โครงการ งเ ริมทันต ุขภาพนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา

0

0

4,800

5,000

0 %

5,000

โครงการ งเ ริมทันต ุขภาพนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา

0

0

4,050

5,000

0 %

5,000

โครงการเยี่ยมบ้านผ้ติดเชื้อ
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การปฐม
พยาบาล และการชวยฟืนคืนชีพขั้นพื้นฐาน
ของประชาชนทั่วไป

29,550

0

0

0

0 %

0

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐม
พยาบาลและการชวยฟืนคืนชีพขั้นพื้นฐาน
ํา รับประชาชนทั่วไป

0

0

24,910

12,000

0 %

12,000

โครงการอบรมใ ้ความร้ในการดแลเด็ก
อายุ 0 - 5 ป

0

0

0

0

100 %

10,000

โครงการอบรมใ ้ความร้ป้องกันการติดเชื้อ
HIV ในกลุมเด็ก และเยาวชน

0

0

0

10,000

0 %

10,000

7,400

7,200

11,400

30,000

0 %

30,000

123,245

172,476

148,941

237,500

23,172

52,175

28,640

60,000

0 %

60,000

วั ดุงานบ้านงานครัว

1,765

10,000

520

20,000

0 %

20,000

วั ดุวิทยาศา ตร รือการแพทย

1,700

3,040

9,881

20,000

0 %

20,000

22,190

24,400

30,080

40,000

0 %

40,000

รวมค่าวัสดุ

48,827

89,615

69,121

140,000

140,000

รวมงบดาเนินงาน

262,522

311,161

384,112

654,500

806,350

คาบํารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

267,000

ค่าวัสดุ
วั ดุ ํานักงาน

วั ดุคอมพิวเตอร
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ ํานักงาน
เครื่องปรับอากาศ แบบแยก วน ชนิดติด
ผนัง ขนาด 12,000 BTU มีระบบฟอก
อากาศ จํานวน 1 เครื่อง

0

17,000

0

0

0 %

0

เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด
12,000 บีทีย (ราคามาตรฐานครุภัณฑ)

0

0

0

17,000

-100 %

0

เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด
12,000 บีทีย จํานวน 1 เครื่อง

0

0

17,000

0

0 %

0

เครื่องปรับอากาศแบบแยก วน แบบตั้งพื้น
รือแบบแขวน ขนาด 24000 บีทีย จํานวน
2 เครื่องๆละ 32,400 บาท (บัญชีตาม
มาตรฐานครุภัณฑ)

0

0

0

0

100 %

64,800

เครื่องฟอกอากาศ แบบ Hepa filter เพื่อ
ป้องกันเชื้อ วัด กลิ่นบุ รี่ ฝุ่นขนาดเล็ก
เชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรั และเชื้อโรคอื่นๆ
(ราคาท้องถิ่น)

0

0

0

27,000

-100 %

0

9,000

0

0

0

0 %

0

0

4,400

0

0

0 %

0

3,800

0

0

0

0 %

0

ชั้นเ ียบแฟ้มเอก าร 4 ชั้น
ต้เ ล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก จํานวน 1 ต้
โตะคอมพิวเตอร
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ครุภัณฑวิทยาศา ตร รือการแพทย
เครื่องชั่งน้ํา นักเป็นแทนแบบดิจิตอล

0

20,000

0

0

0 %

0

เครื่องวัดความดันโล ิตชนิดใช้ปรอทแบบ
ตั้งพื้น

0

7,900

0

0

0 %

0

เครื่องวัดความดันโล ิตแบบ อดแขน โดย
ใช้ Cuff แบบวงกลม

0

70,000

0

0

0 %

0

ต้อบ UVC ํา รับอบ น้ากา N95 เพื่อการ
ฆาเชื้อไวรั เชื้อแบคทีเรีย และเชื้อรา
(ราคาท้องถิ่น)

0

0

0

5,500

-100 %

0

0

0

18,000

0

0 %

0

เครื่องทําน้ําร้อน-น้ําเย็น

7,000

0

0

0

0 %

0

ต้เย็น ขนาด 3.5 คิวบิกฟุต

5,700

0

0

0

0 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร ํา รับงานประมวลผล
แบบที่ 1

22,000

0

0

22,000

-100 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร ํา รับงาน ประมวลผล
แบบที่ 1 (จอแ ดงภาพขนาดไมน้อยกวา
19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง (เกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานการจัด าอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร)

0

0

0

0

100 %

22,000

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว
เครื่องซักผ้าแบบธรรมดา ขนาด 15
กิโลกรัม จํานวน 1 เครื่อง

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา

3,200

0

0

0

0 %

0

เครื่อง ํารองไฟฟ้า

3,000

0

0

0

0 %

0

0

0

0

5,000

-100 %

0

0

0

700

0

0 %

0

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

526,792

173,677

170,040

574,600

103.88 %

1,171,500

8,220

330

0

0

0 %

0

เงินประจําตําแ นง

36,750

1,694

0

78,000

0 %

78,000

คาจ้างลกจ้างประจํา

225,480

238,560

250,140

272,000

4.78 %

285,000

เครื่อง ํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
อุปกรณอานบัตรแบบเอนกประ งค(Smart
card Reader) จํานวน 1 เครื่อง
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
คาตอบแทนพนักงานจ้าง

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

430,524

467,804

891,360

1,138,000

1.76 %

1,158,000

50,206

56,000

87,480

88,000

-5.68 %

83,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

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

คาเชาบ้าน

41,100

1,452

0

6,000

0 %

6,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

35,600

13,700

24,000

50,000

0 %

50,000

76,700

15,152

24,000

56,000

0

400

0

0

0 %

0

0

0

9,780

110,000

0 %

110,000

0

0

5,620

40,000

0 %

40,000

2,500

21,600

6,550

30,000

0 %

30,000

2,500

22,000

21,950

180,000

5,779

10,408

7,622

20,000

0 %

20,000

11,600

0

13,950

20,000

0 %

20,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวมค่าตอบแทน

56,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

180,000

ค่าวัสดุ
วั ดุ ํานักงาน
วั ดุยานพา นะและขน ง
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

28,946.15

26,337.95

33,169.2

70,000

0 %

70,000

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

รวมงบดาเนินงาน

145,065.15

100,977.95

130,421.2

376,000

376,000

เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง 18,000 บีที
ย

28,600

0

0

0

0 %

0

ต้เ ล็กเก็บเอก าร 2 บาน

17,200

0

0

0

0 %

0

38,000

0

0

0

0 %

0

10,000

0

0

0

0 %

0

คอมพิวเตอร ํา รับงานประมวลผล แบบที่
2 (จอภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)จํานวน
1 ชุด

0

0

30,000

0

0 %

0

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก ํา รับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง

0

0

22,000

0

0 %

0

15,800

0

0

0

0 %

0

วั ดุคอมพิวเตอร

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ ํานักงาน

ครุภัณฑยานพา นะและขน ง
รถจักรยานยนต
ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
กล้องถายภาพนิ่ง
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

เครื่องพิมพแบบฉีด มึก(inkjet Printer)
ํา รับกระดาษขนาด A3 จํานวน 1 เครื่อง

0

0

6,300

0

0 %

0

เครื่อง ํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน
1 เครื่อง

0

0

2,500

0

0 %

0

อุปกรณอานบัตรแบบเอนกประ งค(Smart
card Reader) จํานวน 1 เครื่อง

0

0

700

0

0 %

0

0

23,910

0

0

0 %

0

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

147,240

153,240

0

0

0 %

0

12,180

6,180

0

0

0 %

0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

159,420

159,420

0

0

0

รวมงบบุคลากร

159,420

159,420

0

0

0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

งานไฟฟ้าถนน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
คาตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

1,995,700

1,871,150

0

0

0 %

0

0

0

1,815,913

2,100,000

0 %

2,100,000

19,140

4,300

3,020

20,000

0 %

20,000

2,014,840

1,875,450

1,818,933

2,120,000

วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ

46,892.75

38,201.14

66,159.25

160,000

-37.5 %

100,000

วั ดุกอ ร้าง

40,688.78

25,801.91

41,199.77

250,000

-60 %

100,000

วั ดุยานพา นะและขน ง

0

5,500

0

30,000

0 %

30,000

วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

26,362

30,319

25,550.9

70,000

0 %

70,000

0

0

0

10,000

0 %

10,000

รวมค่าวัสดุ

113,943.53

99,822.05

132,909.92

520,000

310,000

รวมงบดาเนินงาน

2,128,783.53

1,975,272.05

1,951,842.92

2,640,000

2,430,000

โครงการจ้างเ มาบริการบุคคลภายนอก
เพื่อปฏิบัติ น้าที่งานตัด ญ้า ตัดแตงกิ่งไม้
วัชพืช เก็บกวาดเศษกิ่งไม้ และบํารุงรักษา
เกาะกลาง
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

2,120,000

ค่าวัสดุ

วั ดุการเกษตร
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑยานพา นะและขน ง
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบก บไมต่ํากวา 2,400 ซีซี รือกําลัง
เครื่องยนต ง ุดไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จํานวน
1 คัน

0

0

0

0

100 %

854,000

เครื่องตัดไฟเบอร

0

7,000

0

0

0 %

0

ต้เชื่อม

0

9,000

0

0

0 %

0

0

4,000

0

0

0 %

0

0

0

0

1,700

-100 %

0

0

0

0

3,500

-100 %

0

กระจกโค้ง แตนเล ชนิดกลม พร้อม
อุปกรณติดตั้ง จํานวน 10 ชุด

0

99,000

0

0

0 %

0

กระจกโค้ง องทาง พร้อมอุปกรณ

0

0

0

50,000

-100 %

0

ครุภัณฑกอ ร้าง

วานกระแทก
ครุภัณฑ ํารวจ
เทปวัดระยะ 50 เมตร
ล้อวัดระยะ ขนาด 12 นิ้ว
ครุภัณฑอื่น
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
กระจกโค้ง องทาง พร้อมอุปกรณ จํานวน
10 ชุดๆละ 10,000 บาท

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

0

0

98,440

0

0 %

0

100,000

0

0

0

0 %

0

0

0

0

6,800

-100 %

0

99,040

148,190

0

0

0 %

0

0

0

294,070

300,000

-33.33 %

200,000

199,040

267,190

392,510

362,000

2. โครงการกอ ร้าง/ปรับปรุง ถนน ค ล.

368,000

0

0

0

0 %

0

3. โครงการกอ ร้างผิวจราจรแอ ฟัลทติก
คอนกรีต

2,632,000

0

0

0

0 %

0

5. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอ ฟัลทติก
คอนกรีต

1,050,000

0

0

0

0 %

0

6. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอ ฟัลทติก
คอนกรีต

1,141,000

0

0

0

0 %

0

การติดตั้งโคมไฟฟ้าแ ง วาง ในเขต
เทศบาลตําบลดอนยาย อม

0

0

395,900

400,000

0 %

400,000

การติดตั้ง ัญญาณไฟกระพริบ

0

292,358.24

0

0

0 %

0

คากระจกโค้ง
เครื่อง ัวแก ตัดเ ล็กพร้อมอุปกรณ
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
รวมค่าครุภัณฑ์

1,054,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอ ร้าง ิ่ง าธารณปโภค
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
โครงการกอ ร้างถนน ค. ล.จากแยกบ้าน
นาย มนึก มั่งจุน ถึงบ้าน นางทองเจือ ไขว้
พันธุ ชุมชนคลองน้ําใ

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

0

0

0

154,800

-100 %

0

0

0

0

15,800

-100 %

0

โครงการกอ ร้างป้ายจราจรบอกทางการ
คมนาคมในเขตเทศบาลฯ

0

99,000

0

0

0 %

0

โครงการกอ ร้างรางระบายน้ํา ค ล.
บริเวณข้างบ้านนายปัทวี คณะเวทย ถึงข้าง
บ้านนายประ ิทธิ์ ตุ้มฉิม (ชุมชนโคกทรัพย
เจริญ) มที่ 1 ตําบลดอนยาย อม อําเภอ
เมืองนครปฐม จัง วัดนครปฐม

0

0

223,000

0

0 %

0

โครงการกอ ร้างราวกันตก

0

0

0

0

100 %

500,000

โครงการติดตั้ง GUARDRAIL กันตก บริเวณ
โค้งโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ๒ ลวงพอ
เงินอนุ รณ

0

0

0

68,800

-100 %

0

โครงการกอ ร้างทอลอดระบายน้ํา ค ล.
น้าบ้านนายวัฒนา ขาวชม
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
โครงการปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรแอ
ฟัลทติกคอนกรีตพร้อมซอมแซมผิวค ล.ที่
ชํารุด และกอ ร้างเขื่อนกําแพงกันดินพร้อม
เทคอนกรีตขยายถนนบริเวณปากซอยเ มา
ธรรมจักร 7 ถึง ามแยกบ้านนางจําเนียร
คงจุ้ย (ชุมชนกลางบ้าน ม.1) มที่ 1 ต
.ดอนยาย อม

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอ ฟัลทติก
คอนกรีต และซอมแซมถนน ค ล.ที่ชํารุด
บริเวณถนนชุมชนข้างวัดพัฒนาเชื่อมถนน
ชุมชนกลางบ้าน ม 2 ามแยกบ้านนาย
ประเวทย จึง มานญาติ

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอ ฟัลทติก
คอนกรีตพร้อมซอมแซมผิวจราจรคอนกรีต
ที่ชํารุดบริเวณบ้านนาง าย มีก่ํา ถึงคอ
ะพานที่ทําการผ้ใ ญบ้าน (ชั่วคราว) ม.1
นายธน คงจุ้ย (ชุมชนโคกทรัพยเจริญ) ม.1
ต.ดอนยาย อม

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

0

0

0

1,121,000

-100 %

0

0

0

0

1,041,000

-100 %

0

0

0

0

0

100 %

353,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
โครงการวางทอระบายน้ํา ค ล. พร้อมบอ
พัก บริเวณ วน ุขภาพ ชวง ลัง ้องแถววัด
ดอนยาย อม ถึง บ้านนายใช้ อม มบรณ

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

0

0

0

133,000

-100 %

0

356,000

187,000

387,498

999,000

-69.97 %

300,000

โครงการปรับปรุงขยายผิวจราจร ค ล.
พร้อมซอมแซมถนน ค ล. ที่ชํารุด บริเวณ
ศาลา SML มที่ 2 ถึง น้าบ้านนางลั้ง ศรี
บัว (ชุมชนพอเงินพัฒนา) มที่ 2 ตําบล
ดอนยาย อม อําเภอเมืองนครปฐม จัง วัด
นครปฐม

0

0

181,000

0

0 %

0

โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอ ฟัลทติก
คอนกรีต ซอมแซมถนน ค ล. ที่ชํารุด งาน
เ ริมปากบอพัก และวางทอระบายน้ํา ค ล.
พร้อมบอพัก บริเวณ ามแยกบ้าน ดร. นั่น
อินทรประเ ริฐ ถึงบริเวณ วนมะมวงของ
นาง าวจุทามาศ บุญจอง (ชุมชนคลองน้ํา
ใ ) มที่ 2 ตําบลดอนยาย อม อําเภอ
เมืองนครปฐม จัง วัดนครปฐม

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

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ ิ่งกอ ร้าง
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ ิ่งกอ
ร้าง
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
รวมงานไฟฟ้าถนน

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

8,034,243.53

2,980,240.29

4,477,057

6,935,400

5,037,000

วั ดุกอ ร้าง

6,100.59

2,125.6

0

15,000

-33.33 %

10,000

วั ดุการเกษตร

20,426.6

2,280

3,759.7

10,000

0 %

10,000

26,527.19

4,405.6

3,759.7

25,000

85,480.3

94,215.71

105,270.46

150,000

0 %

150,000

0

0

0

5,000

0 %

5,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

85,480.3

94,215.71

105,270.46

155,000

155,000

รวมงบดาเนินงาน

112,007.49

98,621.31

109,030.16

180,000

175,000

0

0

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

งานสวนสาธารณะ
งบดาเนินงาน
ค่าวัสดุ

รวมค่าวัสดุ

20,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

0 %

30,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
คาจ้างลกจ้างประจํา

227,820

0

0

0

0 %

0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

286,838

323,127

378,000

432,000

0 %

432,000

31,870

35,901

42,000

48,000

0 %

48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

546,528

359,028

420,000

480,000

480,000

รวมงบบุคลากร

546,528

359,028

420,000

480,000

480,000

3,008,918

2,861,900

0

0

0 %

0

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

0

0

362,305

400,000

0 %

400,000

โครงการจ้างเ มาบริการบุคคลภายนอก
เพื่อปฏิบัติ น้าที่งานกําจัดขยะมลฝอยและ
ิ่งปฏิกล รักษาความ ะอาดของถนน รือ
ทางเดินในชุมชน

0

0

1,972,806

2,400,000

0 %

2,400,000

112,640

143,500

195,480

400,000

-50 %

200,000

3,121,558

3,005,400

2,530,591

3,200,000

วั ดุงานบ้านงานครัว

65,480

22,510.84

48,823.9

70,000

-28.57 %

50,000

วั ดุยานพา นะและขน ง

59,210

127,320

4,110

150,000

-66.67 %

50,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

3,000,000

ค่าวัสดุ
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)
0 %

ปี 2564

293,959.8

335,123

272,103.8

380,000

380,000

รวมค่าวัสดุ

418,649.8

484,953.84

325,037.7

600,000

480,000

รวมงบดาเนินงาน

3,540,207.8

3,490,353.84

2,855,628.7

3,800,000

3,480,000

168,400

401,120

0

0

0 %

0

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

รวมงานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

4,255,135.8

4,250,501.84

3,275,628.7

4,380,000

4,060,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

งานบาบัดนาเสีย
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
โครงการจ้างเ มาบริการบุคคลภายนอก
เพื่อปฏิบัติ น้าที่งานบําบัดน้ําเ ีย ค คลอง
และกําจัดวัชพืช

0

0

410,322

450,000

0 %

450,000

รวมค่าใช้สอย

0

0

410,322

450,000

450,000

รวมงบดาเนินงาน

0

0

410,322

450,000

450,000

รวมงานบาบัดนาเสีย

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

0

23,881

0

0

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาใช้จายในการจัดโครงการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่น ี่ป

0 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
คาใช้จายในการจัดโครงการปกป้อง ถาบัน
ําคัญของชาติ และ งเ ริมประชาธิปไตย

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

0

6,000

0

0

0 %

0

คาใช้จายในการจัดโครงการ งเ ริมอาชีพ
ชุมชน

0

20,957

0

0

0 %

0

คาใช้จายในการจัดโครงการอบรมการ
ปรองดอง มานฉันทระดับท้องถิ่น

0

6,300

0

0

0 %

0

0

7,500

0

0

0 %

0

0

121,410

0

0

0 %

0

โครงการกีฬา ีชุมชน มั พันธ ต้านยาเ พติด
ร้างความปรองดอง มานฉันท

114,474.9

0

0

0

0 %

0

โครงการขับเคลื่อนน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

0

0

0

10,000

100 %

20,000

โครงการจัดการแขงขันกีฬา ีชุมชนตอต้าน
ยาเ พติด ร้างความปรองดอง มานฉันท

0

0

125,098

0

0 %

0

โครงการจัดการแขงขันกีฬา ีชุมชน ัมพันธ
ต้านยาเ พติด

0

0

0

150,000

0 %

150,000

โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น

0

0

0

30,000

66.67 %

50,000

โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น ี่ป

0

0

11,250

0

0 %

0

คาใช้จายในการจัดโครงการอบรมใ ้ความร้
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
คาใช้จายในจัดโครงการกีฬา ีชุมชน
ัมพันธ ต้านยาเ พติด
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
โครงการจัดทําแผนพัฒนา ามป

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

39,163

0

0

0

0 %

0

4,500

0

6,300

10,000

0 %

10,000

โครงการประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนดําเนินงาน การ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

0

0

0

10,000

0 %

10,000

โครงการฝึกอบรมและ งเ ริมกลุมอาชีพใ ้
แกประชาชนและกลุม ตรีในตําบลดอนยาย
อม

0

0

25,800

16,433

82.56 %

30,000

โครงการฝึกอบรมใ ้ความร้การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

0

0

0

10,000

100 %

20,000

โครงการฝึกอบรมใ ้ความร้และ งเ ริม
ประชาธิปไตยในท้องถิ่น

0

0

7,800

20,000

0 %

20,000

โครงการโรงเรียนผ้ งอายุ

0

0

0

100,000

0 %

100,000

โครงการ งเ ริมการใช้พลังงานทดแทนใน
ชุมชน

0

0

0

6,000

400 %

30,000

โครงการ งเ ริมการออกกําลังกาย มวย
ไทยชุมชนต้านยาเ พติด

0

0

0

50,000

0 %

50,000

โครงการ งเ ริม นับ นุนการจัดทําแผน
ชุมชน

0

0

8,565

20,000

0 %

20,000

26,490

0

0

0

0 %

0

โครงการปรองดอง มานฉันทระดับท้องถิ่น

โครงการ งเ ริมอาชีพชุมชน
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

โครงการอบรม ัมมนาและทัศนศึกษาดงาน
ของคณะกรรมการชุมชน,คณะกรรมการ
นับ นุนแผน, คณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลฯ, คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ

0

0

92,460

0

รวมค่าใช้สอย

184,627.9

186,048

277,273

432,433

910,000

รวมงบดาเนินงาน

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

0

18,374

0

0

0 %

0

คาใช้ในการจัดโครงการอนุรักษและ ืบ าน
ประเพณีวัน งกรานตและวันผ้ งอายุ

0

131,646

0

0

0 %

0

โครงการกิจกรรมทางศา นา

0

0

10,090

40,000

0 %

40,000

18,000

0

23,657.5

0

0 %

0

100 %

400,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาใช้ในการจัดโครงการอนุรักษและ ืบ าน
ประเพณีวันลอยกระทง

โครงการ ืบ านประเพณีลอยกระทง
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

โครงการ ืบ านประเพณีวันลอยกระทง

0

0

0

23,390

327.53 %

100,000

โครงการ ืบ านประเพณี งกรานต และวัน
ผ้ งอายุ

0

0

224,471

0

0 %

0

โครงการ ืบ านประเพณี งกรานตและวัน
ผ้ งอายุ

237,066

0

0

0

0 %

0

0

0

0

0

100 %

300,000

รวมค่าใช้สอย

255,066

150,020

258,218.5

63,390

440,000

รวมงบดาเนินงาน

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

คาชําระ นี้เงินต้น

328,800

0

0

0

0 %

0

เงิน มทบกองทุนประกัน ังคม

292,669

307,224

344,964

372,000

12.9 %

420,000

โครงการ ืบ านวัฒนธรรมประเพณีวัน
งกรานตและวันผ้ งอายุ

แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง

วันที่พิมพ : 7/8/2563 18:14:34
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
เงิน มทบกองทุนเงินทดแทน

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

0

0

14,280

25,000

0 %

25,000

เบี้ยยังชีพผ้ งอายุ

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

เบี้ยยังชีพผ้ป่วยเอด

41,500

60,000

48,000

78,000

0 %

78,000

0

0

0

404,500

-50.56 %

200,000

211,412.66

212,880

0

0

0 %

0

คาบํารุง ันนิบาตเทศบาล

0

0

0

0

100 %

60,000

คําบํารุง ันนิบาตเทศบาล

0

0

56,900

60,000

-100 %

0

เงิน มทบกองทุนระบบ ลักประกัน ุขภาพ
ป ช.

0

0

160,000

160,000

0 %

160,000

เงิน มทบกองทุน วั ดิการชุมชน

0

0

0

63,000

-26.98 %

46,000

28,200

107,520

0

5,000

0 %

5,000

เงิน มทบกองทุนบําเ น็จบํานาญข้าราชการ วน
ท้องถิ่น (กบท.)

740,000

648,000

760,000

701,600

3.67 %

727,340

เงินบําเ น็จลกจ้างประจํา

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

ํารองจาย
รายจายตามข้อผกพัน

เงินชวยพิเศษ
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ทศบาลตําบลดอนยาย อม
อํา ภอ มืองนครปฐม จัง วัดนครปฐม
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

งิน ดือนนายก/รองนายก

จํานวน

726,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนของนายก ทศมนตรี อัตรา ดือน
ละ 28,800 บาท จํานวน 1 คน และรองนายก ทศมนตรี
อัตรา ดือนละ 15,840 บาท จํานวน 2 คน โดยคํานวณ
ตั้งจ่ายไว้ไม่ กิน 12 ดือน ตั้งจ่ายจาก งินรายได้
(ปรากฏในแผนงานบริ ารทั่วไป งานบริ ารทั่วไป)
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย งิน ดือน งิน
ค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของ นายก
ทศมนตรี รองนายก ทศมนตรี ประธานสภา ทศบาล รองประธาน
สภา ทศบาล สมาชิกสภา ทศบาล ลขานุการนายก ทศมนตรี ที่
ปรึกษานายก ทศมนตรี และการจ่ายค่า บี้ยประชุมกรรมการสภา
ทศบาล พ.ศ.2554 และที่แก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
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งินค่าตอบแทนประจําตําแ น่งนายก/รองนายก

จํานวน

180,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนประจําตําแ น่งของนายก
ทศมนตรี อัตรา ดือนละ 6,000 บาท จํานวน 1 คน และรอง
นายก ทศมนตรี อัตรา ดือนละ 4,500 บาท จํานวน 2 คน โดย
คํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่ กิน 12 ดือน ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (ปราก
ฎในแผนงานบริ ารทั่วไป งานบริ ารทั่วไป)
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย งิน ดือน งินค่า
ตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายก ทศมนตรี
รองนายก ทศมนตรี ประธานสภา ทศบาล รองประธานสภา
ทศบาลสมาชิกสภา ทศบาล ลขานุการนายก ทศมนตรี ที่ปรึกษา
นายก ทศมนตรี และการจ่ายค่า บี้ยประชุมกรรมการสภา ทศบา
ลพ.ศ.2554 และที่แก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
งินค่าตอบแทนพิ ศษนายก/รองนายก
จํานวน

180,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินค่าตอบแทนพิ ศษของนายก ทศมนตรี อัตรา
ดือนละ 6,000 บาท จํานวน 1 คน และรองนายก ทศมนตรี
อัตรา ดือนละ 4,500 บาท จํานวน 2 คน โดยคํานวณคํานวณ
ตั้งจ่ายไว้ไม่ กิน 12 ดือน ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (ปรากฏในแผน
งานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป)
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย งิน ดือน งินค่า
ตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายก ทศมนตรี
รองนายก ทศมนตรี ประธานสภา ทศบาล รองประธานสภา
ทศบาล สมาชิกสภา ทศบาล ลขานุการนายก ทศมนตรี ที่
ปรึกษานายก ทศมนตรี และการจ่าย งินค่า บี้ยประชุมกรรมการ
สภา ทศบาล พ.ศ.2554 และที่แก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2557

น้า : 3/116

วันที่พิมพ์ : 9/9/2563 09:18:35

งินค่าตอบแทน ลขานุการ/ที่ปรึกษานายก ทศมนตรี นายกองค์การ
บริ ารส่วนตําบล

จํานวน

208,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินค่าตอบแทนราย ดือนใ ้กับ ลขานุการ
นายก ทศมนตรี อัตรา ดือนละ 10,080 บาท จํานวน 1 คน และที่
ปรึกษานายก ทศมนตรี อัตรา ดือนละ 7,200 บาท จํานวน 1
คน โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่ กิน 12 ดือน ตั้งจ่ายจาก งินราย
ได้ (ปรากฎในแผนงานบริ ารทั่วไป งานบริ ารทั่วไป)
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย งิน ดือน
งิน ค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายก
ทศมนตรี รองนายก ทศมนตรี ประธานสภา ทศบาล รองประธาน
สภา ทศบาล สมาชิกสภา ทศบาล ลขานุการนายก ทศมนตรี ที่
ปรึกษานายก ทศมนตรี และการจ่ายค่า บี้ยประชุมกรรมการสภา
ทศบาล พ.ศ.2554 และที่แก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
งินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จํานวน

1,556,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินค่าตอบแทนราย ดือนของประธานสภา
ทศบาล อัตรา ดือนละ 15,840 บาท จํานวน 1 คน รองประธาน
สภา ทศบาล อัตรา ดือนละ 12,960 บาท จํานวน 1 คน และ
สมาชิกสภา ทศบาล อัตรา ดือนละ 10,080 บาท จํานวน 10
คน โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ ไม่ กิน 12 ดือน ตั้งจ่ายจาก งินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป)
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย งิน ดือน งินค่า
ตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายก
ทศมนตรี รองนายก ทศมนตรี ประธานสภา ทศบาล รองประธาน
สภา ทศบาล สมาชิกสภา ทศบาล ลขานุการนายก ทศมนตรี ที่
ปรึกษานายก ทศมนตรี และการจ่าย งินค่า บี้ยประชุมกรรมการ
สภา ทศบาล พ.ศ.2554 และที่แก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2557

น้า : 4/116

วันที่พิมพ์ : 9/9/2563 09:18:35

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

รวม

7,327,000 บาท

จํานวน

5,110,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน ดือน และ งินปรับปรุง งิน ดือนประจําปีของ
พนักงาน ทศบาล จํานวน12 คน คํานวณตั้งจ่ายไว้ 12 ดือน ตั้ง
จ่ายจาก งินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป งานบริ ารทั่วไป)
ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน ทศบาลจัง วัด
นครปฐม ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 รื่อง ลัก กณฑ์ กี่ยวกับ
อัตรา งิน ดือนและวิธีการจ่าย งิน ดือนและประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2559 และแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 –
2566) ของ ทศบาลตําบลดอนยาย อม
งิน พิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จํานวน

84,000 บาท

งิน ดือนพนักงาน

พื่อจ่าย ป็น งินค่าตอบแทนราย ดือนใ ้กับพนักงาน ทศบาล
ที่ได้รับ งินประจําตําแ น่งและมีสิทธิได้รับ งินค่าตอบแทน ป็น
ราย ดือน ท่ากับอัตรา งินประจําตําแ น่ง สํา รับตําแ น่งปลัด
ทศบาล ระดับกลาง อัตรา ดือนละ 7,000 บาท จํานวน 1
คน โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่ กิน 12 ดือน ตั้งจ่ายจาก งินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป)
ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริ ารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น รื่อง กํา นดมาตรฐานกลางการบริ ารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 10) ประกาศ ณ วันที่ 22
ธันวาคม 2558
ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน ทศบาลจัง วัด
นครปฐม ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2547 รื่อง กํา นด ลัก กณฑ์
การใ ้พนักงาน ทศบาลได้รับ งินค่าตอบแทนนอก นือจาก งิน
ดือน
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งินประจําตําแ น่ง

จํานวน

240,000 บาท

จํานวน

303,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินประจําตําแ น่งใ ้กับผ้ที่ดํารงตําแ น่งปลัด
ทศบาล ระดับกลาง อัตรา ดือนละ 7,000 บาท จํานวน 1
คน ตําแ น่ง รองปลัด ทศบาล ระดับต้น อัตรา ดือนละ 3,500
บาท จํานวน 1 คน ัว น้าสํานักปลัด ทศบาล ระดับต้น อัตรา
ดือนละ 3,500 บาท จํานวน 1 คน และ ัว น้าฝ่าย ระดับ
ต้น อัตรา ดือนละ 1,500 บาท จํานวน 4 คน โดยคํานวณตั้งจ่าย
ไว้ไม่ กิน 12 ดือน ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (ปรากฏในแผน
งานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป)
ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน ทศบาลจัง วัด
นครปฐม ลงวันที่ 27 มษายน 2559 รื่อง ลัก กณฑ์ กี่ยวกับ
อัตรา งิน ดือนและวิธีการจ่าย งิน ดือน และประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2559
ค่าจ้างลกจ้างประจํา
พื่อจ่าย ป็นค่าจ้างและ งินปรับปรุงค่าจ้างประจําของ
พนักงาน ทศบาล จํานวน 1 คน โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่ กิน 12
ดือน โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่ กิน 12 ดือน ตั้งจ่ายจาก งินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป)
ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน ทศบาล ลงวัน
ที่ 31 พฤษภาคม 2561 รื่อง ลัก กณฑ์ กี่ยวกับอัตราค่าจ้างและ
การใ ้ลกจ้างของ ทศบาลได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561 และ
แผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 – 2566) ของ ทศบาลตําบลดอน
ยาย อม
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จํานวน

1,400,000 บาท

จํานวน

190,000 บาท

รวม

3,650,595 บาท

รวม

208,000 บาท

จํานวน

18,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินค่าตอบแทนและ งินปรับปรุงค่าตอบแทน
ของพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 7 คน พนักงานจ้างทั่ว
ไป จํานวน 4 คน โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่ กิน 12 ดือน ตั้งจ่าย
จาก งินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ าร
ทั่วไป)
ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน ทศบาลจัง วัด
นครปฐม ลงวันที่ 21 กันยายน 2558 รื่อง ลัก กณฑ์และ
งื่อนไข กี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) และแผนอัตรากําลัง 3
ปี (พ.ศ.2564 - 2566) ของ ทศบาลตําบลดอนยาย อม
งิน พิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มค่าครองชีพชั่วคราวใ ้กับพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ จํานวน 3 คน และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 4
คน โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่ กิน 12 ดือน ตั้งจ่ายจาก งินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป)
ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน ทศบาลจัง วัด
นครปฐม ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 รื่อง ลัก กณฑ์การใ ้
พนักงาน ทศบาล ลกจ้าง และพนักงานจ้างของ ทศบาล ได้รับ งิน
พิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ
พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกวัน รือ วลา
ราชการใ ้แก่พนักงาน ทศบาล ลกจ้างประจํา และพนักงานจ้างที่
ได้รับคําสั่งใ ้ปฏิบัติงานนอก วลาราชการ ตั้งจ่ายจาก งินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป)
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการ บิกจ่าย
งินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และ นังสือสั่งการที่ กี่ยวข้อง
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ค่า ช่าบ้าน

จํานวน

170,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

รวม

2,115,200 บาท

จํานวน

475,200 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่า ช่าบ้าน รือ ช่าซื้อบ้านใ ้แก่พนักงาน
ทศบาลที่มีสิทธิ บิกจ่ายได้ ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (ปรากฏในแผน
งานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป)
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่า ช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไข พิ่ม ติมจน
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

งินช่วย ลือการศึกษาบุตร
พื่อจ่าย ป็น งินช่วย ลือการศึกษาบุตรใ ้แก่ผ้บริ ารท้อง
ถิ่น พนักงาน ทศบาล และลกจ้างประจํา ที่มีสิทธิ บิกจ่ายได้ ตั้ง
จ่ายจาก งินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป งานบริ ารทั่วไป)
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วย งิน
สวัสดิการ กี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2541 และที่แก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 และ นังสือ
สั่งการที่ กี่ยวข้อง
ค่าใช้สอย
รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
โครงการจ้าง มาบริการทําความสะอาดอาคารสํานักงาน อาคาร
ศนย์พัฒนา ด็ก ล็ก อาคาร ้อง ก็บของ ้องประชุมใ ญ่ และศนย์
บริการสาธารณสุข
พื่อจ่าย ป็นค่าจ้าง มาบริษัท อกชนทําการดแลรักษาทํา
ความสะอาด อาคารสํานักงาน อาคาร ้อง ก็บของ ้องประชุม
ใ ญ่ และศนย์บริการสาธารณสุข ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก งินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป)
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริ ารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
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รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

จํานวน

400,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจ้าง มาบริการใ ้บุคคลภายนอกทําการอย่าง
นึ่งอย่างใดแก่ ทศบาล ช่น ค่าถ่าย อกสารและค่า ย็บ
นังสือ รือ ข้าปก นังสือ ค่า ช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและ ผย
แพร่ ค่าธรรม นียมและค่าลงทะ บียนต่างๆ ค่าจ้าง
มาบริการ รือจ้าง มาใ ้ทําการอื่นใด ตั้งจ่ายจาก งินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป)
รายจ่าย กี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
จํานวน

50,000 บาท

ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล รือคณะบุคคล พื่อจ่าย ป็น
ค่าอา าร ค่า ครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์ อกสาร ค่าใช้จ่ายที่
กี่ยว นื่องในการ ลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น
ซึ่งจํา ป็นต้องจ่ายที่ กี่ยวกับการรับรอง พื่อ ป็นค่ารับรอง ในการ
ต้อนรับบุคคล รือคณะบุคคลที่ไปนิ ทศงาน ตรวจงาน ยี่ยม
ชม รือทัศนศึกษาดงาน และ จ้า น้าที่ที่ กี่ยวข้องที่ ข้าร่วมต้อน
รับบุคคล รือคณะบุคคล ค่ารับรองในการประชุมสภา ทศบาล
ตําบลดอนยาย อม รือคณะกรรมการ รือคณะอนุกรรม
การ พื่อจ่าย ป็นค่าอา าร ครื่องดื่มต่างๆ ครื่องใช้ในการ ลี้ยง
รับรองและค่าบริการอื่นๆ ซึ่งจํา ป็นต้องจ่าย กี่ยวกับการ ลี้ยง
รับรอง และค่าบริการอื่นๆ ซึ่งจํา ป็นต้องจ่าย กี่ยวกับการ ลี้ยง
รับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น รือคณะอนุกรรมการที่ได้รับ
การแต่งตั้ง ตามกฎ มาย รือตามระ บียบ นังสือสั่งการ
ของกระทรวงม าดไทยการประชุมระ ว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกับรัฐวิสา กิจ รือ อกชน รวมถึงผ้ ข้าร่วมประชุมอื่นๆ
และ จ้า น้าที่ที่ กี่ยวข้องซึ่ง ข้าร่วมประชุม
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา รือรัฐพิธีที่ ทศบาลตําบลดอน
ยาย อมจัดขึ้น รือ ป็นงานที่ได้รับมอบ มายภารกิจจาก น่วย
งานราชการ
ค่าใช้จ่าย กี่ยวกับการรับรองและพิธีการต่างๆ ช่น พิธี ปิด
อาคาร ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป งานบริ ารทั่วไป)
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการ บิกค่า
ใช้จ่ายในการบริ ารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2562
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รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่าย มวด
อื่นๆ
ค่าชดใช้ค่า สีย าย รือค่าสินไ มทดแทน

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

90,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าชดใช้ค่า สีย าย รือค่าสินไ มทดแทน
ความผิดทางละ มิดใ ้แก่บุคคล รือ น่วยงาน ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก
งินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป)
ป็นไปตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละ มิดของ จ้า
น้าที่ พ.ศ.2539 และ นังสือสั่งการที่ กี่ยวข้อง
ค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการ
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร ช่น ค่า บี้ย ลี้ยง ดินทาง ค่า
พา นะ ค่า ช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่าน
ทางด่วนพิ ศษ ค่าธรรม นียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะ บียน
ต่างๆ ที่จํา ป็นในการ ดินทางไปราชการของผ้บริ าร สมาชิกสภา
ทศบาล พนักงาน ทศบาล ลกจ้างและพนักงานจ้าง รือบุคคลที่
ได้รับอนุญาต รืออนุมัติใ ้ ดินทางไปราชการ พื่อประชุมฝึก
อบรม อบรม สัมมนาดงาน รือไปติดต่อราชการ ตั้งจ่ายจาก งิน
รายได้ (ปรากฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป)
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การ ดินทางไปราชการของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่
แก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 และ นังสือสั่งการที่ กี่ยว
ข้อง
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระ ช้าดอกไม้ และพวงมาลา
พื่อจ่าย ป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระ ช้าดอกไม้ และพวง
มาลา ในงานราชพิธี รัฐพิธี พานประดับ พุ่มดอกไม้ พื่อมอบใ ้
แก่บุคคลต่างๆ รือวาง ณ อนุสาวรีย์ ฯลฯ พื่อใช้ในการปฏิบัติ
งานของ ทศบาลตําบลดอนยาย อม รือ ป็นงานที่ได้รับมอบ
มายภารกิจจาก น่วยงานราชการ ตั้งจ่ายจาก งินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป)
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โครงการจัดฝึกอบรม กี่ยวกับกิจการท้องถิ่น

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดํา นินโครงการจัดฝึกอบรม
กี่ยวกับกิจการท้องถิ่นใ ้กับคณะผ้บริ าร สมาชิกสภา
ทศบาล พนักงาน ทศบาล ลกจ้างประจํา พนักงานจ้าง และผ้ที่
กี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทั่วไปของ ทศบาลตําบลดอนยาย
อม ช่น ค่าวิทยากร ค่าอา าร ค่าอา ารว่าง และ ครื่องดื่ม ค่า
วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา ป็น ตั้งจ่ายจาก งินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป)
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทศบาลตําบลดอนยาย
อม (พ.ศ.2561- 2565) น้าที่ 106 ลําดับที่ 5

โครงการพัฒนาศักยภาพใ ้บุคลากรในการปฏิบัติงาน
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดํา นินโครงการพัฒนา
ศักยภาพใ ้คณะผ้บริ าร สมาชิกสภา ทศบาล พนักงาน
ทศบาล ลกจ้างประจํา พนักงานจ้าง และผ้ที่ กี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานทั่วไปของ ทศบาลตําบลดอนยาย อม ช่น ค่า
วิทยากร ค่าอา าร ค่าอา ารว่าง และ ครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา ป็น ตั้งจ่ายจาก งินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป)
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทศบาลตําบลดอนยาย
อม (พ.ศ.2561 - 2565) ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 น้าที่ 9 ลําดับ
ที่ 7

น้า : 11/116

วันที่พิมพ์ : 9/9/2563 09:18:35

โครงการ ลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น รือผ้บริ ารท้องถิ่น
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการ ลือกตั้งขององค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่นตามที่กฎ มายกํา นด อีกทั้งใ ้ความร่วม
มือในการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ รือการใ ้ข้อมลข่าวสารแก่
ประชาชนใ ้ทราบถึงสิทธิและ น้าที่ และการมีส่วนร่วมทางการ
มืองในการ ลือกตั้งสภาผ้แทนราษฎร และ รือสมาชิก
วุฒิสภา ตามความ มาะสมโดยคํานึงถึงฐานะการคลังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา ป็นสํา รับการ ลือก
ตั้ง ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป งานบริ ารทั่วไป)
ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไข
พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562
ป็นไปตามพระราชบัญญัติการ ลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
รือผ้บริ ารท้องถิ่น พ.ศ.2562
ป็นไปตาม นังสือสั่งการกระทรวงม าดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทศบาลตําบลดอนยาย
อม (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 108 ลําดับที่ 12

จํานวน

400,000 บาท

น้า : 12/116

วันที่พิมพ์ : 9/9/2563 09:18:35

โครงการวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสม ด็จพระบรมชน จํานวน
กาธิ บศร ม าภมิพลอดุลย ดชม าราช บรมนาถบพิตร วันชาติ
และวันพ่อแ ่งชาติ

50,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดํา นินโครงการจัดงานวัน
คล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสม ด็จพระบรมชนกาธิ
บศร ม าภมิพลอดุลย ดชม าราช บรมนาถบพิตร ป็นวัน
ชาติ และ ป็นวันพ่อแ ่งชาติ ช่น ค่าจ้าง มาจัด วที ค่าจ้าง
มา ครื่องขยาย สียง ค่าไฟฟ้าประดับงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จํา ป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริ ารงาน
ทั่วไป งานบริ ารทั่วไป)
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการ บิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนัก
กีฬา ข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2559
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทศบาลตําบลดอนยาย
อม (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 67 ลําดับที่ 4
โครงการวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสม ด็จพระบรมชนกาธิ
บศร ม าภมิพลอดุลย ดช ม าราชบรมนาถบพิตร
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดํา นินโครงการวันคล้ายวัน
สวรรคตของพระบาทสม ด็จพระบรมชนกาธิ บศร ม าภมิ
พลอดุลย ดชม าราชบรมนาถบพิตร ช่น ค่าจ้าง มาจัด วที ค่า
จ้าง มา ครื่องขยาย สียง ค่าไฟฟ้าประดับงาน และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่จํา ป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (ปรากฏในแผน
งานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป)
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการ บิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนัก
กีฬา ข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2559
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทศบาลตําบลดอนยาย
อม (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 67 ลําดับที่ 5

จํานวน

50,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 9/9/2563 09:18:35

โครงการวัน ฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสม ด็จพระปร มนทรรา จํานวน
มาธิบดีศรีสินทร ม าวชิราลงกรณ พระวชิร กล้า จ้าอย่ ัว

น้า : 13/116

180,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดํา นิน โครงการวัน ฉลิมพระ
ชนมพรรษา พระบาทสม ด็จพระปร มนทรรามาธิบดีศรีสินทร
ม าวชิราลงกรณ พระวชิร กล้า จ้าอย่ ัว ช่น ค่าจ้าง มาจัด
วที ค่าจ้าง มา ครื่องขยาย สียง ค่าดอกไม้ไฟ รือพลุ ค่าไฟฟ้า
ประดับงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา ป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก งินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป)
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการ บิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนัก
กีฬา ข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2559
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทศบาลตําบลดอนยาย
อม (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 66 ลําดับที่ 1
โครงการวัน ฉลิมพระชนมพรรษา สม ด็จพระนาง จ้าสุทิดา พัชรสุธา จํานวน
พิมลลักษณ พระบรมราชินี
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดํา นิน โครงการจัดงานวัน
ฉลิมพระชนมพรรษา สม ด็จพระนาง จ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลัก
ษณ พระบรมราชินีนาถ ช่น ค่าจ้าง มาจัด วที ค่าจ้าง
มา ครื่องขยาย สียง ค่าดอกไม้ไฟ รือพลุ ค่าไฟฟ้าประดับ
งาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา ป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก งินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป)
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการ บิกจ่าย
ค่าใช้จ่าย ในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนัก
กีฬา ข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2559
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทศบาลตําบลดอนยาย
อม (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 66 ลําดับที่ 2

160,000 บาท

น้า : 14/116

วันที่พิมพ์ : 9/9/2563 09:18:35

โครงการวัน ฉลิมพระชนมพรรษาสม ด็จพระบรมราชชนนีพันปี ลวง จํานวน
และวันแม่แ ่งชาติ

50,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดํา นิน โครงการจัดงานวัน
ฉลิมพระชนมพรรษา สม ด็จพระบรมราชชนนีพันปี ลวง และวัน
แม่แ ่งชาติ ช่น ค่าจ้าง มาจัด วที ค่าจ้าง มา ครื่องขยาย
สียง ค่าดอกไม้ไฟ รือพลุ ค่าไฟฟ้าประดับงาน และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่จํา ป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (ปรากฏในแผน
งานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป)
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการ บิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนัก
กีฬา ข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2559
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทศบาลตําบลดอนยาย
อม (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 66 ลําดับที่ 3
โครงการวัน ทศบาล

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดํา นินการโครงการจัดงานวัน
ทศบาล ช่น ค่าอา าร ค่า ครื่องดื่ม ค่าจตุปัจจัยแด่พระ
ภิกษุ รือค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมฯ ตั้งจ่ายจาก งินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป)
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการ บิก
จ่าย ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่ง
นักกีฬา ข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ.2559
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทศบาลตําบลดอนยาย
อม (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 68 ลําดับที่ 6
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
พื่อจ่าย ป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม พื่อใ ้ทรัพย์สิน
ของ ทศบาลตําบลดอนยาย อม สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ ช่น ครื่องปรับอากาศ คอมพิว ตอร์ ครื่องโทรสาร ครื่อง
ถ่าย อกสาร และอื่นๆ ที่จํา ป็นตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (ปรากฏใน
แผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป)

น้า : 15/116

วันที่พิมพ์ : 9/9/2563 09:18:35

ค่าวัสดุ

รวม

432,395 บาท

วัสดุสํานักงาน

จํานวน

100,395 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงานที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ของทางราชการ ช่น กระดาษ มึก ดินสอ ปากกา ไม้
บรรทัด ยางลบ ลวด ล็บ กระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี สมุด
ประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ตรายาง ซอง ธงชาติ ฯลฯ และ
อื่นๆ ที่จํา ป็น ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริ าร
งานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป)
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จํานวน

22,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุที่ใช้ในการปฏิบัติ
งานของทางราชการ ช่น ไมโครโฟน และที่ใช้ในการบํารุง รือ
ซ่อมแซมวัสดุไฟฟ้าที่ชํารุดในอาคารสํานักงาน ทศบาล ช่น ลอด
ฟลออ รส ซนต์ ฟิวส์ สวิตซ์ สายไฟฟ้า บัลลาส สตาส ตอร์ ถ่าน
แบต ตอรี่แ ้งใช้กับ ครื่องรับส่งวิทยุ และอื่นๆ ที่จํา ป็นตั้งจ่าย
จาก งินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ าร
ทั่วไป)
วัสดุงานบ้านงานครัว
จํานวน

20,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวที่จํา ป็นต้องใช้
ในสํานักงาน ทศบาล ช่น น้ํายาล้างจาน ถ้วย ชาม ช้อนส้อม แก้ว
น้ํา และอื่นๆ ที่จํา ป็น ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (ปรากฏในแผน
งานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป)
วัสดุยานพา นะและขนส่ง
จํานวน

40,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํา รับยานพา นะและขนส่งที่ใช้
ในการปฏิบัติงานของทางราชการ ช่น ยางนอก ยางใน แบต ตอร์
รี่ ัว ทียน และอื่นๆ ที่จํา ป็น ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (ปรากฏใน
แผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป)
วัสดุ ชื้อ พลิงและ ล่อลื่น
จํานวน

150,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุ ชื้อ พลิงและ ล่อลื่นต่างๆ ที่ใช้
ในการปฏิบัติงานของทางราชการ ช่น น้ํามัน บนซิน น้ํามัน
ดี ซล น้ํามัน ครื่อง น้ํามันจารบี แก๊ส น้ํามันก๊าด และอื่นๆ ที่จํา
ป็น ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป งานบริ ารทั่วไป)

น้า : 16/116

วันที่พิมพ์ : 9/9/2563 09:18:35

วัสดุคอมพิว ตอร์

จํานวน

100,000 บาท

รวม

895,000 บาท

ค่าไฟฟ้า

จํานวน

700,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่ากระแสไฟฟ้าสํา รับภายในสํานักงาน
ทศบาลตําบลดอนยาย อม โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ 12 ดือน ตั้ง
จ่ายจาก งินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป งานบริ ารทั่วไป)
ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล

จํานวน

35,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าน้ําประปาสํา รับภายในสํานักงาน ทศบาล
ตําบลดอนยาย อม โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ 12 ดือน ตั้งจ่ายจาก
งินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป)
ค่าบริการโทรศัพท์
จํานวน

20,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าบริการโทรศัพท์ที่ใช้ในราชการของ ทศบาลที่
ใช้ในอาคารสํานักงาน โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ 12 ดือน ตั้งจ่ายจาก
งินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป)
ค่าบริการไปรษณีย์
จํานวน

40,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าวัสดุคอมพิว ตอร์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของ
ทางราชการ ช่น แผ่น รือจานบันทึกข้อมล อุปกรณ์บันทึกข้อมล
(Diskette , Floppy Disk , Removable Disk , Compact Dis
c , Digital Video Disc , Flash Drive) ัวพิมพ์ รือแถบพิมพ์
สํา รับ ครื่องพิมพ์คอมพิว ตอร์ ตลับผง มึก สํา รับ ครื่องพิมพ์
แบบ ล ซอร์ กระดาษต่อ นื่อง สาย ค บิล แผงแป้นพิมพ์ รือแป้น
พิมพ์ (Key Board) มนบอร์ด (Main Board) และอื่นๆ ที่จํา ป็น
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป งานบริ ารทั่วไป)
ค่าสาธารณูปโภค

พื่อจ่าย ป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตรา
ไปรษณีย์ยากร ค่า ช่าต้ไปรษณีย์ ค่าธรรม นียมการโอน งินใน
ระบบบริ ารการ งินการคลังภาครัฐแบบอิ ล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
ฯลฯ พื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ ทศบาลตําบลดอนยาย
อม ศนย์พัฒนา ด็ก ล็ก ทศบาลตําบลดอนยาย อม ตั้งจ่ายจาก
งินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่ว
ไป)
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ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
พื่อจ่าย ป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานของทางราชการ และการใ ้บริการระบบอิน ตอร์ น็ต
แก่ ยาวชน ประชาชนทั่วไป ช่น ค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่า
ท ลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาว
ทียม ค่าใช้จ่าย กี่ยวกับการใช้ระบบอิน ทอร์ น็ต และค่าสื่อสาร
อื่นๆ ค่าใช้จ่ายที่ กิดขึ้น กี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ โดยคํานวณ
ตั้งจ่ายไว้ 12 ดือน ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (ปรากฏในแผน
งานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

จํานวน

100,000 บาท

รวม

924,500 บาท

รวม

724,500 บาท

จํานวน

500,000 บาท

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
กล้องวงจรปิด จํานวน 10 ตัว พร้อมอุปกรณ์การติดตั้งและ Set
ระบบ
พื่อจัดซื้อกล้องวงจรปิด จํานวน 10 ตัว พร้อมอุปกรณ์การ
ติดตั้งและ Set ระบบ รายละ อียด ป็นไปตาม กณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด กระ
ทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐกิจและสังคม
ป็นไปตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทศบาลตําบลดอนยาย
อม (พ.ศ.2561 - 2565) พิ่ม ติม ฉบับที่ 2 น้าที่ 11 ลําดับ
ที่ 13
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ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์
ครื่องคอมพิว ตอร์สํา รับงาน ประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จํานวน 1 ครื่อง ( กณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัด าอุปกรณ์และระบบคอมพิว ตอร์)

จํานวน

22,000 บาท

จํานวน

2,500 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร์ สํา รับงาน
ประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จํานวน 1
ชุด ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป งานบริ ารทั่วไป)
ป็นไปตาม กณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์ ของกระทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐกิจและ
สังคม
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทศบาลตําบลดอนยาย
อม (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563 น้าที่ 11
ลําดับที่ 11
ครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 1 ครื่อง ( กณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัด าอุปกรณ์และระบบ
คอมพิว ตอร์)
พื่อจ่าย ป็น งินจัดซื้อ ครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จํานวน 1 ครื่อง ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (ปรากฏในแผน
งานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป) โดยมีคุณลักษณะพื้น
ฐาน ดังนี้
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
ป็นไปตาม กณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์ ของกระทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐกิจและ
สังคม
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทศบาลตําบลดอนยาย
อม (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563 น้าที่ 11
ลําดับที่ 12
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
พื่อจ่าย ป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ใ ้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ ค่าบํารุงรักษา รือซ่อมแซมยาน
พา นะ ครุภัณฑ์ รือทรัพย์สินอื่นใด รือรายจ่าย พื่อประกอบ
ขึ้นใ ม่/ดัดแปลง/ต่อ ติม/ปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ และอื่นๆ ที่
จํา ป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริ ารงาน
ทั่วไป งานบริ ารทั่วไป)
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

จํานวน

200,000 บาท

รวม

200,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

รวม

30,000 บาท

รวม

30,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
พื่อจ่าย ป็นค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมถึงราย
จ่าย พื่อดัดแปลง ต่อ ติม รือปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง และอื่นๆ ที่จํา
ป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป งานบริ ารทั่วไป)
งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
ค่าจ้างที่ปรึกษา พื่อศึกษา วิจัย ประ มินผล รือพัฒนาระบบต่างๆ
พื่อจ่าย ป็นค่าจ้างที่ปรึกษา พื่อศึกษา วิจัย ประ มิน
ผล รือพัฒนาระบบต่างๆ ช่น ค่าจ้างองค์กร รือสถาบันที่ ป็น
กลางในการสํารวจความพึงพอใจของผ้รับบริการ รือประ มินผล
ความพึงพอใจ และจ้างศึกษา วิจัย สํารวจ วิ คราะ ์ ประ มิน
ผล การบริ าร รือการบริการของ ทศบาล ป็นต้น ตั้งจ่ายจาก
งินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป
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งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนักงาน

รวม

5,055,060 บาท

รวม

4,262,060 บาท

รวม

4,262,060 บาท

จํานวน

2,180,880 บาท

จํานวน

110,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนและ งินปรับปรุง งิน ดือนประจําปี
ของพนักงาน ทศบาล จํานวน 5 คน โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่
กิน 12 ดือน ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริ าร
งานทั่วไป งานบริ ารงานคลัง)
ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน ทศบาลจัง วัด
นครปฐม ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 รื่อง ลัก กณฑ์ กี่ยวกับ
อัตรา งิน ดือนและวิธีจ่าย งิน ดือนและประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2559 และแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 –
2566) ของ ทศบาลตําบลดอนยาย อม

งิน พิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
พื่อจ่าย ป็น งินค่าตอบแทนราย ดือนของพนักงาน ทศบาล
ที่ได้รับ งินประจําตําแ น่งและมีสิทธิได้รับ งินค่าตอบแทน ป็น
ราย ดือนของพนักงาน ทศบาลที่ได้รับ งินประจําตําแ น่ง และมี
สิทธิได้รับค่าตอบแทน ป็นราย ดือน ท่ากับอัตรา งินประจํา
ตําแ น่ง สํา รับตําแ น่งผ้อํานวยการกองคลัง ระดับกลาง อัตรา
ดือนละ 5,600 บาท จํานวน 1 คน และ งินค่าครองชีพ อัตรา
ดือนละ 1,775 บาท จํานวน 2 คน โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่
กิน 12 ดือน ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริ าร
งานทั่วไป งานบริ ารงานคลัง)
ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริ ารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น รื่อง กํา นดมาตรฐานกลางการบริ ารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 10) ประกาศ ณ วันที่ 22
ธันวาคม 2558
ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน ทศบาลจัง วัด
นครปฐม ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2548 รื่อง กํา นด ลัก กณฑ์
การใ ้พนักงาน ทศบาลได้รับ งินค่าตอบแทนนอก นือจาก งิน
ดือน
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งินประจําตําแ น่ง

จํานวน

103,200 บาท

จํานวน

252,120 บาท

จํานวน

1,503,960 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินประจําตําแ น่งใ ้กับผ้อํานวยการกอง
คลัง ระดับกลาง อัตรา ดือนละ 5,600 บาท จํานวน 1 คน และ ัว
น้าฝ่าย ระดับต้น อัตรา ดือนละ 1,500 บาท จํานวน 2 คน โดย
คํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่ กิน 12 ดือน ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (ปรากฏ
ในแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงานคลัง)
ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน ทศบาลจัง วัด
นครปฐม ลงวันที่ 27 มษายน 2559 รื่อง ลัก กณฑ์ กี่ยวกับ
อัตรา งิน ดือนและวิธีการจ่าย งิน ดือน และประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2559
ค่าจ้างลกจ้างประจํา
พื่อจ่าย ป็นค่าจ้างและ งินปรับปรุงค่าจ้างประจําของ
ลกจ้างประจํา จํานวน 1 คน โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่ กิน 12
ดือน ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป งานบริ ารงานคลัง)
ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน ทศบาล ลงวัน
ที่ 31 พฤษภาคม 2561 รื่อง ลัก กณฑ์ กี่ยวกับอัตราค่าจ้างและ
การใ ้ลกจ้างของ ทศบาลได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561 และ
แผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 – 2566) ของ ทศบาลตําบลดอน
ยาย อม
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
พื่อจ่าย ป็น งินค่าตอบแทนและ งินปรับปรุงค่าตอบแทน
ของพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 8 คน พนักงานจ้างทั่ว
ไป จํานวน 2 คน โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่ กิน 12 ดือน ตั้งจ่าย
จาก งินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ าร
งานคลัง)
ป็นไปตาม ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ทศบาล จัง วัดนครปฐม ลงวันที่ 21 กันยายน 2558 รื่อง ลัก
กณฑ์และ งื่อนไข กี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) และแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 – 2566) ของ ทศบาลตําบลดอนยาย อม

น้า : 22/116

วันที่พิมพ์ : 9/9/2563 09:18:35

งิน พิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

จํานวน

111,900 บาท

รวม

733,000 บาท

รวม

233,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อ รือจัด
จ้าง คณะกรรมการกํา นดราคากลาง คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ป็นไปตาม นังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค
0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 รื่อง ลัก กณฑ์การ
บิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคล รือคณะกรรมการ ตั้งจ่ายจาก งินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงานคลัง)
งินช่วย ลือการศึกษาบุตร
จํานวน

33,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มค่าครองชีพชั่วคราวใ ้กับพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ จํานวน 4 คน และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 2
คน โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่ กิน 12 ดือน ตั้งจ่ายจาก งินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงานคลัง)
ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน ทศบาลจัง วัด
นครปฐม ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 รื่อง ลัก กณฑ์การใ ้
พนักงาน ทศบาล ลกจ้าง และพนักงานของ ทศบาล ได้รับ งิน พิ่ม
การครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอัน ป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

พื่อจ่าย ป็น งินช่วย ลือการศึกษาบุตรใ ้แก่พนักงาน
ทศบาล และลกจ้างประจํา ที่มีสิทธิ บิกจ่ายได้ ตั้งจ่ายจาก งินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงานคลัง)
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย งิน
สวัสดิการ กี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2541 และที่แก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 และ นังสือ
สั่งการที่ กี่ยวข้อง
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ค่าใช้สอย

รวม

230,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

80,000 บาท

รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
พื่อจ่าย ป็นค่าจ้าง มาบุคคลภายนอก ป็นผ้ดํา นินการ
อย่าง นึ่งอย่างใดแก่ ทศบาล ค่าจ้าง มาแรงงาน ค่า
ธรรม นียม และค่าลงทะ บียนในการอบรมสัมมนาต่างๆ ค่า ช่า
ทรัพย์สิน ค่าบริการรับใช้ และอื่นๆ ที่จํา ป็น ตั้งจ่ายจาก งินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงานคลัง)
รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่าย มวด
อื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการ
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร ช่น ค่า บี้ย ลี้ยง ดินทาง ค่า
พา นะ ค่า ช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่าน
ทางด่วนพิ ศษ ค่าธรรม นียม ในการใช้สนามบิน ค่าลงทะ บียน
ต่างๆ ที่จํา ป็นในการ ดินทางไปราชการของพนักงาน
ทศบาล ลกจ้าง และพนักงานจ้าง รือบุคคลที่ได้รับอนุญาต รือ
อนุมัติใ ้ ดินทางไปราชการ พื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา
ดงาน รือไปติดต่อราชการ ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (ปรากฏในแผน
งานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงานคลัง)
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การ ดินทางไปราชการของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่
แก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) และ นังสือสั่งการที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557
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โครงการจัด ก็บภาษี คลื่อนที่

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดํา นินการโครงการจัด ก็บ
ภาษี คลื่อนที่ ช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่า
ใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา ป็น ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (ปรากฏในแผน
งานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงานคลัง)
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริ ารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทศบาลตําบลดอนยาย
อม (พ.ศ.2561 – 2565) น้าที่ 112 ลําดับที่ 18
โครงการสํารวจภาษีที่ดินและสิ่งปลกสร้าง
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดํา นินโครงการสํารวจภาษี
ที่ดินและสิ่งปลกสร้างในการพัฒนาประสิทธิภาพการจัด ก็บราย
ได้ โดยจัดทํา รือปรับข้อมลแผนที่ภาษี และทะ บียน
ทรัพย์สิน การจ้าง มาสํารวจ และจัด ก็บข้อมล พื่อจัดทําฐาน
ข้อมลที่ดินและสิ่งปลกสร้าง ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
พื่อรองรับการจัด ก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลกสร้าง ตามพระราช
บัญญัติที่ดินและสิ่งปลกสร้าง พ.ศ.2562 และกฎ มายอื่นที่ กี่ยว
ข้อง ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป งานบริ ารงานคลัง)
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริ ารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทศบาลตําบลดอนยาย
อม (พ.ศ.2561 – 2565) น้าที่ 112 ลําดับที่ 17
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
พื่อจ่าย ป็นรายจ่าย พื่อบํารุงรักษา ซ่อมแซมทรัพย์สิน
ต่างๆ ใ ้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ช่น รถจักรยานยนต์ ครื่อง
ปรับอากาศ ครื่องคอมพิว ตอร์ โต๊ะ ก้าอี้ และอื่นๆ ที่จํา ป็นตั้ง
จ่ายจาก งินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป งานบริ ารงานคลัง)
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ค่าวัสดุ

รวม

270,000 บาท

วัสดุสํานักงาน

จํานวน

100,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ค่า ครื่อง
ขียน ช่น กระดาษ มึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ลวด
สียบกระดาษ กระดาษคาร์บอน แฟ้ม ตรายาง แบบพิมพ์
ต่างๆ รวมทั้งสิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ รือจ้างพิมพ์ ซองในการ
บรรจุ ีบ ่อ ตะแกรงวาง อกสาร ที่จํา ป็นต้องใช้ใน น่วยงาน
นี้ และอื่นๆ ที่จํา ป็น ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (ปรากฏในแผน
งานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงานคลัง)
วัสดุยานพา นะและขนส่ง

จํานวน

30,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพา นะและขน
ส่ง ช่น แบต ตอรี่ ยาง รถยนต์ ัว ทียน ไส้กรอง สายไมล์ น้ํามัน
บรก กระจกมองข้าง ม้อน้ํา กันชน บาะ ฟิล์มกรองแสง ข็มขัด
นิรภัย และอื่นๆ ที่จํา ป็น ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (ปรากฏในแผน
งานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงานคลัง)
วัสดุ ชื้อ พลิงและ ล่อลื่น
จํานวน

60,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าน้ํามัน ชื้อ พลิงและ ล่อลื่นใช้กับยาน
พา นะของ น่วยงาน ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (ปรากฏในแผน
งานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงานคลัง)
วัสดุคอมพิว ตอร์

80,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ กี่ยวกับ
คอมพิว ตอร์ ช่น แผ่น รือจาน บันทึกข้อมล ัวพิมพ์ รือแถบ
พิมพ์ ตลับผง มึก แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระ รือแป้น
พิมพ์ มนบอร์ด ม้าส์ แผ่นวงจร อิ ล็กทรอนิกส์ ครื่องอ่านและ
บันทึกข้อมลแบบต่างๆ และอื่นๆ ที่จํา ป็น ตั้งจ่ายจาก งินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงานคลัง)

จํานวน
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

60,000 บาท

รวม

60,000 บาท

จํานวน

60,000 บาท

รวม

6,103,500 บาท

รวม

1,560,000 บาท

รวม

1,560,000 บาท

จํานวน

578,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
พื่อจ่าย ป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ใ ้
สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ ค่าบํารุงรักษา รือซ่อมแซมยาน
พา นะ ครุภัณฑ์ รือทรัพย์สินอื่นใด รือรายจ่าย พื่อประกอบ
ขึ้นใ ม่/ดัดแปลง/ต่อ ติม/ปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ และอื่นๆ ที่
จํา ป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริ ารงาน
ทั่วไป งานบริ ารงานคลัง)
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนักงาน
พื่อจ่าย ป็น งิน ดือน และ งินปรับปรุง งิน ดือนประจําปี
ของพนักงาน ทศบาล จํานวน 2 คน โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่
กิน 12 ดือน ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพล รือนและระงับอัคคีภัย)
ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน ทศบาลจัง วัด
นครปฐม ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 รื่อง ลัก กณฑ์ กี่ยวกับ
อัตรา งิน ดือนและวิธีการจ่าย งิน ดือนและประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2559 และแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 –
2566) ของ ทศบาลตําบลดอนยาย อม
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งินประจําตําแ น่ง

จํานวน

18,000 บาท

จํานวน

814,000 บาท

จํานวน

150,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินประจําตําแ น่งใ ้กับผ้ที่ดํารงตําแ น่ง ัว
น้าฝ่าย ระดับต้น อัตรา ดือนละ 1,500 บาท จํานวน 1 คน โดย
คํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่ กิน 12 ดือน ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (ปรากฏ
ในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่าย
พล รือนและระงับอัคคีภัย)
ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน ทศบาลจัง วัด
นครปฐม ลงวันที่ 27 มษายน 2559 รื่อง ลัก กณฑ์ กี่ยวกับ
อัตรา งิน ดือนและวิธีการจ่าย งิน ดือน และประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2559
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนและ งินปรับปรุงใ ้แก่พนักงาน
จ้างตามภารกิจ จํานวน 2 คน และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 5
คน โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่ กิน 12 ดือน ตั้งจ่ายจาก งินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัย
ฝ่ายพล รือนและระงับอัคคีภัย)
ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน ทศบาลจัง วัด
นครปฐม ลงวันที่ 27 มษายน 2559 รื่อง ลัก กณฑ์ กี่ยวกับ
อัตรา งิน ดือนและวิธีการจ่าย งิน ดือน และประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2559
งิน พิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มค่าครองชีพชั่วคราวใ ้กับพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ จํานวน 2 คน และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 5
คน โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่ กิน 12 ดือน ตั้งจ่ายจาก งินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัย
ฝ่ายพล รือนและระงับอัคคีภัย)
ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน ทศบาลจัง วัด
นครปฐม ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 รื่อง ลัก กณฑ์การใ ้
พนักงาน ทศบาล ลกจ้าง และพนักงานจ้างของ ทศบาล ได้รับ งิน
พิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่า ช่าบ้าน

รวม

843,500 บาท

รวม

34,000 บาท

จํานวน

24,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

รวม

169,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่า ช่าบ้าน รือ ช่าซื้อบ้านใ ้แก่พนักงาน
ทศบาลที่มีสิทธิ บิกจ่ายได้ ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (ปรากฏในแผน
งานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพล รือนและ
ระงับอัคคีภัย)
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่า ช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไข พิ่ม ติมจน
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
งินช่วย ลือการศึกษาบุตร
พื่อจ่าย ป็น งินช่วย ลือการศึกษาบุตรใ ้แก่พนักงาน
ทศบาล และลกจ้างประจํา ที่มีสิทธิ บิกจ่ายได้ ตั้งจ่ายจาก งินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัย
ฝ่ายพล รือนและระงับอัคคีภัย)
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย งิน
สวัสดิการ กี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2541 และที่แก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 และ นังสือ
สั่งการที่ กี่ยวข้อง
ค่าใช้สอย
รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าบริการสัญญาณ GPS รถบรรทุกน้ํา
พื่อจ่าย ป็นค่าบริการสัญญาณ GPS รถบรรทุกน้ํา และค่า
ใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา ป็น ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน
การรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพล รือนและระงับ
อัคคีภัย)
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รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

จํานวน

54,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจ้าง มาบริการ พื่อใ ้ผ้รับจ้างทําการอย่าง
นึ่งอย่างใด ช่น ค่าถ่าย อกสาร ค่า ย็บ นังสือ รือ ข้าปก
นังสือ ค่าโฆษณาและ ผยแพร่ ค่าธรรม นียมและค่าลงทะ บียน
ต่างๆ รือจ้าง มาใ ้ทําการอื่นใด ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก งินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัย
ฝ่ายพล รือนและระงับอัคคีภัย)
รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่าย มวด
อื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการ
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ช่น ค่า บี้ย ลี้ยง ดินทาง ค่า
พา นะ ดินทาง ค่า ช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า
อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิ ศษ ค่าธรรม นียมในการใช้สนาม
บิน ค่าลงทะ บียนต่างๆ ที่จํา ป็นในการ ดินทางไปราชการของ
พนักงาน ทศบาล ลกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง รือบุคคลที่ได้
รับอนุญาต รืออนุมัติใ ้ ดินทางไปราชการ พื่อประชุม ฝึก
อบรม อบรม สัมมนาดงาน รือไปติดต่อราชการ ตั้งจ่ายจาก งิน
รายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกัน
ภัยฝ่ายพล รือนและระงับอัคคีภัย)
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โครงการป้องกันและลดอุบัติ ตุช่วง ทศกาล

จํานวน

10,000 บาท

โครงการอบรมใ ้ความร้ กี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย บื้อง จํานวน
ต้น

30,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดํา นินโครงการป้องกันและลด
อุบัติ ตุช่วง ทศกาล ช่น ค่าอา าร ค่าอา ารว่างและ ครื่อง
ดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา ป็น ตั้งจ่ายจาก งิน
รายได้ (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัย
ฝ่ายพล รือนและระงับอัคคีภัย)
ป็นไปตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
ป็นไปตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.4/ว 4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561
ป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว
3892 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
ป็นไปตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.4/ว 1123 ลงวันที่ 9 มษายน 2563
ป็นไปตามระ บียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกัน
และลดอุบัติ ตุทางถนน พ.ศ.2554
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทศบาลตําบลดอนยาย
อม (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 93 ลําดับที่ 1

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดํา นินโครงการอบรมใ ้ความ
ร้ กี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย บื้องต้น ช่น ค่า
วิทยากร ค่าอา าร ค่าอา ารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา ป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก งินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่าย
พล รือนและระงับอัคคีภัย)
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทศบาลตําบลดอนยาย
อม (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 93 ลําดับที่ 3
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม

จํานวน

50,000 บาท

รวม

545,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงานที่จํา ป็นต้องใช้ในสํานัก
งาน ทศบาล ช่น ปากกา กระดาษแฟ้มใส่ อกสาร น้ํายาลบคํา
ผิด ทปกาว สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ รือจ้างพิมพ์และอื่นๆ ที่จํา
ป็นตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภาย
ใน งานป้องกันภัยฝ่ายพล รือนและระงับอัคคีภัย)
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จํานวน

20,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุที่ใช้ในการปฏิบัติ
งานของทางราชการ ช่น ไมโครโฟน และที่ใช้ในการบํารุง รือ
ซ่อมแซมวัสดุไฟฟ้าที่ชํารุดในอาคารสํานักงาน ทศบาล ช่น ลอด
ฟลออ รส ซนต์ ฟิวส์ สวิตซ์ สายไฟฟ้า บัลลาส สตาส ตอร์ ถ่าน
แบต ตอรี่แ ้งใช้กับ ครื่องรับส่งวิทยุ และอื่นๆ ที่จํา ป็นตั้งจ่าย
จาก งินรายได้ (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งาน
ป้องกันภัยฝ่ายพล รือนและระงับอัคคีภัย)
วัสดุงานบ้านงานครัว
จํานวน

5,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวที่จํา ป็นต้องใช้
ใน
การปฏิบัติงานของทางราชการ ช่น แปรงขัดพื้น ไม้
กวาด ไม้ถพื้น และอื่นๆ ที่จํา ป็นตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (ปรากฏใน
แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพล รือนและ
ระงับอัคคีภัย)
วัสดุยานพา นะและขนส่ง
จํานวน

150,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าบํารุงรักษา รือซ่อมแซมวัสดุและ
ครุภัณฑ์ พื่อใ ้ทรัพย์สินของ ทศบาลตําบลดอนยาย อมสามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ ช่น ครื่องปรับอากาศ คอมพิว ตอร์ ครื่อง
โทรสาร และ ครื่องถ่าย อกสาร และอื่นๆ ที่จํา ป็น ตั้งจ่ายจาก งิน
รายได้ (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัย
ฝ่ายพล รือนและระงับอัคคีภัย
ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพา นะและขนส่งที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานของทางราชการ ช่น ยางนอก ยางใน แบต ตอร์รี่ ัว
ทียน และอื่นๆ ที่จํา ป็น ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (ปรากฏในแผน
งานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพล รือนและระงับ
อัคคีภัย)
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วัสดุ ชื้อ พลิงและ ล่อลื่น

จํานวน

250,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุ ชื้อ พลิงและ ล่อลื่นต่างๆ ที่ใช้
ในการปฏิบัติงานของทางราชการ ช่น น้ํามัน บนซิน น้ํามัน
ดี ซล น้ํามัน ครื่อง น้ํามันจารบี แก๊ส น้ํามันก๊าด และอื่นๆ ที่จํา
ป็น ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบ
ภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพล รือนและระงับอัคคีภัย)
วัสดุ ครื่องแต่งกาย

จํานวน

30,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุ ครื่องแต่งกายที่ใช้ในการปฏิบัติ
งานของทางราชการ ช่น ครื่องแบบ สื้อ กาง กง ผ้า ถุง
ท้า รอง ท้า ข็มขัด มวก และอื่นๆ ที่จํา ป็น พื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ ทศบาลตําบลดอนยาย อม ตั้งจ่ายจาก งินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่าย
พล รือนและระงับอัคคีภัย)
วัสดุคอมพิว ตอร์
จํานวน

20,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าวัสดุคอมพิว ตอร์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของ
ทางราชการ ช่น แผ่น รือจานบันทึกข้อมล อุปกรณ์บันทึกข้อมล
(Diskette , Floppy Disk , Removable Disk , Compact Dis
c , Digital Video Disc , Flash Drive) ัวพิมพ์ รือแถบพิมพ์
สํา รับ ครื่องพิมพ์คอมพิว ตอร์ ตลับผง มึกสํา รับ ครื่องพิมพ์
แบบ ล ซอร์ กระดาษต่อ นื่อง สาย ค บิล แผงแป้นพิมพ์ รือแป้น
พิมพ์ (Key Board) มนบอร์ด (Main Board) และอื่นๆ ที่จํา
ป็น ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบ
ภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพล รือนและระงับอัคคีภัย)
วัสดุ ครื่องดับ พลิง
จํานวน

50,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุ ครื่องดับ พลิงที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ของทางราชการ ช่น ครื่องดับ พลิง น้ํายาต่างๆ และอื่นๆ ที่จํา
ป็น ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบ
ภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพล รือนและระงับอัคคีภัย)
ค่าสาธารณูปโภค

รวม

95,500 บาท

จํานวน

85,500 บาท

ค่าไฟฟ้า
พื่อจ่าย ป็นค่ากระแสไฟฟ้าสํา รับภายในอาคารศนย์
ป้องกันฯและงานอื่นๆที่ กี่ยวข้อง โดยคํานวณตั้งจ่าย
ไว้ 12 ดือน ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (ปรากฏในแผนงานรักษาความ
สงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพล รือนและระงับอัคคีภัย)
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ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล

จํานวน

7,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าน้ําประปาสํา รับใช้ ในอาคารศนย์
ป้องกันฯ และงานอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง คํานวณตั้งจ่ายไว้ 12 ดือน ตั้ง
จ่ายจาก งินรายได้ (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภาย
ใน งานป้องกันภัยฝ่ายพล รือนและระงับอัคคีภัย)
ค่าบริการโทรศัพท์
จํานวน

3,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของทาง
ราชการ ช่น ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าใช้จ่ายที่ กี่ยวกับการใช้
บริการ ฯลฯ คํานวณตั้งจ่ายไว้ 12 ดือน ตั้งจ่ายจาก งินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่าย
พล รือนและระงับอัคคีภัย)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

3,700,000 บาท

รวม

3,700,000 บาท

จํานวน

3,500,000 บาท

ครุภัณฑ์ยานพา นะและขนส่ง
รถบรรทุกน้ําดับ พลิงแบบอ นกประสงค์ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า
8,000 ลิตร
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกน้ําดับ พลิงแบบ
อ นกประสงค์ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร ชนิดถังรี ตัวรถ
ชนิด 6 ล้อ ครื่องยนต์ดี ซล 6 สบ 4 จัง วะ มีกําลังแรงม้าสงสุด
ไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ครบชุด และทําสีทั้ง
คัน ตาม น่วยงานกํา นด (ราคาท้องถิ่น) จํานวน 1 คัน ราย
ละ อียดตามที่ ทศบาลตําบลดอนยาย อมกํา นด ตั้งจ่ายจาก งิน
รายได้ (ปรากฎในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัย
ฝ่ายพล รือนและระงับอัคคีภัย)
ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ. 2496 และที่
แก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทศบาลตําบลดอนยาย
อม (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563 น้าที่ 10
ลําดับที่ 9
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จํานวน

200,000 บาท

รวม

199,200 บาท

รวม

199,200 บาท

รวม

199,200 บาท

จํานวน

199,200 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ใ ้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ บํารุงรักษา รือซ่อมแซม
พา นะ ครุภัณฑ์ รือทรัพย์สินอื่นใด รายจ่าย พื่อประกอบขึ้น
ใ ม่/ดัดแปลง/ต่อ ติม/ปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ และอื่นๆ ที่จํา
ป็น ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบ
ภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพล รือนและระงับอัคคีภัย)
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนักงาน
พื่อจ่าย งิน ดือนและ งินปรับปรุง งิน ดือนประจําปีของ
พนักงาน ทศบาล จํานวน 1 คน โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่ กิน 12
ดือน ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับการศึกษา)
ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน ทศบาลจัง วัด
นครปฐม ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 รื่อง ลัก กณฑ์ กี่ยวกับ
อัตรา งิน ดือนและวิธีการจ่าย งิน ดือนและประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 6) และแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 – 2566
) ของ ทศบาลตําบลดอนยาย อม
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนักงาน

รวม

8,543,325 บาท

รวม

1,993,925 บาท

รวม

1,993,925 บาท

จํานวน

921,211 บาท

จํานวน

126,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนและ งินปรับปรุง งิน ดือนประจําปี
ของพนักงานคร จํานวน 3 คน โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่ กิน 12
ดือน ตั้งจ่ายจาก งินอุด นุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานระดับก่อนวัย รียนและประถมศึกษา)
ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน ทศบาลจัง วัด
นครปฐม ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 รื่อง ลัก กณฑ์ กี่ยวกับ
อัตรา งิน ดือนและวิธีการจ่าย งิน ดือนและประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2559 และแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 –
2566) ของ ทศบาลตําบลดอนยาย อม
งินวิทยฐานะ
พื่อจ่าย ป็น งินวิทยฐานะใ ้กับพนักงานครที่มีสิทธิ ได้รับ
งินวิทยฐานะ อัตรา งินวิทยฐานะ 3,500 บาท / ดือน จํานวน 3
คน โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่ กิน 12 ดือน ตั้งจ่ายจาก งินอุด นุน
ทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย รียนและ
ประถมศึกษา)
ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
ทศบาล ลงวันที่ 5 มกราคม 2550 รื่อง ตําแ น่ง
วิทยฐานะ พนักงานคร และบุคลากรทางการศึกษา ทศบาล และ
พระราชบัญญัติ งิน ดือน งินวิทยฐานะ และ งินประจํา
ตําแ น่ง ข้าราชการครและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
และที่แก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จํานวน

910,714 บาท

จํานวน

36,000 บาท

รวม

3,383,800 บาท

รวม

7,200 บาท

จํานวน

7,200 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินค่าตอบแทนและ งินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 4 คน และพนักงานจ้างทั่วไป
จํานวน 1 คน โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่ กิน 12 ดือน ตั้งจ่ายจาก
งินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย รียน
และประถมศึกษา)
ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน ทศบาลจัง วัด
นครปฐม ลงวันที่ 21 กันยายน 2558 รื่อง ลัก กณฑ์และ
งื่อนไข กี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) และแผนอัตรากําลัง 3
ปี (พ.ศ. 2564 – 2566) ของ ทศบาลตําบลดอนยาย อม
งิน พิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มการครองชีพชั่วคราว ใ ้กับพนักงาน
จ้างตามภารกิจ จํานวน 1 คน และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 1
คน โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่ กิน 12 ดือน ตั้งจ่ายจาก งินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย รียนและ
ประถมศึกษา)
ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน ทศบาลจัง วัด
นครปฐม ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 รื่อง ลัก กณฑ์การใ ้
พนักงาน ทศบาล ลกจ้าง และพนักงานจ้างของ ทศบาล ได้รับ งิน
พิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
งินช่วย ลือการศึกษาบุตร
พื่อจ่าย ป็น งินช่วย ลือการศึกษาบุตรใ ้แก่พนักงาน
ทศบาลที่มีสิทธิ บิกจ่าย ตั้งจ่ายจาก งินอุด นุนทั่วไป (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย รียนและประถมศึกษา)
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย งิน
สวัสดิการ กี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2541 และที่แก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 รือ
ระ บียบ นังสือสั่งการที่กฎ มายกํา นด
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ค่าใช้สอย

รวม

1,597,200 บาท

โครงการจ้าง มาบริการทําความสะอาดศนย์พัฒนา ด็ก ล็ก ทศบาล จํานวน
ตําบลดอนยาย อม

295,200 บาท

รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

พื่อจ่าย ป็นค่าจ้าง มาบริษัท อกชนทําการดแลรักษาทํา
ความสะอาดศนย์พัฒนา ด็ก ล็ก ทศบาลตําบลดอนยาย อม ฯลฯ
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัย รียนและประถมศึกษา)
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริ ารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

จํานวน

50,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจ้าง มาบริการใ ้บุคคลภายนอกทําการ
อย่าง นึ่งอย่างใดแก่ ทศบาล ช่น ค่าถ่าย อกสารและค่า ย็บ
นังสือ รือ ข้าปก นังสือ ค่าโฆษณาและ ผยแพร่ (รายจ่าย กี่ยว
กับการจ้าง มาโฆษณาและ ผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจาย
สียง โทรทัศน์ รือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรม นียมและค่าลงทะ บียน
ต่างๆ ค่าจ้าง มาบริการ บริษัท อกชน รือจ้าง มาใ ้ทําการ
อื่นใด ซึ่งอย่ในความรับผิดชอบของ น่วยงานนี้ ในงานระดับก่อน
วัย รียนและประถมศึกษา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา ป็น ตั้งจ่าย
จาก งินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย
รียนและประถมศึกษา)
รายจ่าย กี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
จํานวน

60,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในพิธีการทางศาสนา รือรัฐพิธีที่ ทศบาลตําบล
ดอนยาย อม จัดขึ้น รือ ป็นงานที่ได้รับมอบ มายภารกิจจาก
น่วยงานราชการต่างๆ ช่น พิธี ปิดอาคาร การประชุมต่างๆ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัย รียนและประถมศึกษา)
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการ บิกค่า
ใช้จ่ายในการบริ ารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2562

น้า : 38/116

วันที่พิมพ์ : 9/9/2563 09:18:36

รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่าย มวด
อื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการ

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร ช่น ค่า บี้ย ลี้ยง ดินทาง ค่า
พา นะ ค่า ช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่าน
ทางด่วนพิ ศษ ค่าธรรม นียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะ บียน
ต่างๆ ที่จํา ป็นในการ ดินทางไปราชการของพนักงาน
ทศบาล ลกจ้างและพนักงานจ้าง รือบุคคลที่ได้รับอนุญาต รือ
อนุมัติใ ้ ดินทางไปราชการ พื่อประชุมฝึกอบรม อบรม สัมมนาด
งาน รือไปติดต่อราชการ ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (ปรากฏในแผน
งานการศึกษา งานระดับก่อนวัย รียนและประถมศึกษา)
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การ ดินทางไปราชการของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่
แก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4)
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557
โครงการกีฬาสีสัมพันธ์
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดํา นินโครงการกีฬาสี
สัมพันธ์ ช่น ค่าอา าร ค่าอา ารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา ป็น ตั้งจ่ายจาก งินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย รียนและ
ประถมศึกษา)
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการ บิกค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
ข้าร่วม การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2559
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทศบาลตําบลดอนยาย
อม (พ.ศ.2561 – 2565) น้าที่ 51 ลําดับที่ 4

น้า : 39/116

วันที่พิมพ์ : 9/9/2563 09:18:36

โครงการจัดกิจกรรมประชุม ผยแพร่ใ ้ความร้ผ้ปกครอง กี่ยวกับการ จํานวน
ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

4,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดํา นินโครงการจัดกิจกรรม
ประชุม ผยแพร่ใ ้ความร้ผ้ปกครอง กี่ยวกับการป้องกันและควบ
คุมโรคติดต่อ ช่น ค่าอา าร ค่าอา ารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา ป็น ตั้งจ่ายจาก งินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย รียนและ
ประถมศึกษา)
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทศบาลตําบลดอนยาย
อม (พ.ศ.2561 – 2565) น้าที่ 59 ลําดับที่ 23
โครงการจัดงานวัน ด็กแ ่งชาติ
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดํา นินโครงการจัดงานวัน ด็ก
แ ่งชาติ ช่น ค่าอา าร ค่าอา ารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา ป็น ตั้งจ่ายจาก งินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย รียนและ
ประถมศึกษา)
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการ บิกค่า
ใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
ข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทศบาลตําบลดอนยาย
อม (พ.ศ.2561 – 2565) น้าที่ 61 ลําดับที่ 26

จํานวน

100,000 บาท

น้า : 40/116

วันที่พิมพ์ : 9/9/2563 09:18:36

โครงการชวนลก ล่านิทาน สานฝันรักการอ่าน

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดํา นินโครงการชวนลก ล่า
นิทาน สานฝันรักการอ่าน ช่น ค่าอา าร ค่าอา ารว่างและ ครื่อง
ดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา ป็น ตั้งจ่ายจาก งิน
รายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย รียนและ
ประถมศึกษา)
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการ บิกค่า
ใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
ข้าร่วม การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2559
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทศบาลตําบลดอนยาย
อม (พ.ศ.2561 – 2565) น้าที่ 58 ลําดับที่ 20
โครงการทัศนศึกษา พื่อการ รียนร้
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดํา นินโครงการทัศนศึกษา พื่อ
การ รียนร้ ช่น ค่าอา าร ค่าอา ารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา ป็น ตั้งจ่ายจาก งินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย รียนและ
ประถมศึกษา)
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการ บิกค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
ข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2559
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทศบาลตําบลดอนยาย
อม (พ.ศ.2561 – 2565) น้าที่ 60 ลําดับที่ 24
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โครงการปฐมนิ ทศผ้ปกครองศนย์พัฒนา ด็ก ล็ก

จํานวน

3,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดํา นินโครงการปฐมนิ ทศผ้
ปกครองศนย์พัฒนา ด็ก ล็ก ช่น ค่าอา าร ค่าอา ารว่างและ
ครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา ป็น ตั้งจ่ายจาก
งินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย รียน
และประถมศึกษา)
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการ บิกค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
ข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทศบาลตําบลดอนยาย
อม (พ.ศ.2561 – 2565) น้าที่ 50 ลําดับที่ 1
โครงการฝึกอบรมใ ้ความร้การบรรยายธรรม
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดํา นินโครงการฝึกอบรมใ ้
ความร้การบรรยายธรรม ช่น ค่าอา าร ค่าอา ารว่างและ ครื่อง
ดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา ป็น ตั้งจ่ายจาก งิน
รายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย รียนและ
ประถมศึกษา)
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการ บิกค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
ข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทศบาลตําบลดอนยาย
อม (พ.ศ.2561 – 2565) น้าที่ 61 ลําดับที่ 27

น้า : 42/116
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โครงการฝึกอบรมใ ้ความร้ภมิปัญญาท้องถิ่น

จํานวน

10,000 บาท

โครงการ พื่อพัฒนาการการจัดทํา ลักสตรระดับปฐมวัยและการจัด จํานวน
ทําแผนการ รียนการสอน

5,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดํา นินโครงการฝึกอบรมใ ้
ความร้ภมิปัญญาท้องถิ่น ช่น ค่าอา าร ค่าอา ารว่างและ ครื่อง
ดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา ป็น ตั้งจ่ายจาก งิน
รายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย รียนและ
ประถมศึกษา)
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการ บิกค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
ข้าร่วม การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2559
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทศบาลตําบลดอนยาย
อม (พ.ศ.2561 – 2565) น้าที่ 61 ลําดับที่ 28

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดํา นินโครงการ พื่อ
พัฒนาการ การจัดทํา ลักสตรระดับปฐมวัยและการจัดทําแผน
การ รียนการสอน ช่น ค่าวิทยากร ค่าอา าร ค่าอา ารว่างและ
ครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา ป็น ตั้งจ่ายจาก
งินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย รียน
และประถมศึกษา)
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทศบาลตําบลดอนยาย
อม (พ.ศ.2561 – 2565) น้าที่ 63 ลําดับที่ 35
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โครงการ พื่อพัฒนาศักยภาพในการจัดการ รียนการสอนของครศนย์ จํานวน
พัฒนา ด็ก ล็กฯ

20,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดํา นินโครงการ พื่อพัฒนา
ศักยภาพในการจัดการ รียนการสอนของศนย์พัฒนา ด็ก
ล็กฯ ช่น ค่าวิทยากร ค่าอา าร ค่าอา ารว่างและ ครื่องดื่ม ค่า
วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา ป็นตั้งจ่ายจาก งินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย รียนและ
ประถมศึกษา)
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทศบาลตําบลดอนยาย
อม (พ.ศ.2561 – 2565) น้าที่ 63 ลําดับที่ 34
โครงการวันแม่ (ศพด.)
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดํา นินโครงการวันแม่ (ศพด
.) ช่น ค่าอา าร ค่าอา ารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา ป็นตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานระดับก่อนวัย รียนและประถมศึกษา)
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการ บิกค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
ข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทศบาลตําบลดอนยาย
อม (พ.ศ.2561 – 2565) น้าที่ 52 ลําดับที่ 5

จํานวน

3,000 บาท

น้า : 44/116

วันที่พิมพ์ : 9/9/2563 09:18:36

โครงการวันแ ่งความภาคภมิใจ

จํานวน

15,000 บาท

จํานวน

3,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดํา นินโครงการวันแ ่งความ
ภาคภมิใจ ช่น ค่าอา าร ค่าอา ารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา ป็น ตั้งจ่ายจาก งินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย รียนและ
ประถมศึกษา)
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการ บิกค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
ข้าร่วม การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2559
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทศบาลตําบลดอนยาย
อม (พ.ศ.2561 – 2565) น้าที่ 54 ลําดับที่ 9
โครงการส่ง สริมพระพุทธศาสนา
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดํา นินโครงการส่ง สริมพระ
พุทธศาสนา ช่น ค่าอา าร ค่าอา ารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา ป็น ตั้งจ่ายจาก งินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย รียนและ
ประถมศึกษา)
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการ บิกค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
ข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทศบาลตําบลดอนยาย
อม (พ.ศ.2561 – 2565) น้าที่ 51 ลําดับที่ 3

น้า : 45/116

วันที่พิมพ์ : 9/9/2563 09:18:36

โครงการส่ง สริมพื้นฐานการว่ายน้ําใ ้ปลอดภัย

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดํา นินโครงการส่ง สริมพื้น
ฐานการว่ายน้ําใ ้ปลอดภัย ช่น ค่าอา าร ค่าอา ารว่างและ
ครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา ป็น ตั้งจ่ายจาก
งินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย รียน
และประถมศึกษา)
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการ บิกค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
ข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทศบาลตําบลดอนยาย
อม (พ.ศ.2561 – 2565) น้าที่ 57 ลําดับที่ 17
โครงการส่ง สริมสนับสนุนวัฒนธรรมรักการอ่านและส่ง สริมแ ล่ง
การ รียนร้ในศนย์พัฒนา ด็ก ล็กและชุมชน
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดํา นินโครงการส่ง สริมสนับ
สนุนวัฒนธรรมรักการอ่านและส่ง สริมแ ล่งการ รียนร้ในศนย์
พัฒนา ด็ก ล็กและชุมชน ช่น ค่าอา าร ค่าอา ารว่างและ ครื่อง
ดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา ป็น ตั้งจ่ายจาก งิน
รายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย รียนและ
ประถมศึกษา)
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการ บิกค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
ข้าร่วม การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2559
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทศบาลตําบลดอนยาย
อม (พ.ศ.2561 – 2565) น้าที่ 64 ลําดับที่ 36

น้า : 46/116

วันที่พิมพ์ : 9/9/2563 09:18:36

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริ ารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการ จํานวน
จัดการศึกษา สํา รับศนย์พัฒนา ด็ก ล็ก (ศพด.)

96,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดํา นินโครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริ ารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
สํา รับศนย์พัฒนา ด็ก ล็ก (ศพด.) จัดสรรสํา รับ ด็ก
ปฐมวัย (อายุ 3 - 5 ปี) ในศนย์พัฒนา ด็ก ล็ก (ศพด.) ดังนี้
1. ค่า นังสือ รียน อัตราคนละ 200 บาท / ปี
2. ค่าอุปกรณ์การ รียน อัตราคนละ 200 บาท / ปี
3. ค่า ครื่องแบบนัก รียน อัตราคนละ 300 บาท / ปี
4. ค่ากิจกรรมพัฒนาผ้ รียน อัตราคนละ 430 บาท / ปี
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา ป็น ตั้งจ่ายจาก งินอุด นุนทั่ว
ไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย รียนและ
ประถมศึกษา)
ป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 รื่องซักซ้อมการจัด
ทํางบประมาณรายจ่ายรองรับ งินอุด นุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทศบาลตําบลดอนยาย
อม (พ.ศ.2561 – 2565) น้าที่ 65 ลําดับที่ 41
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริ ารสถานศึกษา
ค่าจัดการ รียนการสอนของศนย์พัฒนา ด็ก ล็ก
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดํา นินโครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริ ารสถานศึกษา ค่าจัดการ รียนการสอนของศนย์
พัฒนา ด็ก ล็ก จํานวน 100 คน อัตราคนละ 1,700 บาทต่อ
ปี ช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา ป็น ตั้งจ่ายจาก
งินอุด นุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน การศึกษางานระดับก่อนวัย
รียนและประถมศึกษา)
ป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 รื่องซักซ้อมการจัด
ทํางบประมาณรายจ่ายรองรับ งินอุด นุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทศบาลตําบลดอนยาย
อม (พ.ศ.2561 – 2565) น้าที่ 64 ลําดับที่ 37

จํานวน

170,000 บาท

น้า : 47/116

วันที่พิมพ์ : 9/9/2563 09:18:36

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริ ารสถานศึกษา
ค่าอา ารกลางวันสํา รับ ด็กปฐมวัยในศนย์พัฒนา ด็ก ล็ก

จํานวน

490,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดํา นินโครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริ ารสถานศึกษาค่าอา ารกลางวันสํา รับ ด็ก
ปฐมวัยในศนย์พัฒนา ด็ก ล็ก จํานวน 100 คน อัตรามื้อละ 20
บาทต่อคน จํานวน 245 วัน ช่น ค่าอา ารกลางวัน และค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ที่จํา ป็น ตั้งจ่ายจาก งินอุด นุนทั่วไป (ปรากฏในแผน
งานการศึกษา งานระดับก่อนวัย รียนและประถมศึกษา)
ป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 รื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับ งินอุด นุนทั่วไปด้าน
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2564 ( ฉพาะ ทศบาลตําบลและองค์การบริ ารส่วนตําบล)
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทศบาลตําบลดอนยาย
อม (พ.ศ.2561 – 2565) น้าที่ 55 ลําดับที่ 11
โครงการสํานึกรักบ้าน กิด
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดํา นินโครงการสํานึกรักบ้าน
กิด ช่น ค่าอา าร ค่าอา ารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา ป็น ตั้งจ่ายจาก งินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย รียนและ
ประถมศึกษา)
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการ บิกค่า
ใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
ข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทศบาลตําบลดอนยาย
อม (พ.ศ.2561 – 2565) น้าที่ 70 ลําดับที่ 12

น้า : 48/116

วันที่พิมพ์ : 9/9/2563 09:18:36

โครงการ นน้อยรักออม (ตามแนว ศรษฐกิจพอ พียง)

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

3,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดํา นินโครงการ นน้อยรักการ
ออม (ตามแนว ศรษฐกิจพอ พียง) ช่น ค่าอา าร ค่าอา ารว่าง
และ ครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา ป็น ตั้ง
จ่ายจาก งินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อน
วัย รียนและประถมศึกษา)
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการ บิกค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
ข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทศบาลตําบลดอนยาย
อม (พ.ศ.2561 – 2565) น้าที่ 57 ลําดับที่ 18
โครงการไ ว้คร
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดํา นินโครงการไ ว้
คร ช่น ค่าอา าร ค่าอา ารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา ป็นตั้งจ่ายจาก งินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย รียนและ
ประถมศึกษา)
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการ บิกค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
ข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทศบาลตําบลดอนยาย
อม (พ.ศ.2561 – 2565) น้าที่ 50 ลําดับที่ 2

น้า : 49/116

วันที่พิมพ์ : 9/9/2563 09:18:36

โครงการอา าร สริม (นม) บนรถบริการรับ-ส่ง นัก รียนใน ขต
ทศบาลตําบลดอนยาย อม

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดํา นินโครงการอา าร
สริม (นม) บนรถ บริการรับ – ส่ง นัก รียนใน ขต ทศบาลตําบล
ดอนยาย อม ช่น ค่าอา าร สริม (นม) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา
ป็นตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน
ระดับก่อนวัย รียนและประถมศึกษา)
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริ ารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการ บิกค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
ข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
0816.2/ว4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 รื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับ งินอุด นุนทั่วไปด้าน
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2564 ( ฉพาะ ทศบาลตําบลและองค์การบริ ารส่วนตําบล)
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทศบาลตําบลดอนยาย
อม (พ.ศ.2561 – 2565) น้าที่ 56 ลําดับที่ 14
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
พื่อจ่าย ป็นค่าบํารุงรักษา รือซ่อมแซม วัสดุ รือ
ครุภัณฑ์ พื่อใ ้ทรัพย์สินของ ทศบาลตําบลดอนยาย
อม สามารถใช้งานได้ตามปกติ ช่น วัสดุอุปกรณ์สํานัก
งาน ครื่องปรับอากาศ และอื่นๆ ตามความจํา ป็น ตั้งจ่ายจาก งิน
รายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย รียนและ
ประถมศึกษา)

น้า : 50/116

วันที่พิมพ์ : 9/9/2563 09:18:36

ค่าวัสดุ

รวม

1,484,400 บาท

วัสดุสํานักงาน

จํานวน

50,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงานที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ของทางราชการ ช่น กระดาษ มึก ดินสอ ปากกา ไม้
บรรทัด ยางลบ ลวด ล็บ กระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี สมุด
ประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ตรายาง ซอง ธงชาติ ฯลฯ และ
อื่นๆ ที่จํา ป็น ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานระดับก่อนวัย รียนและประถมศึกษา)
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จํานวน

20,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุที่ใช้ในการปฏิบัติ
งานของทางราชการ ช่น ไมโครโฟน และที่ใช้ในการบํารุง รือ
ซ่อมแซมวัสดุไฟฟ้าที่ชํารุดในอาคารสํานักงาน ทศบาล ช่น ลอด
ฟลออ รส ซนต์ ฟิวส์ สวิตซ์ สายไฟฟ้า บัลลาส สตาส ตอร์ ถ่าน
แบต ตอรี่แ ้งใช้กับ ครื่องรับส่งวิทยุ และอื่นๆ ที่จํา ป็นตั้งจ่าย
จาก งินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย
รียนและประถมศึกษา)
วัสดุงานบ้านงานครัว
จํานวน

30,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวที่จํา ป็นต้องใช้
ในการปฏิบัติงานของทางราชการ ช่น แปรง ไม้กวาด ข่ง ถ้วย
ชาม ช้อนส้อม แก้วน้ํา จานรอง ฯลฯ และอื่นๆ ที่จํา ป็น ตั้งจ่าย
จาก งินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย
รียนและประถมศึกษา)

น้า : 51/116

วันที่พิมพ์ : 9/9/2563 09:18:36

ค่าอา าร สริม (นม)

จํานวน

1,159,400 บาท

วัสดุก่อสร้าง

จํานวน

30,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างที่จํา ป็นต้องใช้ในการ
ปฏิบัติงานของทางราชการ ช่น ลกรัง ปน ปน
ซี มนต์ ดิน ทราย ไม้ ยางมะตอย น้ํามันทา
ไม้ ทิน นอร์ สี ตะป ล็ก อิฐ ล็ก ส้น และอื่นๆ ตามความจํา
ป็น ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน
ระดับก่อนวัย รียนและประถมศึกษา)
วัสดุวิทยาศาสตร์ รือการแพทย์

จํานวน

30,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้ออา าร สริม (นม) สํา รับ ด็กนัก รียน
โรง รียนวัดดอนยาย อม ( ลวงพ่อ งินอุปถัมภ์) จํานวน 505
คน อัตราคนละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน แลค่าอา าร
สริม (นม) สํา รับ ด็กนัก รียน ศนย์พัฒนา ด็ก ล็ก ทศบาลตําบล
ดอนยาย อม จํานวน 100 คน อัตราคนละ 7.37
บาท จํานวน 260 วัน ตั้งจ่ายจาก งินอุด นุนทั่วไป (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย รียนและประถมศึกษา)
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริ ารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
0816.2/ว4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 รื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับ งินอุด นุนทั่วไปด้าน
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2564 ( ฉพาะ ทศบาลตําบลและองค์การบริ ารส่วนตําบล)
ป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
0816.2/ว2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ที่จํา ป็นต้องใช้ใน
การปฏิบัติงานของทางราชการ ช่น สําลี ผ้าพัน
แผล วชภัณฑ์ แอลกฮอล์ คมีภัณฑ์ และอื่นๆ ตามความจํา
ป็น ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน
ระดับก่อนวัย รียนและประถมศึกษา)

น้า : 52/116

วันที่พิมพ์ : 9/9/2563 09:18:36

วัสดุการ กษตร

จํานวน

15,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุการ กษตรที่จํา ป็นต้องใช้ในการ
ปฏิบัติงานของทางราชการ ช่น ปุย ยาป้องกันและกําจัดศัตรพืช
และสัตว์ ป็นต้น ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานระดับก่อนวัย รียนและประถมศึกษา)
วัสดุกีฬา
จํานวน

30,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬาที่จํา ป็นต้องใช้ในการปฏิบัติ
งานของทางราชการ ช่น ลกฟุตบอล ลกปิงปอง ตาข่ายกีฬาฯ สา
ตาข่ายฯ นก วีด นาฬิกาจับ วลา ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก งินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย รียนและ
ประถมศึกษา)
วัสดุคอมพิว ตอร์
จํานวน

40,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าวัสดุคอมพิว ตอร์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของ
ทางราชการ ช่น แผ่น รือจานบันทึกข้อมล อุปกรณ์บันทึกข้อมล
(Diskette , Floppy Disk , Removable Disk , Compact Dis
c , Digital Video Disc , Flash Drive) ัวพิมพ์ รือแถบพิมพ์
สํา รับ ครื่องพิมพ์คอมพิว ตอร์ ตลับผง มึก สํา รับ ครื่องพิมพ์
แบบ ล ซอร์ กระดาษต่อ นื่อง สาย ค บิล แผงแป้นพิมพ์ รือแป้น
พิมพ์ (Key Board) มนบอร์ด (Main Board) ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก
งินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย รียน
และประถมศึกษา)
วัสดุการศึกษา
จํานวน

80,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าวัสดุการศึกษาที่ใช้ในการปฏิบัติงานของทาง
ราชการ ช่น ุ่น แบบจําลองภมิประ ทศ สื่อการ รียนการสอนทํา
ด้วยพลาสติก กระดานลื่นพลาสติก ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก งินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย รียนและ
ประถมศึกษา)
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
พื่อจ่าย ป็นค่ากระแสไฟฟ้าสํา รับภายในศนย์พัฒนา ด็ก
ล็ก ทศบาลตําบลดอนยาย อม โดยคํานวณตั้งจ่าย
ไว้ 12 ดือน ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานระดับก่อนวัย รียนและประถมศึกษา)

รวม

295,000 บาท

จํานวน

130,000 บาท

น้า : 53/116

วันที่พิมพ์ : 9/9/2563 09:18:36

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล

จํานวน

150,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าน้ําประปาสํา รับภายในอาคารศนย์พัฒนา
ด็ก ล็ก ทศบาลตําบลดอนยาย อมทั้ง 2 อาคาร โดยคํานวณตั้ง
จ่ายไว้ไม่ กิน 12 ดือน ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานระดับก่อนวัย รียนและประถมศึกษา)
ค่าบริการโทรศัพท์
จํานวน

15,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าบริการโทรศัพท์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของ
ทางราชการ ช่น ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าใช้จ่ายที่ กิด กี่ยวกับการ
ใช้บริการ ฯลฯ โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่ กิน 12 ดือน ตั้งจ่ายจาก
งินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย รียน
และประถมศึกษา)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

1,145,600 บาท

รวม

5,600 บาท

จํานวน

1,700 บาท

จํานวน

3,900 บาท

ครุภัณฑ์สํานักงาน
ก้าอี้ทํางาน แบบล้อ ลื่อน จํานวน 1 ตัว
พื่อจัดซื้อ ก้าอี้ทํางาน แบบล้อ ลื่อน จํานวน 1 ตัว โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
- มีที่วางแขน มีพนักพิงสง 45 ซนติ มตร
- สามารถปรับขึ้น - ลงได้ (ราคาท้องถิ่น)
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทศบาลตําบลดอนยาย
อม (พ.ศ.2561 – 2565) น้าที่ 157 ลําดับที่ 49
โต๊ะทํางาน แบบไม้ จํานวน 1 ตัว
พื่อจัดซื้อโต๊ะทํางาน แบบไม้ จํานวน 1 ตัว โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
- มีลิ้นชัก 2 ด้าน
- ขนาดกว้าง 60 ซนติ มตร
- ยาว 150 ซนติ มตร
- สง 75 ซนติ มตร (ราคาท้องถิ่น)
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทศบาลตําบลดอนยาย
อม (พ.ศ.2561 – 2565) น้าที่ 157 ลําดับที่ 46

น้า : 54/116

วันที่พิมพ์ : 9/9/2563 09:18:36

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

1,140,000 บาท

โครงการก่อสร้าง ลังคาสระว่ายน้ําศนย์พัฒนา ด็ก ล็ก ทศบาลตําบล จํานวน
ดอนยาย อม

500,000 บาท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณปการ

พื่อก่อสร้าง ลังคาสระว่ายน้ําศนย์พัฒนา ด็ก ล็ก ทศบาล
ตําบลดอนยาย อม ขนาดกว้าง 14.50 มตร ยาว 18.10
มตร รายละ อียดแบบแปลนตาม ทศบาลตําบลดอนยาย อม
กํา นด
ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไข
พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทศบาลตําบลดอนยาย
อม (พ.ศ.2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563
น้าที่ 2 ลําดับที่ 31
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรั้วและปรับปรุงภมิทัศน์ พร้อม ทพื้น คสล จํานวน
.

340,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าปรับปรุงรั้ว จํานวน 5 ช่อง ทพื้นคอนกรีต
สริม ล็ก ขนาดกว้าง 3.40 มตร ยาว 22.50 มตร นา 0.15
มตร (รวมมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 76.50 ตาราง มตร) ราย
ละ อียดแบบแปลนตาม ทศบาลตําบลดอนยาย อมกํา นด
ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไข
พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทศบาลตําบลดอนยาย
อม (พ.ศ.2561 – 2565) พิ่ม ติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563 น้าที่ 5
ลําดับที่ 1
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
พื่อจ่าย ป็นค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมถึงราย
จ่าย พื่อดัดแปลง ต่อ ติม รือปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ที่จํา
ป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (ปรากฎในแผนงานการ
ศึกษา งานระดับก่อนวัย รียนและประถมศึกษา)

จํานวน

300,000 บาท
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งบเงินอุดหนุน

รวม

2,020,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

2,020,000 บาท

จํานวน

2,020,000 บาท

งินอุด นุนส่วนราชการ
งินอุด นุนสํา รับอา ารกลางวันของโรง รียนวัดดอนยาย
อม( ลวงพ่อ งินอุปถัมภ์)
พื่อจ่าย ป็น งินอุด นุนส่วนราชการโรง รียนวัดดอนยาย
อม ( ลวงพ่อ งินอุปถัมภ์) พื่อสนับสนุนอา ารกลางวันของนัก
รียนโรง รียนวัดดอนยาย อม ( ลวงพ่อ งินอุปถัมภ์) จํานวน 505
คน อัตรามื้อละ 20 บาทต่อคน จํานวน 200 วัน ช่น ค่าอา าร
กลางวัน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา ป็นตั้งจ่ายจาก งินอุด นุนทั่ว
ไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย รียนและ
ประถมศึกษา)
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย งินอุด นุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไข พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
ป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
0816.2/ว4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 รื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับ งินอุด นุนทั่วไปด้าน
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2564 ( ฉพาะ ทศบาลตําบลและองค์การบริ ารส่วนตําบล)
ป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
0816.2/ว2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทศบาลตําบลดอนยาย
อม (พ.ศ.2561 – 2565) น้าที่ 54 ลําดับที่ 10
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งานศึกษาไม่กาหนดระดับ

รวม

10,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

10,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

10,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

รวม

2,190,750 บาท

รวม

1,897,750 บาท

รวม

1,897,750 บาท

จํานวน

1,209,430 บาท

รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่าย มวด
อื่นๆ
โครงการอบรม สริมสร้างศักยภาพสภา ด็กฯ
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดํา นินโครงการอบรม สริม
สร้างศักยภาพสภา ด็กฯ ช่น ค่าวิทยากร ค่าอา าร ค่าอา ารว่าง
และ ครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆ ตามความจํา ป็น ตั้งจ่าย
จาก งินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย
รียนและประถมศึกษา)
ป็นไปตามพระราชบัญญัติส่ง สริมการพัฒนา ด็กและ
ยาวชนแ ่งชาติ พ.ศ.2550 และที่แก้ไข พิ่ม ติม
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทศบาลตําบลดอนยาย
อม (พ.ศ.2561 – 2565) น้าที่ 57 ลําดับที่ 19
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนักงาน
พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนพนักงาน ทศบาล จํานวน 5 คน และ
งินปรับปรุง งิน ดือนประจําปี ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผน
งานสาธารณสุข งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับสาธารณสุข)
ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน ทศบาลจัง วัด
นครปฐม ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 รื่อง ลัก กณฑ์ กี่ยวกับ
อัตรา งิน ดือนและวิธีการจ่าย งิน ดือนและประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2559 และแผนอัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ
.2564 -2566 ของ ทศบาลตําบลดอนยาย อม
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งินประจําตําแ น่ง

จํานวน

78,000 บาท

จํานวน

586,320 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินค่าตอบแทนและ งินปรับปรุงใ ้แก่
พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 2 คน และพนักงานจ้างทั่ว
ไป จํานวน 2 คน คํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่ กิน 12 ดือน ตั้งจ่ายจาก
งินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริ ารทั่วไป กี่ยว
กับสาธารณสุข)
งิน พิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
จํานวน

24,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินประจําตําแ น่งใ ้กับผ้ที่ดํารงตําแ น่งผ้
อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น อัตรา ดือน
ละ 3,500 บาท จํานวน 1 คน และ ัว น้าฝ่าย ระดับต้น อัตรา
ดือนละ 1,500 บาท จํานวน 2 คน โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่
กิน 12 ดือน ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับสาธารณสุข)
ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน ทศบาลจัง วัด
นครปฐม ลงวันที่ 27 มษายน 2559 รื่อง ลัก กณฑ์ กี่ยวกับ
อัตรา งิน ดือนและวิธีการจ่าย งิน ดือน และประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2559
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ใ ้กับพนักงานจ้าง
ทั่วไป จํานวน 2 คน โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่ กิน 12 ดือน ตั้ง
จ่ายจาก งินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริ ารทั่ว
ไป กี่ยวกับสาธารณสุข)
ตามประกาศคณะกรรมการกลางของพนักงาน ทศบาล (ก
.ท.) ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 รื่อง ลัก กณฑ์การใ ้พนักงาน
ทศบาล ลกจ้างประจําและพนักงานจ้างของ ทศบาลได้รับ งิน พิ่ม
ค่าครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่า ช่าบ้าน

รวม

221,000 บาท

รวม

6,000 บาท

จํานวน

6,000 บาท

รวม

110,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่า ช่าบ้าน รือ ช่าซื้อบ้านใ ้แก่พนักงาน
ทศบาลที่มีสิทธิ บิกจ่ายได้ ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (ปรากฏในแผน
งานสาธารณสุข งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับสาธารณสุข)
ป็นไปตามตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่า ช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไข พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
ค่าใช้สอย
รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
พื่อจ่าย ป็นค่าจ้าง มาบริการบุคคลภายนอกทําการอย่าง
นึ่งอย่างใดแก่ ทศบาล ช่น ค่าถ่าย อกสาร ค่า ย็บ นังสือ รือ
ข้าปก นังสือ ค่าจ้าง มาทําป้ายประชาสัมพันธ์ ค่า
ธรรม นียม และค่าลงทะ บียนต่างๆ และอื่นๆ ตามความจํา
ป็น ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับสาธารณสุข)
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รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่าย มวด
อื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการ

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

รวม

105,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการ ช่น ค่า
บี้ย ลี้ยง ดินทาง ค่าพา นะ ดินทาง ค่า ช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วน
พิ ศษ ค่าธรรม นียมการใช้สนามบิน รือค่า ดินทางโดย ครื่อง
บิน ระ ว่าง ดินทางไปราชการใ ้แก่พนักงาน ทศบาล ลกจ้าง
ประจํา และพนักงานจ้าง ใน น่วยงานนี้ ซึ่งได้รับคําสั่งใ ้ ดินทาง
ไปราชการตามสิทธิ และอื่นๆ ตามความจํา ป็น ตั้งจ่ายจาก งิน
รายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับ
สาธารณสุข)
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การ ดินทางไปราชการของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และ ที่
แก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 รือระ บียบสั่งการที่
กฎ มายกํา นดไว้
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
พื่อจ่าย ป็นค่าบํารุงรักษา รือซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ ใ ้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ ช่น ครื่องคอมพิว ตอร์ ครื่องปรับ
อากาศ โต๊ะ ก้าอี้ รถยนต์ และอื่นๆ ตามความจํา ป็น ตั้งจ่าย
จากรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริ ารทั่วไป กี่ยว
กับสาธารณสุข)
ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
พื่อจ่าย ป็นค่าวัสดุสํานักงานที่ใช้ในการปฏิบัติงานของทาง
ราชการ ช่น กระดาษ ปากกา น้ํายาลบคําผิด ทปกาว กรอบใส่
ประกาศนียบัตร น้ําดื่ม รวมถึงสิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ รือจ้าง
พิมพ์ และอื่นๆ ตามความจํา ป็น ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (ปรากฏ
ในแผนงานสาธารณสุข งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับสาธารณสุข)
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วัสดุยานพา นะและขนส่ง

จํานวน

10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าซื้อวัสดุยานพา นะและขนส่งที่ใช้กับรถ
ยนต์ รถ ก็บขยะ ช่น แบต ตอรี่ บาะ ยางรถยนต์ ัว ทียน ไส้
กรอง สายไมล์ น้ํามัน บรก กระจกมองข้าง ม้อน้ํา กันชน ฟิล์ม
กรองแสง ข็มขัดนิรภัย และอื่นๆ ตามความจํา ป็น ตั้งจ่ายจาก
งินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริ ารทั่วไป กี่ยว
กับสาธารณสุข)
วัสดุ ชื้อ พลิงและ ล่อลื่น
จํานวน

35,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าน้ํามัน ชื้อ พลิงและ ล่อลื่นใช้กับยาน
พา นะในการปฏิบัติงานของทางราชการ รวมถึงวัสดุ ชื้อ พลิง
และ ล่อลื่นที่จํา ป็นต้องใช้สํา รับ ครื่องพ่น มอกควัน รือ ครื่อง
พ่นต่าง ๆ และอื่นๆ ตามความจํา ป็น ตั้งจ่ายจาก งินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับ
สาธารณสุข)
วัสดุคอมพิว ตอร์
จํานวน

40,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าซื้อวัสดุคอมพิว ตอร์ ที่ใช้ปฏิบัติงานของทาง
ราชการ ช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมล ัวพิมพ์ รือ แถบพิมพ์ ตลับ
ผง มึก แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระ รือแป้นพิมพ์ มน
บอร์ด มาส์ แผ่นวงจร อิ ล็กทรอนิกส์ ครื่องอ่านและบันทึกข้อมล
แบบต่างๆ และอื่นๆ ตามความจํา ป็น ตั้งจ่ายจาก งินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับ
สาธารณสุข)

น้า : 61/116
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

72,000 บาท

รวม

72,000 บาท

จํานวน

22,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์
ครื่องคอมพิว ตอร์สํา รับงาน ประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จํานวน 1 ครื่อง ( กณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัด าอุปกรณ์และระบบคอมพิว ตอร์)
พื่อจ่าย ป็น งินจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร์ สํา รับงาน
ประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จํานวน 1
ชุด ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับสาธารณสุข)
ป็นไปตาม กณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์ ของกระทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐกิจและ
สังคม
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทศบาลตําบลดอนยาย
อม (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563 น้าที่ 10
ลําดับที่ 3
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
พื่อจ่าย ป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รายจ่าย
พื่อประกอบขึ้นใ ม่/ดัดแปลง/ต่อ ติม/ปรับปรุงซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ และอื่นๆ ที่จํา ป็นตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (ปรากฏในแผน
งานสาธารณสุข งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับสาธารณสุข)

น้า : 62/116
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รวม

751,600 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

751,600 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

661,600 บาท

จํานวน

50,000 บาท

รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
โครงการขุดลอกท่อระบายน้ําใน ขต ทศบาลตําบลดอนยาย อม
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการขุดลอกท่อ
ระบายน้ําใน ขต ทศบาลตําบลดอนยาย อม ทั้ง 12
ชุมชน ช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และอื่นๆ ตามความจํา ป็น ตั้ง
จ่ายจาก งินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น)
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้าง และการบริ ารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทศบาลตําบลดอนยาย
อม (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 100 ลําดับที่ 2

วันที่พิมพ์ : 9/9/2563 09:18:36

น้า : 63/116

รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่าย มวด
อื่นๆ
กิจกรรมขับ คลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ จํานวน
สุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สม ด็จพระ จ้าน้องนาง
ธอ จ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดํา นินกิจกรรมขับ คลื่อน
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สม ด็จพระ จ้าน้องนาง ธอ จ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติย
ราชนารี ช่น ค่าจัดซื้อวัคซีนอุปกรณ์ในการฉีด และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่จํา ป็น พื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตัวละ 30
บาท โดยจัดสรรตามจํานวนประชากรสุนัข/แมว ทั้งที่มี จ้า
ของ และไม่มี จ้าของจากการสํารวจขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ตั้งจ่ายจาก งินอุด นุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
ป็นไปตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
ป็นไปตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0810.5/ว 4052 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561
ป็นไปตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 827 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทศบาลตําบลดอนยาย
อม (พ.ศ.2561 – 2565) น้าที่ 87 ลําดับที่ 26

30,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 9/9/2563 09:18:36

กิจกรรมสํารวจข้อมลจํานวนสัตว์และขึ้นทะ บียนสัตว์ตามโครงการ จํานวน
สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สม ด็จพระ จ้าน้องนาง ธอ จ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดํา นินกิจกรรมสํารวจข้อมล
จํานวนสัตว์และขึ้นทะ บียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สม ด็จพระ จ้าน้องนาง ธอ จ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติย
ราชนารี ช่น ค่าสํารวจข้อมลจํานวนสุนัข/แมว ทั้งที่มี จ้าของและ
ไม่มี จ้าของ ตัวละ 6 บาทต่อปี โดยใ ้ทําการสํารวจปีละ 2
ครั้ง (ครั้งแรกภายใน ดือนธันวาคม และครั้งที่ 2 ภายใน ดือน
มิถุนายน) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา ป็นตั้งจ่ายจาก งินอุด นุนทั่ว
ไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น)
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
ป็นไปตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
ป็นไปตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0810.5/ว 4052 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561
ป็นไปตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 827 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทศบาลตําบลดอนยาย
อม (พ.ศ.2561 – 2565) น้าที่ 87 ลําดับที่ 27

น้า : 64/116

6,600 บาท

น้า : 65/116

วันที่พิมพ์ : 9/9/2563 09:18:36

โครงการชุมชนน่าอย่ น้าบ้าน น่ามอง คลองสวยน้ําใส
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดํา นินโครงการชุมชนน่า
อย่ น้าบ้านน่ามอง คลองสวยน้ําใส ช่น ค่าอา าร ค่าอา ารว่าง
และ ครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา ป็น ตั้ง
จ่ายจาก งินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยการ บิกจ่าย
ค่า ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนัก
กีฬา ข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2559
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทศบาลตําบลดอนยา
อม (พ.ศ.2561 – 2565) น้าที่ 100 ลําดับที่ 1

จํานวน

50,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 9/9/2563 09:18:36

โครงการดํา นินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณ จํานวน
สุข
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดํา นินโครงการดํา นินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุขใน ขต ทศบาล
ตําบลดอนยาย อม จํานวน 12 ชุมชน แ ่งละ 20,000
บาท ช่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของ
ประชาชนในการ พิ่มพนความร้ ความสามารถทักษะของ
ประชาชน ค่าใช้จ่ายสํา รับการอบรม การประชุม การ
สัมมนา การรณรงค์ การ ผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ รือกิจกรรม
อื่นๆ ที่ กี่ยวข้องกับภารกิจของแต่ละโครงการ อาทิ ช่น
(1) โครงการอบรม มอ ม่บ้านในพระราช
ประสงค์ จํานวน 80,000 บาท
(2) โครงการสืบสานพระราชปณิธานสม ด็จย่า ต้านภัยมะ ร็ง ต้า
นม จํานวน 80,000 บาท
(3) การปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพ ด็กของสม ด็จพระ
กนิษฐาธิราช จ้า กรมสม ด็จพระ ทพรัตนราชสุดา จ้าฟ้าม า
จักรีสิรินธรณ สยามบรมราชกุมารี จํานวน 80,000 บาท ตั้งจ่าย
จาก งินอุด นุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วย งินอุด นุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ป็นไปตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทศบาลตําบลดอนยาย
อม (พ.ศ.2561 – 2565) น้าที่ 86 ลําดับที่ 25

น้า : 66/116

240,000 บาท

น้า : 67/116

วันที่พิมพ์ : 9/9/2563 09:18:36

โครงการท้องถิ่นปลกป่า ฉลิมพระ กียรติ ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ํา

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดํา นินโครงการท้องถิ่นปลก
ป่า ฉลิมพระ กียรติ ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ํา ช่น ค่า
วิทยากร ค่าอา าร ค่าอา ารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จํา ป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก งินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น)
ป็นไปตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.6/ว 1425 ลงวันที่ 4 มษายน 2562
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทศบาลตําบลดอนยาย
อม (พ.ศ.2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 น้าที่ 7 ลําดับ
ที่ 7
โครงการนวัตกรรม ส้นทาง ดินขยะครบวงจร
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดํา นินโครงการนวัตกรรม ส้น
ทาง ดินขยะครบวงจร ช่น ค่าวิทยากร ค่าอา าร ค่าอา ารว่าง
และ ครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา ป็น ฯลฯ
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทศบาลตําบลดอนยาย
อม (พ.ศ.2561 – 2565) น้าที่ 89 ลําดับที่ 30
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โครงการบ้าน รือนปลอดลกน้ํายุงลาย

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดํา นินโครงการบ้าน รือน
ปลอดลกน้ํายุงลาย ช่น ค่าอา าร ค่าอา ารว่างและ ครื่องดื่ม ค่า
วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา ป็นตั้งจ่ายจาก งินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น)
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริ ารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยการ บิกจ่าย
ค่า ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนัก
กีฬา ข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2559
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทศบาลตําบลดอนยาย
อม (พ.ศ.2561 – 2565) น้าที่ 101 ลําดับที่ 6
โครงการบิ๊กคลีนชุมชน
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดํา นินโครงการบิ๊กคลี
นชุมชน ช่น ค่าอา าร ค่าอา ารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จํา ป็น ตั้งจ่ายจาก งินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น)
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการ บิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนัก
กีฬา ข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2559
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทศบาลตําบลดอนยาย
อม (พ.ศ.2561 – 2565) น้าที่ 101 ลําดับที่ 5
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โครงการป้องกันและแก้ไขปัญ ายา สพติด

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดํา นินโครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญ ายา สพติด ช่น ค่าวิทยากร ค่าอา าร ค่าอา ารว่าง
และ ครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จํา ป็น ฯลฯ
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557
ป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0810.6
/ว3188 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทศบาลตําบลดอนยาย
อม (พ.ศ.2561 – 2565) น้าที่ 82 ลําดับที่ 15
โครงการรักษ์โลก รักสิ่งแวดล้อม
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดํา นินโครงการรักษ์โลก รักสิ่ง
แวดล้อม ช่น ค่าอา าร ค่าอา ารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา ป็น ตั้งจ่ายจาก งินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น)
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยการ บิก
จ่าย ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬา ข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ.2559
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทศบาลตําบลดอนยาย
อม (พ.ศ.2561 – 2565) น้าที่ 100 ลําดับที่ 3
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โครงการอบรม พื่อสร้างจิตสํานึกรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดํา นินโครงการอบรม พื่อ
สร้างจิตสํานึกรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน ช่น ค่าวิทยากร ค่า
อา าร ค่าอา ารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่จํา ป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทศบาลตําบลดอนยาย
อม (พ.ศ.2561 – 2565) น้าที่ 89 ลําดับที่ 31
โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดํา นินโครงการอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ช่น ค่าวิทยากร ค่าอา าร ค่าอา ารว่าง
และ ครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา ป็น ฯลฯ
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทศบาลตําบลดอนยาย
อม (พ.ศ.2561 – 2565) น้าที่ 85 ลําดับที่ 23
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โครงการอา ารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพชุมชน

จํานวน

15,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

รวม

90,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าวัสดุ ชื้อ พลิงและ ล่อลื่นที่ใช้ในการปฏิบัติ
งานของทางราชการ ช่น น้ํามันดี ซล น้ํามันก๊าด น้ํามัน
บนซิน ก๊าซ น้ํามันจารบี น้ํามัน ครื่อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก งินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น)
วัสดุวิทยาศาสตร์ รือการแพทย์
จํานวน

60,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดํา นินโครงการอา าร
ปลอดภัยใส่ใจสุขภาพชุมชน ช่น ค่าวิทยากร ค่าอา าร ค่าอา าร
ว่างและ ครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา
ป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทศบาลตําบลดอนยาย
อม (พ.ศ.2561 – 2565) น้าที่ 82 ลําดับที่ 14
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
พื่อจ่าย ป็นค่าบํารุงรักษา รือซ่อมแซมวัสดุและครุภัณฑ์ พื่อ
ใ ้ทรัพย์สินของ ทศบาลตําบลดอนยาย อมสามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ ช่น วัสดุอุปกรณ์สํานักงาน รถยนต์ ครื่องปรับ
อากาศ ครื่องถ่าย อกสาร โต๊ะ ก้าอี้ ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก งินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น)
ค่าวัสดุ
วัสดุ ชื้อ พลิงและ ล่อลื่น

พื่อจ่าย ป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ รือการแพทย์ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานของทางราชการ ช่น แอลกอฮอล์ น้ํายาต่าง ๆ
วชภัณฑ์ คมีภัณฑ์ ถุงมือ ครื่องมือวิทยาศาสตร์ ฯลฯ ตั้งจ่าย
จาก งินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)
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งานศูนย์บริการสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนักงาน

รวม

3,196,830 บาท

รวม

2,253,680 บาท

รวม

2,253,680 บาท

จํานวน

1,008,840 บาท

จํานวน

42,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนและ งินปรับปรุง งิน ดือนประจําปี
ของพนักงาน ทศบาล จํานวน 2 คน โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่
กิน 12 ดือน ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข งานศนย์บริการสาธารณสุข)
ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน ทศบาลจัง วัด
นครปฐม ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 รื่อง ลัก กณฑ์ กี่ยวกับ
อัตรา งิน ดือนและวิธีการจ่าย งิน ดือนและประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2559 และแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 2566) ของ ทศบาลตําบลดอนยาย อม
งิน พิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่ม ติมสํา รับตําแ น่งที่มี ตุพิ ศษของผ้
ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ใ ้กับพยาบาล
วิชาชีพ ชํานาญการ อัตรา ดือนละ 1,500 บาท จํานวน 1
คน และอัตรา ดือนละ 2,000 บาท จํานวน 1 คน โดยตั้งจ่ายไว้
ไม่ กิน 12 ดือน ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งานศนย์บริการสาธารณสุข)
ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน ทศบาลจัง วัด
นครปฐม ลงวันที่ 8 มีนาคม 2553 รื่อง ลัก กณฑ์การจ่าย งินค่า
ตอบแทน จ้า น้าที่ที่ปฏิบัติงานใ ้กับ น่วยบริการสังคมในสังกัด
ทศบาล พ.ศ.2553
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งินประจําตําแ น่ง

จํานวน

84,000 บาท

จํานวน

1,016,000 บาท

จํานวน

102,840 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินประจําตําแ น่งใ ้กับผ้ที่ดํารงตําแ น่ง
พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ อัตรา ดือนละ 3,500
บาท จํานวน 2 คน โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่ กิน 12 ดือน ตั้งจ่าย
จาก งินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศนย์บริการ
สาธารณสุข)
ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน ทศบาลจัง วัด
นครปฐม ลงวันที่ 27 มษายน 2559 รื่อง ลัก กณฑ์ กี่ยวกับ
อัตรา งิน ดือนและวิธีการจ่าย งิน ดือน และประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2559
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
พื่อจ่าย ป็น งินค่าตอบแทนและ งินปรับปรุง งินค่าตอบ
แทนประจําปีของพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 3 คน และ
พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 5 คน โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่ กิน 12
ดือน ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งาน
ศนย์บริการสาธารณสุข)
ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน ทศบาลจัง วัด
นครปฐม ลงวันที่ 21 กันยายน 2558 รื่อง ลัก กณฑ์และ
งื่อนไข กี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) และแผนอัตรากําลัง 3
ปี (พ.ศ.2564 - 2566) ของ ทศบาลตําบลดอนยาย อม
งิน พิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มการครองชีพชั่วคราวใ ้กับพนักงาน
จ้างตามภารกิจ จํานวน 2 คน และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 5
คน โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่ กิน 12 ดือน ตั้งจ่ายจาก งินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศนย์บริการสาธารณสุข)
ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน ทศบาลจัง วัด
นครปฐม ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 รื่อง ลัก กณฑ์การใ ้
พนักงาน ทศบาล ลกจ้าง และพนักงานจ้างของ ทศบาล ได้รับ งิน
พิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอัน ป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

รวม

806,350 บาท

รวม

399,350 บาท

จํานวน

192,000 บาท

จํานวน

144,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนและ งินปรับปรุงค่าตอบแทนของ
จ้า น้าที่ปฏิบัติงานใ ้แก่ น่วยงานบริการสาธารณสุขขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 2 คน โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่
กิน 12 ดือน ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข งานศนย์บริการสาธารณสุข)
พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ตาม
ระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการ บิกจ่าย พ.ศ.2562 จํานวน 2
คน โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่ กิน 12 ดือน ตั้งจ่ายจาก งินอุด นุน
ทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศนย์บริการสาธารณ
สุข)
ค่า ช่าบ้าน
พื่อจ่าย ป็นค่า ช่าซื้อ รือค่า ช่าบ้านใ ้แก่พนักงาน
ทศบาล ที่มีสิทธิ บิกจ่ายได้ ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (ปรากฏในแผน
งานสาธารณสุข งานศนย์บริการสาธารณสุข)
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่า ช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
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งินช่วย ลือการศึกษาบุตร

จํานวน

63,350 บาท

รวม

267,000 บาท

จํานวน

60,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินช่วย ลือการศึกษาบุตรใ ้แก่พนักงาน
ทศบาลที่มีสิทธิ บิกจ่ายได้ ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (ปรากฏในแผน
งานสาธารณสุข งานศนย์บริการสาธารณสุข)
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย งิน
สวัสดิการ กี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2541 และที่แก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 รือระ บียบ
นังสือสั่งการที่กฎ มายกํา นด
ป็นไปตาม นังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3
/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 รื่อง ประ ภทและอัตรา งิน
บํารุงการศึกษาและค่า ล่า รียน
ค่าใช้สอย
รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
พื่อจ่าย ป็นค่าจ้าง มาบริการบุคคลภายนอกทําการอย่าง
นึ่งอย่างใดแก่ ทศบาล ช่น ค่าถ่าย อกสารและค่า ย็บ นังสือ
รือ ข้าปก นังสือ ค่าจ้าง มาทําป้ายประชาสัมพันธ์ ค่า
ธรรม นียมและค่าลงทะ บียนต่างๆ และอื่นๆ ตามความจํา ป็น ตั้ง
จ่ายจาก งินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศนย์
บริการสาธารณสุข)
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รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่าย มวด
อื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการ

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการ ช่น ค่า
บี้ย ลี้ยง ดินทาง ค่าพา นะ ดินทาง ค่า ช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วน
พิ ศษ ค่าธรรม นียมการใช้สนามบิน รือค่า ดินทางโดย ครื่อง
บิน ค่าลงทะ บียนต่างๆ ที่จํา ป็นในการ ดินทางไปราชการ ของ
พนักงาน ทศบาล ลกจ้างประจํา พนักงานจ้าง และอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่นใน น่วยงานนี้ ซึ่งได้รับคําสั่งใ ้ ดินทางไปราชการ
ตามสิทธิ ประชุม ฝึกอบรม อบรมสัมมนาดงาน ไปติดต่อ
ราชการ และอื่นๆ ตามความจํา ป็น ตั้งจ่ายจาก งินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศนย์บริการสาธารณสุข)
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การ ดินทางไปราชการของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่
แก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) และ นังสือสั่งการที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557
โครงการดแลผ้ป่วยที่บ้าน
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการดแลผ้ป่วยที่
บ้าน ช่น ค่าอา าร ค่าอา ารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และอื่นๆ ที่จํา ป็น ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (ปรากฏในแผน
งานสาธารณสุข งานศนย์บริการสาธารณสุข)
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้าง และการบริ ารพัสดุของภาครัฐ พ.ศ.2560
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยการ บิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
ข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทศบาลตําบลดอนยาย
อม (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 78 ลําดับที่ 3
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โครงการตรวจคัดกรองต้อกระจกในผ้ป่วยโรค บา วานและผ้สงอายุ จํานวน

15,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการตรวจคัดกรอง
ต้อกระจกในผ้ป่วยโรค บา วานและผ้สงอายุ ช่น ค่าอา าร ค่า
อา ารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่จํา ป็น ตั้ง
จ่ายจาก งินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศนย์
บริการสาธารณสุข)
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยการ บิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนัก
กีฬา ข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทศบาลตําบลดอนยาย
อม (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 78 ลําดับที่ 2
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญ าฝุ่นละอองขนาด ล็ก (PM 2.5)
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญ าฝุ่นละอองขนาด ล็ก (PM 2.5) ช่น ค่าวิทยากร ค่า
อา าร ค่าอา ารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่จํา
ป็น ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งาน
ศนย์บริการสาธารณสุข)
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทศบาลตําบลดอนยาย
อม (พ.ศ.2561 - 2565) พิ่ม ติม ฉบับที่ 3 น้าที่ 3 ลําดับที่ 1

จํานวน

10,000 บาท
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โครงการป้องกันและลดความ สี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติด ชื้อ จํานวน
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการป้องกันและ
ลด ความ สี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติด ชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID 19) ช่น ค่าวิทยากร ค่าอา าร ค่าอา ารว่าง
และ ครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่จํา ป็น ตั้งจ่ายจาก งิน
รายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศนย์บริการสาธารณ
สุข)
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2557
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทศบาลตําบลดอนยาย
อม (พ.ศ.2561 - 2565) พิ่ม ติม ฉบับที่ 3 น้าที่ 4 ลําดับที่ 2
โครงการผ้สงวัยใส่ใจสุขภาพช่องปาก
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการผ้สงวัยใส่ใจ
สุขภาพช่องปาก ช่น ค่าวิทยากร ค่าอา าร ค่าอา ารว่างและ
ครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่จํา ป็น ตั้งจ่ายจาก งินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศนย์บริการสาธารณสุข)
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทศบาลตําบลดอนยาย
อม (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 80 ลําดับที่ 8

จํานวน

5,000 บาท
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โครงการพัฒนาระบบบริการศนย์บริการสาธารณสุขชุมชน ทศบาล จํานวน
ตําบลดอนยาย อม คลินิกอบอุ่นใกล้บ้านใกล้ใจ

20,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการพัฒนาระบบ
บริการศนย์บริการสาธารณสุข ทศบาลตําบลดอนยาย อม “
คลินิกอบอุ่นใกล้บ้าน ใกล้ใจ” ช่น ค่าอา าร ค่าอา ารว่างและ
ครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่จํา ป็น ตั้งจ่ายจาก งินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศนย์บริการสาธารณสุข)
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทศบาลตําบลดอนยาย
อม (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 81 ลําดับที่ 13
โครงการพัฒนาศักยภาพ ครือข่ายแกนนําสุขภาพ ทศบาลตําบล
ดอนยาย อม
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพ
ครือข่ายแกนนําสุขภาพ ทศบาลตําบลดอนยาย อม ช่น ค่า
อา าร ค่าอา ารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่จํา
ป็นตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งาน
ศนย์บริการสาธารณสุข)
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทศบาลตําบลดอนยาย
อม (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 81 ลําดับที่ 12

จํานวน

30,000 บาท

น้า : 80/116
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โครงการส่ง สริมทันตสุขภาพนัก รียนชั้นประถมศึกษา

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการส่ง สริมทันต
สุขภาพนัก รียนชั้นประถมศึกษา ช่น ค่าวิทยากร ค่าอา าร ค่า
อา ารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่จํา ป็น ตั้ง
จ่ายจาก งินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศนย์
บริการสาธารณสุข)
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทศบาลตําบลดอนยาย
อม (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 79 ลําดับที่ 6
โครงการส่ง สริมทันตสุขภาพนัก รียนชั้นมัธยมศึกษา
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการส่ง สริมทันต
สุขภาพนัก รียนชั้นมัธยมศึกษา ช่น ค่าวิทยากร ค่าอา าร ค่า
อา ารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่จํา ป็น ตั้ง
จ่ายจาก งินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศนย์
บริการสาธารณสุข)
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทศบาลตําบลดอนยาย
อม (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 79 ลําดับที่ 7
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วันที่พิมพ์ : 9/9/2563 09:18:36

โครงการอบรม ชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพ จํานวน
ขั้นพื้นฐานสํา รับประชาชนทั่วไป

12,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการอบรม ชิง
ปฏิบัติการ การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้น
ฐาน สํา รับประชาชนทั่วไป ช่น ค่าวิทยากร ค่าอา าร ค่า
อา ารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่จํา ป็น ตั้ง
จ่ายจาก งินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศนย์
บริการสาธารณสุข)
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทศบาลตําบลดอนยาย
อม (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 81 ลําดับที่ 11
โครงการอบรมใ ้ความร้ในการดแล ด็ก อายุ 0 - 5 ปี
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการอบรมใ ้ความ
ร้ ในการดแล ด็ก อายุ 0 – 5 ปี ช่น ค่าวิทยากร ค่าอา าร ค่า
อา ารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่จํา ป็น ตั้ง
จ่ายจาก งินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศนย์
บริการสาธารณสุข)
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทศบาลตําบลดอนยาย
อม (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม ฉบับที่ 2 น้าที่ 7 ลําดับที่ 1

จํานวน

10,000 บาท
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โครงการอบรมใ ้ความร้ป้องกันการติด ชื้อ HIV ในกลุ่ม ด็ก และ
ยาวชน

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

รวม

140,000 บาท

จํานวน

60,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงานที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ของทางราชการ ช่น กระดาษ มึก ดินสอ ปากกา ไม้
บรรทัด ยางลบ ลวด ล็บ กระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี สมุด
ประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ตรายาง ซอง ธงชาติ ฯลฯ และ
อื่นๆ ที่จํา ป็น ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข งานศนย์บริการสาธารณสุข)
วัสดุงานบ้านงานครัว
จํานวน

20,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการอบรมใ ้ความร้
ป้องกัน การติด ชื้อ HIV ในกลุ่ม ด็ก และ ยาวชน ช่น ค่า
วิทยากร ค่าอา าร ค่าอา ารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และอื่นๆ ที่จํา ป็น ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (ปรากฏในแผน
งานสาธารณสุข งานศนย์บริการสาธารณสุข)
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทศบาลตําบลดอนยาย
อม (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 78 ลําดับที่ 1
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
พื่อจ่าย ป็นค่าบํารุงรักษา รือซ่อมแซมวัสดุและ
ครุภัณฑ์ พื่อใ ้ทรัพย์สินของ ทศบาลตําบลดอนยาย
อม สามารถใช้งานได้ตามปกติ ช่น ครื่องปรับ
อากาศ คอมพิว ตอร์ ครื่องโทรสาร ครื่องถ่าย อกสาร และ
อื่นๆ ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งาน
ศนย์บริการสาธารณสุข)
ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานของทางราชการ ช่น น้ํายาล้างจาน ถ้วย ชาม ช้อน
ส้อม แก้วน้ํา และอื่นๆ ที่จํา ป็นตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข งานศนย์บริการสาธารณสุข)

น้า : 83/116
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วัสดุวิทยาศาสตร์ รือการแพทย์

จํานวน

20,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รือการแพทย์ที่จํา
ป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานของทางราชการ ช่น สําลี ผ้าพัน
แผล วชภัณฑ์ แอลกฮอล์ คมีภัณฑ์ และอื่นๆ ตามความจํา
ป็น ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งาน
ศนย์บริการสาธารณสุข)
วัสดุคอมพิว ตอร์
จํานวน

40,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าวัสดุคอมพิว ตอร์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของ
ทางราชการ ช่น แผ่น รือจานบันทึกข้อมล อุปกรณ์บันทึกข้อมล
(Diskette , Floppy Disk , Removable Disk , Compact Dis
c , Digital Video Disc , Flash Drive) ัวพิมพ์ รือแถบพิมพ์
สํา รับ ครื่องพิมพ์คอมพิว ตอร์ ตลับผง มึกสํา รับ ครื่องพิมพ์
แบบ ล ซอร์ กระดาษต่อ นื่อง สาย ค บิล แผงแป้นพิมพ์ รือแป้น
พิมพ์ (Key Board) มนบอร์ด (Main Board) และอื่นๆ ที่จํา
ป็น ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งาน
ศนย์บริการสาธารณสุข)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

136,800 บาท

รวม

136,800 บาท

จํานวน

64,800 บาท

ครุภัณฑ์สํานักงาน
ครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น รือแบบแขวน ขนาด
24000 บีทีย จํานวน 2 ครื่องๆละ 32,400 บาท (บัญชีตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์)
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบ
แขวน 24,000 บีทีย จํานวน 2 ชุด ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (ปรากฏ
ในแผนงานสาธารณสุข งานศนย์บริการสาธารณสุข)
ป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทศบาลตําบลดอนยาย
อม (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม ฉบับที่ 1 พ.ศ.2563 น้าที่ 12
ลําดับที่ 9
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ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์
ครื่องคอมพิว ตอร์สํา รับงาน ประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จํานวน 1 ครื่อง ( กณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัด าอุปกรณ์และระบบคอมพิว ตอร์)

จํานวน

22,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร์ สํา รับงาน
ประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19
นิ้ว) จํานวน 1 ชุด ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งานศนย์บริการสาธารณสุข)
ป็นไปตาม กณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัด
าอุปกรณ์ และระบบคอมพิว ตอร์ กระทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐกิจ
และสังคม
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทศบาลตําบลดอนยาย
อม (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563 น้าที่ 11
ลําดับที่ 4
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
พื่อจ่าย ป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ใ ้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ ค่าบํารุงรักษา รือซ่อมแซมยาน
พา นะ ครุภัณฑ์ รือทรัพย์สินอื่นใด รือรายจ่าย พื่อประกอบ
ขึ้นใ ม่/ดัดแปลง/ต่อ ติม/ปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ และอื่นๆ ที่
จํา ป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข งานศนย์บริการสาธารณสุข)
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนักงาน

รวม

3,201,500 บาท

รวม

2,775,500 บาท

รวม

2,775,500 บาท

จํานวน

1,171,500 บาท

จํานวน

78,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนและ งินปรับปรุง งิน ดือนประจําปี
ของพนักงาน ทศบาล จํานวน 5 คน โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่
กิน 12 ดือน ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน ค ะและ
ชุมชน งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับ ค ะและชุมชน)
ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน ทศบาลจัง วัด
นครปฐม ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 รื่อง ลัก กณฑ์ กี่ยวกับ
อัตรา งิน ดือนและวิธีการจ่าย งิน ดือนและประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2559 และแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ
.2564 -2566) ของ ทศบาลตําบลดอนยาย อม
งินประจําตําแ น่ง
พื่อจ่าย ป็น งินประจําตําแ น่งใ ้กับผ้ที่ดํารงตําแ น่งผ้
อํานวยการกองช่าง ระดับต้น อัตรา ดือนละ 3,500
บาท จํานวน 1 คน และ ัว น้าฝ่าย ระดับต้น อัตรา ดือน
ละ 1,500 บาท จํานวน 2 คน โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่ กิน 12
ดือน ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน ค ะและ
ชุมชน งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับ ค ะและชุมชน)
ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน ทศบาลจัง วัด
นครปฐม ลงวันที่ 27 มษายน 2559 รื่อง ลัก กณฑ์ กี่ยวกับ
อัตรา งิน ดือนและวิธีการจ่าย งิน ดือน และประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2559
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ค่าจ้างลกจ้างประจํา

จํานวน

285,000 บาท

จํานวน

1,158,000 บาท

จํานวน

83,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจ้างประจําและ งินปรับปรุงค่าจ้างประจําปี
ของพนักงาน ทศบาล จํานวน 1 คน โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่
กิน 12 ดือน ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน ค ะและ
ชุมชน งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับ ค ะและชุมชน)
ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน ทศบาล ลงวัน
ที่ 31 พฤษภาคม 2561 รื่อง ลัก กณฑ์ กี่ยวกับอัตราค่าจ้างและ
การใ ้ลกจ้างของ ทศบาลได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561 และ
แผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 -2566) ของ ทศบาลตําบลดอน
ยาย อม
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนและ งินปรับปรุงค่าตอบแทนของ
พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 3 คน และพนักงานจ้างทั่ว
ไป จํานวน 6 คน โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่ กิน 12 ดือน ตั้งจ่าย
จาก งินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน ค ะและชุมชน งานบริ ารทั่ว
ไป กี่ยวกับ ค ะและชุมชน)
ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน ทศบาลจัง วัด
นครปฐม ลงวันที่ 21 กันยายน 2558 รื่อง ลัก กณฑ์และ
งื่อนไข กี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) และแผนอัตรากําลัง 3
ปี (พ.ศ.2564 – 2566) ของ ทศบาลตําบลดอนยาย อม
งิน พิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มการครองชีพชั่วคราวใ ้กับพนักงาน
จ้าง ตามภารกิจ จํานวน 1 คน และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 6
คน โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่ กิน 12 ดือน ตั้งจ่ายจาก งินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงาน ค ะและชุมชน งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับ
ค ะและชุมชน)
ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน ทศบาลจัง วัด
นครปฐม ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 รื่อง ลัก กณฑ์การใ ้
พนักงาน ทศบาล ลกจ้าง และพนักงานจ้างของ ทศบาล ได้รับ งิน
พิ่มการครองชีพชั่ว (ฉบับที่ 2)
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่า ช่าบ้าน

รวม

376,000 บาท

รวม

56,000 บาท

จํานวน

6,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

รวม

180,000 บาท

จํานวน

110,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่า ช่าบ้าน รือ ช่าซื้อบ้านใ ้แก่พนักงาน
ทศบาลที่มีสิทธิ บิกจ่ายได้ ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (ปรากฏในแผน
งาน ค ะและชุมชน งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับ ค ะและชุมชน)
ป็นไปตามตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่า ช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไข พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
งินช่วย ลือการศึกษาบุตร
พื่อจ่าย ป็น งินช่วย ลือการศึกษาบุตรใ ้แก่ พนักงาน
ทศบาล และลกจ้างประจํา ที่มีสิทธิ บิกจ่ายได้ ตั้งจ่ายจาก งินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงาน ค ะและชุมชน งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับ
ค ะและชุมชน)
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วย งิน
สวัสดิการ กี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2541 และที่แก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 และ นังสือ
สั่งการที่ กี่ยวข้อง
ค่าใช้สอย
รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
พื่อจ่าย ป็นค่าจ้าง มาบริการใ ้บุคคลภายนอกทําการ
อย่าง นึ่งอย่างใดแก่ ทศบาล ช่น ค่าถ่าย อกสารและค่า ย็บ
นังสือ รือ ข้าปก นังสือ ค่า ช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและ ผย
แพร่ ค่าธรรม นียมต่างๆ ค่าจ้าง มาบริการ ค่าจ้างออกแบบ
อาคารสิ่งก่อสร้าง รือจ้าง มาใ ้ทําการอื่นใด ตั้งจ่ายจาก งิน
รายได้ (ปรากฏในแผนงาน ค ะและชุมชน งานบริ ารทั่วไป กี่ยว
กับ ค ะและชุมชน)
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รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่าย มวด
อื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการ

จํานวน

40,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

รวม

140,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร ช่น ค่า บี้ย ลี้ยง ดินทาง ค่า
พา นะ ค่า ช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่าน
ทางด่วนพิ ศษ ค่าธรรม นียม ในการใช้สนามบิน ค่าลงทะ บียน
ต่างๆ ที่จํา ป็นในการ ดินทางไปราชการของพนักงาน
ทศบาล ลกจ้างและพนักงานจ้าง รือบุคคลที่ได้รับอนุญาต รือ
อนุมัติใ ้ ดินทางไปราชการ พื่อประชุมฝึกอบรม อบรม สัมมนาด
งาน รือไปติดต่อราชการ ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (ปรากฏในแผน
งาน ค ะและชุมชน งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับ ค ะและชุมชน)
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การ ดินทางไปราชการของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่
แก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) และ นังสือสั่งการที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
พื่อจ่าย ป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม พื่อใ ้ทรัพย์สิน
ของ ทศบาลตําบลดอนยาย อม สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ ช่น ครื่องปรับอากาศ คอมพิว ตอร์ ครื่องโทรสาร ครื่อง
ถ่าย อกสาร และอื่นๆ ที่จํา ป็นตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (ปรากฏใน
แผนงาน ค ะและชุมชน งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับ ค ะและ
ชุมชน)
ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงานที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ของทางราชการ ช่น กระดาษ มึก ดินสอ ปากกา ไม้
บรรทัด ยางลบ ลวด ล็บ กระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี สมุด
ประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ตรายาง ซอง ธงชาติ ฯลฯ และ
อื่นๆ ที่จํา ป็น ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน
ค ะ และชุมชนงานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับ ค ะและชุมชน)
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วัสดุยานพา นะและขนส่ง

จํานวน

20,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํา รับยานพา นะและขนส่งที่ใช้
ในการปฏิบัติงานของทางราชการ ช่น ยางนอก ยางใน แบต ตอร์
รี่ ัว ทียน และอื่นๆ ที่จํา ป็น ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (ปรากฏใน
แผนงาน ค ะและชุมชน งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับ ค ะและ
ชุมชน)
วัสดุ ชื้อ พลิงและ ล่อลื่น
จํานวน

70,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุ ชื้อ พลิงและ ล่อลื่นต่างๆ ที่ใช้
ในการปฏิบัติงานของทางราชการ ช่น น้ํามัน บนซิน น้ํามัน
ดี ซล น้ํามัน ครื่อง น้ํามันจารบี แก๊ส น้ํามันก๊าด และอื่นๆ ที่จํา
ป็น ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน ค ะและ
ชุมชน งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับ ค ะและชุมชน)
วัสดุคอมพิว ตอร์

จํานวน

30,000 บาท

รวม

50,000 บาท

รวม

50,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าวัสดุคอมพิว ตอร์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของ
ทางราชการ ช่น แผ่น รือจานบันทึกข้อมล อุปกรณ์บันทึกข้อมล
(Diskette , Floppy Disk , Removable Disk , Compact Dis
c , Digital Video Disc , Flash Drive) ัวพิมพ์ รือแถบพิมพ์
สํา รับ ครื่องพิมพ์คอมพิว ตอร์ ตลับผง มึกสํา รับ ครื่องพิมพ์
แบบ ล ซอร์ กระดาษต่อ นื่อง สาย ค บิล แผงแป้นพิมพ์ รือแป้น
พิมพ์ (Key Board) มนบอร์ด (Main Board) และอื่นๆ ที่จํา
ป็น ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน ค ะและ
ชุมชน งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับ ค ะและชุมชน)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
พื่อจ่าย ป็นค่าบํารุงรักษา รือปรับปรุงครุภัณฑ์ใ ้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ ค่าบํารุงรักษา รือซ่อมแซมยาน
พา นะ ครุภัณฑ์ รือทรัพย์สินอื่นใด รือรายจ่ายอื่นๆ รือราย
จ่าย พื่อประกอบขึ้นใ ม่/ดัดแปลง/ต่อ ติม/ปรับปรุงซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ และอื่นๆ ที่จํา ป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (ปรากฏ
ในแผนงาน ค ะและชุมชน งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับ ค ะและ
ชุมชน)

น้า : 90/116

วันที่พิมพ์ : 9/9/2563 09:18:36

งานไฟฟ้าถนน

รวม

5,037,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

2,430,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

2,120,000 บาท

จํานวน

2,100,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจ้าง มาดํา นินโครงการจ้าง มาบริการ
บุคคลภายนอก พื่อปฏิบัติ น้าที่งานตัด ญ้า ตัดแต่งกิ่ง
ไม้ วัชพืช ก็บกวาด ศษกิ่งไม้ และบํารุงรักษา กาะกลาง รือจ้าง
มาใ ้ทําการอื่นใด ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (ปรากฏในแผน
งาน ค ะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
จํานวน

20,000 บาท

รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
โครงการจ้าง มาบริการบุคคลภายนอก พื่อปฏิบัติ น้าที่งานตัด
ญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ วัชพืช ก็บกวาด ศษกิ่งไม้ และบํารุงรักษา กาะ
กลาง

พื่อจ่าย ป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม พื่อใ ้ทรัพย์สิน
ของ ทศบาลตําบลดอนยาย อม สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ ช่น ครื่องปรับอากาศ คอมพิว ตอร์ ครื่องโทรสาร ครื่อง
ถ่าย อกสาร และอื่นๆ ที่จํา ป็น ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (ปรากฏใน
แผนงาน ค ะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)
ค่าวัสดุ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุที่ใช้ในการปฏิบัติ
งานของทางราชการ ช่น ไมโครโฟน และที่ใช้ในการบํารุง รือ
ซ่อมแซมวัสดุไฟฟ้าที่ชํารุดในอาคารสํานักงาน ทศบาล ช่น ลอด
ฟลออ รส ซนต์ ฟิวส์ สวิตซ์ สายไฟฟ้า บัลลาสสตาส ตอร์ ถ่าน
แบต ตอรี่แ ้งใช้กับ ครื่องรับส่งวิทยุ และอื่นๆ ที่จํา ป็น ตั้งจ่าย
จาก งินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน ค ะและชุมชน งานไฟฟ้า
ถนน)

รวม

310,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

น้า : 91/116

วันที่พิมพ์ : 9/9/2563 09:18:36

วัสดุก่อสร้าง

จํานวน

100,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ในการปฏิบัติงานของ
ทางราชการ ช่น ไม้
ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ ลื่อย สิ่ว สียม กบไสไม้ ทปวัด
ระยะ ครื่องวัดขนาด ล็ก ช่นตลับ มตร ลกดิ่ง สว่าน ตะป ล็ก
ส้น แปรงทาสี ปนขาว สี ปนซี มนต์ ทราย อิฐ รือซี มนต์
บล็อก กระ บื้อง สังกะสี ทิน นอร์ น้ํามันทาไม้ ท่อน้ําและอุปกรณ์
ประปา ท่อต่างๆและอื่นๆ ตามความจํา ป็น ตั้งจ่ายจาก งินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงาน ค ะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)
วัสดุยานพา นะและขนส่ง
จํานวน

30,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํา รับยานพา นะและขนส่งที่ใช้
ในการปฏิบัติงานของทางราชการ ช่น ยางนอก ยางใน แบต ตอร์
รี่ ัว ทียน และอื่นๆ ที่จํา ป็น ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (ปรากฏใน
แผนงาน ค ะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)
วัสดุ ชื้อ พลิงและ ล่อลื่น
จํานวน

70,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุ ชื้อ พลิงและ ล่อลื่นต่างๆ ที่ใช้
ในการปฏิบัติงานของทางราชการ ช่น น้ํามัน บนซิน น้ํามัน
ดี ซล น้ํามัน ครื่อง น้ํามันจารบี แก๊ส น้ํามันก๊าด และอื่นๆ ที่จํา
ป็น ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน ค ะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน)
วัสดุการ กษตร

10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุการ กษตรที่จํา ป็นต้องใช้ในการ
ปฏิบัติงานของทางราชการ ช่น ปุย ยาป้องกันและกําจัดศัตรพืช
และสัตว์ ป็นต้น ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน ค ะ
และชุมชน งานไฟฟ้าถนน)

จํานวน

น้า : 92/116

วันที่พิมพ์ : 9/9/2563 09:18:36

งบลงทุน

รวม

2,607,000 บาท

รวม

1,054,000 บาท

รถบรรทุก (ดี ซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบกสบไม่ต่ํากว่า 2,400 จํานวน
ซีซี รือกําลัง ครื่องยนต์สงสุดไม่ต่ํากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับ คลื่อน 2
ล้อ แบบดับ บิ้ลแค็บ จํานวน 1 คัน

854,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ยานพา นะและขนส่ง

พื่อจัดซื้อรถบรรทุก (ดี ซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอก
สบ ไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี รือกําลัง ครื่องยนต์สงสุดไม่ต่ํา
กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับ คลื่อน 2 ล้อ แบบดับ บิ้ลแค็บ จํานวน 1
คัน ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน ค ะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน) โดยมีคุณลักษณะ ฉพาะสัง ขปตาม บัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ ดังนี้
(1) ป็นกระบะสํา ร็จรป
(2) ้องโดยสาร ป็นแบบดับ บิ้ลแค็บ 4 ประต
(3) ป็นราคารวม ครื่องปรับอากาศ
(4) ราคารวมภาษีสรรพสามิต
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทศบาลตําบลดอนยาย
อม (พ.ศ.2561 - 2565) พิ่ม ติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563 น้าที่ 10
ลําดับที่ 8
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
พื่อจ่าย ป็นค่าบํารุงรักษา รือปรับปรุงครุภัณฑ์ใ ้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ ค่าบํารุงรักษา รือซ่อมแซมยาน
พา นะ ครุภัณฑ์ รือทรัพย์สินอื่นใด รือรายจ่ายอื่นๆ รือราย
จ่าย พื่อประกอบขึ้นใ ม่/ดัดแปลง/ต่อ ติม/ปรับปรุงซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ และอื่นๆ ที่จํา ป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (ปรากฏ
ในแผนงาน ค ะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)

จํานวน

200,000 บาท

น้า : 93/116
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

1,553,000 บาท

จํานวน

400,000 บาท

จํานวน

500,000 บาท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณปโภค
การติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง ใน ขต ทศบาลตําบลดอนยาย อม
พื่อจ่าย ป็นค่าติดตั้งโคมไฟฟ้าใน ขต ทศบาลตําบลดอน
ยาย อม ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน ค ะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน)
ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไข
พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562
ป็นไปตามพระราชบัญญัติกํา นดแผนและขั้นตอนการ
กระจาย อํานาจใ ้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และ
ที่แก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทศบาลตําบลดอนยาย
อม (พ.ศ.2561 – 2565) น้าที่ 127 ลําดับที่ 44
โครงการก่อสร้างราวกันตก
พื่อจ่าย ป็นค่าก่อสร้างราวกันตก รายละ อียดดังต่อไปนี้
จุดที่ 1 บริ วณแนว ขื่อน บ้านนายประ วทย์ จึงสมาน
ญาติ ถึงบริ วรบ้านนางลั้ง ศรีบัว ความยาว 66.00 มตร
จุดที่ 2 บริ วณสามแยกร้านก๋วย ตี๋ยวลุงมล ถึงแยกโคก
ทรัพย์ จริญ ความยาว 158.00 มตร
จุดที่ 3 บริ วณถนนสาย สมาธรรมจักร 11 (ชุมชน 789
) ความยาว 236.00 มตร (บริ วรสามแยกบ้านผ้ใ ญ่ธน คงจุ้ย ถึง
สะพานบริ วรบ้านสุพจน์ มีก่ํา)
ขนาดสง 0.90 มตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 460.00
มตร ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน ค ะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน)
ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไข
พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562
ป็นไปตามพระราชบัญญัติกํา นดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใ ้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และ
ที่แก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทศบาลตําบลดอนยาย
อม (พ.ศ.2561 – 2565) น้าที่ 136 ลําดับที่ 64
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โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมซ่อมแซมผิว จํานวน
จราจรคอนกรีตที่ชํารุดบริ วณบ้านนางสาย มีก่ํา ถึงคอสะพานที่ทํา
การผ้ใ ญ่บ้าน (ชั่วคราว) ม.1 นายธน คงจุ้ย (ชุมชนโคกทรัพย์ จริญ)
ม.1 ต.ดอนยาย อม

353,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต บริ วณบ้านนางสาย มีก่ํา ถึงคอสะพานที่ทําการผ้ใ ญ่
บ้าน (ชั่วคราว) ม่ที่ 1 นายธน คงจุ้ย (ชุมชนโคกทรัพย์ จริญ) ม่
ที่ 1 ตําบลดอนยาย อม มีขนาดกว้าง 5.00 มตร ยาว 196.00
มตร นา 0.05 มตร (มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 980.00
ตาราง มตร) ซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีต สริม ล็ก ที่ชํารุด 2
จุด จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 5.00 มตร ยาว 10.00 มตร นา 0.15
มตร มีพื้นที่ซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีต สริม ล็ก 50.00 ตาราง
มตร จุดที่ 2 กว้าง 1.80 มตร ยาว 6.15 มตร นา 0.15
มตร มีพื้นที่ซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีต สริม ล็ก 11.07 ตาราง
มตร (รวมมีพื้นที่ซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีต สริม ล็ก ไม่น้อย
กว่า 61.00 ตาราง มตร) รายละ อียดแบบแปลนตาม ทศบาล
ตําบลดอนยาย อมกํา นด ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (ปรากฏในแผน
งาน ค ะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)
ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไข
พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562
ป็นไปตามพระราชบัญญัติกํา นดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใ ้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และ
ที่แก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทศบาลตําบลดอนยาย
อม (พ.ศ.2561 – 2565) พิ่ม ติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563 น้าที่ 8
ลําดับที่ 1
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
พื่อจ่าย ป็นค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมถึงรายจ่าย
พื่อดัดแปลงต่อ ติม รือปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง และอื่นๆ ที่จํา
ป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน ค ะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน)

จํานวน

300,000 บาท

น้า : 95/116
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งานสวนสาธารณะ

รวม

205,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

175,000 บาท

ค่าวัสดุ

รวม

20,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าวัสดุก่อสร้างที่ใช้ในการปฏิบัติงานของทาง
ราชการ ช่น ไม้ต่าง ๆ น้ํามันทาไม้ ทิน นอร์ สี แปรงทาสี ปน
ซี มนต์ ปนขาว ทราย อิฐ รือซี มนต์
บล็อก กระ บื้อง สังกะสี ตะป ค้อน ลื่อย ท่อน้ําและอุปกรณ์
ประปา ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน ค ะและ
ชุมชน งานสวนสาธารณะ)
วัสดุการ กษตร
จํานวน

10,000 บาท

วัสดุก่อสร้าง

พื่อจ่าย ป็นค่าวัสดุการ กษตรที่ใช้ในการปฏิบัติงานของ
ทางราชการ ช่น สาร คมีป้องกันและกําจัดศัตรพืชและสัตว์ พันธุ์
พืช ปุย วัสดุ พาะชํา อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช ผ้าใบ รือผ้า
พลาสติก ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน ค ะ
และชุมชน งานสวนสาธารณะ)
ค่าสาธารณูปโภค

รวม

155,000 บาท

จํานวน

150,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่ากระแสไฟฟ้าสํา รับใช้ในบริ วณสวน
สุขภาพชุมชน ฉลิมพระ กียรติ 80 พรรษา ม าราชันย์ โดย
คํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่ กิน 12 ดือน ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (ปรากฏ
ในแผนงาน ค ะและชุมชน งานสวนสาธารณะ)
ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล
จํานวน

5,000 บาท

ค่าไฟฟ้า

พื่อจ่าย ป็นค่าน้ําประปาสํา รับใช้ในบริ วณสวนสุขภาพ
ชุมชน ฉลิมพระ กียรติ 80 พรรษา ม าราชันย์ โดยคํานวณตั้งจ่าย
ไว้ไม่ กิน 12 ดือน ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน
ค ะและชุมชน งานสวนสาธารณะ)
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

30,000 บาท

รวม

30,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

รวม

4,060,000 บาท

รวม

480,000 บาท

รวม

480,000 บาท

จํานวน

432,000 บาท

จํานวน

48,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
พื่อจ่าย ป็นค่าบํารุงรักษา รือปรับปรุงครุภัณฑ์ใ ้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ ค่าบํารุงรักษา รือซ่อมแซมยาน
พา นะ ครุภัณฑ์ รือทรัพย์สินอื่นใด รือรายจ่าย พื่อประกอบขึ้น
ใ ม่/ดัดแปลง/ต่อ ติม/ปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ และอื่น ๆ ที่จํา
ป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน ค ะและ
ชุมชน งานสวนสาธารณะ)
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนและ งินปรับปรุงค่าตอบแทนของ
พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 4 คน โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่ กิน 12
ดือน ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน ค ะและ
ชุมชน งานกําจัดขยะมลฝอยและสิ่งปฏิกล)
ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน ทศบาลจัง วัด
นครปฐม ลงวันที่ 21 กันยายน 2558 รื่อง ลัก กณฑ์และ
งื่อนไข กี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) และแผนอัตรากําลัง 3
ปี (พ.ศ.2564 – 2566) ของ ทศบาลตําบลดอนยาย อม
งิน พิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
พื่อจ่าย ป็น งิน งิน พิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ใ ้กับพนักงาน
จ้างทั่วไป จํานวน 4 คน โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่ กิน 12 ดือน ตั้ง
จ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงาน ค ะและชุมชน งานกําจัดขยะ
มลฝอยและสิ่งปฏิกล)
ตามประกาศคณะกรรมการกลางของพนักงาน ทศบาล (ก
.ท.) ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 รื่อง ลัก กณฑ์การใ ้พนักงาน
ทศบาล ลกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของ ทศบาลได้รับ งิน
พิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
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งบดาเนินงาน

รวม

3,480,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

3,000,000 บาท

โครงการจ้าง มาบริการบุคคลภายนอก พื่อปฏิบัติ น้าที่งานกําจัด จํานวน
ขยะมลฝอยและสิ่งปฏิกล รักษาความสะอาดของถนน รือทาง ดิน
ในชุมชน

2,400,000 บาท

รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายดํา นินโครงการจ้าง มาบริการ
บุคคลภายนอก พื่อปฏิบัติ น้าที่งานกําจัดขยะมลฝอยและสิ่ง
ปฏิกลรักษาความสะอาดของถนน รือทาง ดินในชุมชน ฯลฯ ตั้ง
จ่ายจาก งินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน ค ะและชุมชน งานกําจัด
ขยะมลฝอยและสิ่งปฏิกล)
รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
จํานวน

400,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจ้าง มาบริการ พื่อใ ้ผ้รับจ้างทําการอย่าง
นึ่งอย่างใด ช่น ค่าถ่าย อกสารค่า ย็บ นังสือ รือ ข้าปก
นังสือ ค่า ช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและ ผยแพร่ ค่าลงทะ บียน
และค่าธรรม นียมต่างๆ ค่าจ้าง มาบริการ รือจ้าง มาใ ้ทํา
การอื่นใด ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน ค ะ
และชุมชน งานกําจัดขยะมลฝอยและสิ่งปฏิกล)
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
จํานวน

200,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าบํารุงรักษา รือซ่อมแซมวัสดุและ
ครุภัณฑ์ พื่อใ ้ทรัพย์สินของ ทศบาลตําบลดอนยาย อมสามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ ช่น วัสดุอุปกรณ์สํานักงาน รถยนต์ ครื่องปรับ
อากาศ ครื่องถ่าย อกสาร โต๊ะ ก้าอี้ ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก งินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงาน ค ะและชุมชน งานกําจัดขยะมลฝอยและ
สิ่งปฏิกล)
ค่าวัสดุ

รวม

480,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว
พื่อจ่าย ป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ของทางราชการ ช่น แปรง ไม้กวาด ข่ง ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้ว
น้ําจานรอง ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน ค ะ
และชุมชน งานกําจัดขยะมลฝอยและสิ่งปฏิกล)
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วัสดุยานพา นะและขนส่ง

จํานวน

50,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าวัสดุยานพา นะและขนส่งที่ใช้ในการปฏิบัติ
งานของทางราชการ ช่น แบต ตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ ัว
ทียน ไขควง น็อตและสกร ม้อน้ํารถยนต์ แม่แรง ฯลฯ ตั้งจ่าย
จาก งินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน ค ะและชุมชน งานกําจัดขยะ
มลฝอยและสิ่งปฏิกล)
วัสดุ ชื้อ พลิงและ ล่อลื่น
จํานวน

380,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าวัสดุ ชื้อ พลิงและ ล่อลื่นที่ใช้ในการปฏิบัติ
งานของทางราชการ ช่น น้ํามันดี ซล น้ํามันก๊าด น้ํามัน
บนซิน ก๊าซ น้ํามันจารบี น้ํามัน ครื่อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก งินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงาน ค ะและชุมชน งานกําจัดขยะมลฝอยและ
สิ่งปฏิกล)
งบลงทุน

รวม

100,000 บาท

รวม

100,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

รวม

450,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

450,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

450,000 บาท

โครงการจ้าง มาบริการบุคคลภายนอก พื่อปฏิบัติ น้าที่งานบําบัด จํานวน
น้ํา สีย ค คลอง และกําจัดวัชพืช

450,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
พื่อจ่าย ป็นค่าบํารุงรักษา รือปรับปรุงครุภัณฑ์ใ ้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ ค่าบํารุงรักษา รือซ่อมแซมยาน
พา นะ ครุภัณฑ์ รือทรัพย์สินอื่นใด รือรายจ่าย พื่อประกอบขึ้น
ใ ม่/ดัดแปลง/ต่อ ติม/ปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ และอื่น ๆ ที่จํา
ป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน ค ะและ
ชุมชน งานกําจัดขยะมลฝอยและสิ่งปฏิกล)
งานบาบัดน้าเสีย

รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายดํา นินโครงการจ้าง มาบริการ
บุคคลภายนอก พื่อปฏิบัติ น้าที่งานบําบัดน้ํา สีย ค คลอง และ
กําจัดวัชพืช ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน ค ะ
และชุมชน งานบําบัดน้ํา สีย)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวม

910,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

910,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

910,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

150,000 บาท

รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่าย มวด
อื่นๆ
โครงการขับ คลื่อนน้อมนําปรัชญา ศรษฐกิจพอ พียง
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดํา นินโครงการขับ คลื่อน
น้อมนําปรัชญา ศรษฐกิจพอ พียง ช่น ค่าวิทยากร ค่าอา าร ค่า
อา ารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา
ป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความ
ข้มแข็งของชุมชน งานส่ง สริมและสนับสนุนความ ข้มแข็งชุมชน)
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทศบาลตําบลดอนยาย
อม (พ.ศ.2561-2565) น้า 73 ลําดับที่ 6
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสีชุมชนสัมพันธ์ ต้านยา สพติด
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดํา นินโครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาสีชุมชนสัมพันธ์ ต้านยา สพติด ช่น ค่าอา าร ค่าอา าร
ว่าง และ ครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จํา
ป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความ
ข้มแข็งของชุมชน งานส่ง สริมและสนับสนุนความ ข้มแข็งชุมชน)
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยการ บิก
จ่าย ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนัก
กีฬา ข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2559
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทศบาลตําบลดอนยาย
อม (พ.ศ.2561-2565) น้า 95 ลําดับที่ 1
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โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

พื่อใช้จ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดํา นินโครงการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่น ช่น ค่าอา าร ค่าอา ารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จํา ป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก งินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความ ข้มแข็งของชุมชน งานส่ง สริม
และสนับสนุนความ ข้มแข็งชุมชน)
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการ บิก
จ่าย ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนัก
กีฬา ข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ
.2559
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557
ป็นไปตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด มท 0810.3/ว179 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562
ป็นไปตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด มท 0810.3/ว1921 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทศบาลตําบลดอนยาย
อม (พ.ศ.2561-2565) น้า 113 ลําดับที่ 1
โครงการปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดํา นินโครงการปรองดอง
สมานฉันท์ระดับท้องถิ่น ช่น ค่าวิทยากร ค่าอา ารว่างและ ครื่อง
ดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา ป็นฯลฯ ตั้งจ่ายจาก
งินรายได้(ปรากฏในแผนงานสร้างความ ข้มแข็งของชุมชน งานส่ง
สริมและสนับสนุนความ ข้มแข็งชุมชน)
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทศบาลตําบลดอนยาย
อม (พ.ศ.2561-2565) น้า 99 ลําดับที่ 14

น้า : 101/116

วันที่พิมพ์ : 9/9/2563 09:18:37

โครงการประชุมคณะกรรมการ พื่อจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น แผน
ดํา นินงาน การติดตามและประ มินผลแผนพัฒนา

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดํา นินการประชุมคณะ
กรรมการ พื่อจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนดํา นินงาน การ
ติดตามและประ มินผลแผนพัฒนา ช่น ค่าอา าร ค่าอา ารว่าง
และ ครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา ป็น ฯลฯ
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความ ข้มแข็งของ
ชุมชน งานส่ง สริมและสนับสนุนความ ข้มแข็งชุมชน)
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการ บิก
จ่าย ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนัก
กีฬา ข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ
.2559
ป็นไปตาม นังสือ กรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.3/ว179 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562
ป็นไปตาม นังสือ กรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.3/ว1921 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทศบาลตําบลดอนยาย
อม (พ.ศ.2561-2565) น้า 113 ลําดับที่ 3
โครงการฝึกอบรมและส่ง สริมกลุ่มอาชีพใ ้แก่ประชาชนและกลุ่ม
สตรีในตําบลดอนยาย อม
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดํา นินโครงการฝึกอบรมและ
ส่ง สริมกลุ่มอาชีพใ ้แก่ประชาชนและกลุ่มสตรีในตําบลดอนยาย
อม ช่น ค่าวิทยากร ค่าอา าร ค่าอา ารว่างและ ครื่องดื่ม ค่า
วัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จํา ป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก งินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความ ข้มแข็งของชุมชน งานส่ง สริม
และสนับสนุนความ ข้มแข็งชุมชน)
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทศบาลตําบลดอนยาย
อม (พ.ศ.2561-2565) น้า 71 ลําดับที่ 1

น้า : 102/116

วันที่พิมพ์ : 9/9/2563 09:18:37

โครงการฝึกอบรมใ ้ความร้การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

พื่อใช้จ่ายในการดํา นินโครงการฝึกอบรมใ ้ความร้การ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ช่น ค่าวิทยากร ค่าอา าร ค่า
อา ารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา
ป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความ
ข้มแข็งของชุมชน งานส่ง สริมและสนับสนุนความ ข้มแข็งชุมชน)
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทศบาลตําบลดอนยาย
อม (พ.ศ.2561-2565) น้า 105 ลําดับที่ 2
โครงการฝึกอบรมใ ้ความร้และส่ง สริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น
พื่อใช้จ่ายในการดํา นินโครงการฝึกอบรมใ ้ความร้และส่ง
สริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น ช่น ค่าวิทยากร ค่าอา าร ค่า
อา ารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จํา
ป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความ
ข้มแข็งของชุมชน งานส่ง สริมและสนับสนุนความ ข้มแข็งชุมชน)
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557 และที่แก้ไข พิ่ม ติม
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทศบาลตําบลดอนยาย
อม (พ.ศ.2561-2565) น้า 106 ลําดับที่ 4

น้า : 103/116

วันที่พิมพ์ : 9/9/2563 09:18:37

โครงการโรง รียนผ้สงอายุ

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

พื่อใช้จ่ายในการดํา นินโครงการโรง รียนผ้สงอายุ ช่น ค่า
วิทยากร ค่าอา าร ค่าอา ารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา ป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (ปรากฏ
ในแผนงานสร้างความ ข้มแข็งของชุมชน งานส่ง สริมและสนับ
สนุนความ ข้มแข็งชุมชน)
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทศบาลตําบลดอนยาย
อม (พ.ศ.2561-2565) น้า 98 ลําดับที่ 11
โครงการส่ง สริมการใช้พลังงานทดแทนในชุมชน
พื่อใช้จ่ายในการดํา นินโครงการส่ง สริมการใช้พลังงานทด
แทนในชุมชน ช่น ค่าวิทยากร ค่าอา าร ค่าอา ารว่างและ ครื่อง
ดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา ป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก
งินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความ ข้มแข็งของชุมชน งาน
ส่ง สริมและสนับสนุนความ ข้มแข็งชุมชน)
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทศบาลตําบลดอนยาย
อม (พ.ศ.2561-2565) น้า 74 ลําดับที่ 8

น้า : 104/116

วันที่พิมพ์ : 9/9/2563 09:18:37

โครงการส่ง สริมการออกกําลังกาย มวยไทยชุมชนต้านยา สพติด

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

พื่อใช้จ่ายในการดํา นินโครงการส่ง สริมการออกกําลังกาย
มวยไทยชุมชนต้านยา สพติด ช่น ค่าวิทยากร ค่าอา าร ค่า
อา ารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา
ป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความ
ข้มแข็งของชุมชน งานส่ง สริมและสนับสนุนความ ข้มแข็งชุมชน)
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการ บิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
ข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทศบาลตําบลดอนยาย
อม (พ.ศ.2561-2565) น้า 95 ลําดับที่ 2
โครงการส่ง สริมสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน
พื่อใช้จ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดํา นินโครงการส่ง สริม
สนับสนุนการจัดทําแผนชุมขน ช่น ค่าอา าร ค่าอา ารว่างและ
ครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา ป็น ฯลฯ ตั้ง
จ่ายจาก งินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความ ข้มแข็งของ
ชุมชน งานส่ง สริมและสนับสนุนความ ข้มแข็งชุมชน)
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557
ป็นไปตาม นังสือ กรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด มท 0810.3/ว179 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562
ป็นไปตาม นังสือ กรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด มท 0810.3/ว1921 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทศบาลตําบลดอนยาย
อม (พ.ศ.2561-2565) น้า 113 ลําดับที่ 2

น้า : 105/116

วันที่พิมพ์ : 9/9/2563 09:18:37

โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดงานของคณะกรรมการ
ชุมชน,คณะกรรมการสนับสนุนแผน, คณะกรรมการพัฒนา
ทศบาลฯ, คณะกรรมการติดตามและประ มินผลแผนพัฒนา
ทศบาลฯ
พื่อใช้จ่ายในการดํา นินโครงการอบรมสัมนาและ
ทัศนศึกษาดงานของคณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการสนับ
สนุนแผน คณะกรรมการพัฒนา ทศบาล คณะกรรมการติดตาม
และประ มินผลแผนพัฒนา ทศบาลฯ ช่น ค่าวิทยากร ค่า
อา าร ค่าอา ารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่จํา ป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน
สร้างความ ข้มแข็งของชุมชน งานส่ง สริมและสนับสนุนความ ข้ม
แข็งชุมชน)
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทศบาลตําบลดอนยาย
อม (พ.ศ.2561-2565) ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 น้า 5 ลําดับที่ 9

จํานวน

400,000 บาท

น้า : 106/116

วันที่พิมพ์ : 9/9/2563 09:18:37

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รวม

440,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

440,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

440,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่าย มวด
อื่นๆ
โครงการกิจกรรมทางศาสนา
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดํา นินโครงการกิจกรรมทาง
ศาสนา ช่น ค่าอา าร ค่าอา ารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา ป็น ตั้งจ่ายจาก งินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งาน
ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการ บิกค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
ข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทศบาลตําบลดอนยาย
อม (พ.ศ.2561 – 2565) น้าที่ 69 ลําดับที่ 8
โครงการสืบสานประ พณีวันลอยกระทง
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดํา นินโครงการสืบสาน
ประ พณีวันลอยกระทง ช่น ค่าอา าร ค่าอา ารว่างและ ครื่อง
ดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา ป็น ตั้งจ่ายจาก งิน
รายได้ (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการ บิกค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
ข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทศบาลตําบลดอนยาย
อม (พ.ศ.2561 – 2565) น้าที่ 69 ลําดับที่ 9
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โครงการสืบสานวัฒนธรรมประ พณีวันสงกรานต์และวันผ้สงอายุ

จํานวน

300,000 บาท

รวม

14,864,140 บาท

รวม

14,864,140 บาท

รวม

14,864,140 บาท

จํานวน

420,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดํา นินโครงการสืบสาน
ประ พณีวันสงกรานต์ และวันผ้สงอายุ ช่น ค่าอา าร ค่าอา าร
ว่างและ ครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา
ป็น ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการ บิกค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
ข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทศบาลตําบลดอนยาย
อม (พ.ศ.2561 – 2565) น้าที่ 68 ลําดับที่ 7
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งินสมทบกองทุนประกันสังคม
พื่อจ่าย ป็น งินสมทบกองทุนประกันสังคม ตามพระราช
บัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และที่แก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 3
) พ.ศ.2542 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงาน ทศบาล
จัง วัดนครปฐม รื่อง ลัก กณฑ์และ งื่อนไข กี่ยวกับพนักงาน
พนักงานจ้าง มวด 5 ข้อ 33 ใ ้พนักงานจ้างได้รับสิทธิ
ประโยชน์ และมี น้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎ มายว่าด้วยการประกัน
สังคม ว้นแต่ค่า บี้ยประกันสังคมใ ้ ทศบาล ป็นผ้ชําระแทน
พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง งานงบกลาง)
ป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
ป็นไปตาม นังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0809.5/ว9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557
ป็นไปตาม นังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0809.5/ว81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
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งินสมทบกองทุน งินทดแทน
พื่อจ่าย ป็น งินสมทบกองทุน งินทดแทนประจําปี พ.ศ
.2564 พื่อใ ้ความคุ้มครองแก่ลกจ้างที่ประสบอันตราย จ็บ
ป่วย ถึงแก่ความตาย รือสญ าย นื่องจากการทํางานใ ้แก่นาย
จ้าง โดยตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 0.20 ของค่าจ้างประจําปี พ.ศ
.2564 โดยประมาณการทั้งปี ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (ปรากฏใน
แผนงานงบกลาง งานงบกลาง)
ป็นไปตามพระราชบัญญัติ งินทดแทน พ.ศ.2537 และที่
แก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
ป็นไปตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561

จํานวน

25,000 บาท
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บี้ยยังชีพผ้สงอายุ
พื่อจ่าย ป็น บี้ยยังชีพผ้สงอายุใน ขต ทศบาลตําบลดอน
ยาย อม จํานวน 1,311 คน ครบทั้ง 12 ดือน โดยอัตราจ่าย บี้ย
ยังชีพราย ดือนแบบขั้นบันไดสํา รับผ้สงอายุ โดย
ผ้สงอายุ ซึ่งมีอายุ ๖๐ – ๖๙ ปี จะได้รับ บี้ยยัง
ชีพ อัตรา ๖๐๐ บาท/คน/ ดือน จํานวน 765 ราย
ผ้สงอายุ ซึ่งมีอายุ ๗๐ – ๗๙ ปี จะได้รับ บี้ยยัง
ชีพ อัตรา ๗๐๐ บาท/คน/ ดือน จํานวน 386 ราย
ผ้สงอายุ ซึ่งมีอายุ ๘๐ – ๘๙ ปี จะได้รับ บี้ยยัง
ชีพ อัตรา ๘๐๐ บาท/คน/ ดือน จํานวน 144 ราย
ผ้สงอายุ ซึ่งมีอายุ ๙๐ ปี ขึ้นไป จะได้รับ บี้ยยัง
ชีพ อัตรา ๑,๐๐๐ บาท/คน/ ดือน จํานวน 16 ราย
ตั้งจ่ายจาก งินอุด นุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง งานงบกลาง)
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
พื่อช่วย ลือประชาชนตามอํานาจ น้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย ลัก กณฑ์
การจ่าย งิน บี้ยยังชีพผ้สงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ.2552 และที่แก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
ป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทยที่ มท.0808.2/ว
0935 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562
ป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทยที่ มท.0810.7/ว
0687 ลงวันที่ 26 มษายน 2562
ป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทยที่ มท.0810.6/ว
3526 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2562

จํานวน

10,324,800 บาท
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บี้ยยังชีพคนพิการ
พื่อจ่าย ป็น งิน บี้ยยังชีพคนพิการใน ขต ทศบาลตําบล
ดอนยาย อม ทั้ง มด จํานวน 230 ราย โดยคนพิการที่มีสิทธิได้
รับ บี้ยความพิการ จํานวน 215 ราย ได้รับรายละ 800 บาท ต่อ
ดือน ครบทั้ง 12 ดือน และจํานวน 15 ราย ได้รับรายละ 1,000
บาท ต่อ ดือน ครบทั้ง 12 ดือน ตั้งจ่ายจาก งินอุด นุนทั่ว
ไป (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)
ป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 28 มกราคม 2563 ที่ใ ้
ความ ็นชอบปรับสวัสดิการ บี้ยยังชีพสํา รับผ้พิการ
จาก จํานวน 800 บาท ต่อคนต่อ ดือน ป็นจํานวน 1,000
บาท ต่อคนต่อ ดือน โดยจะ ริ่มจ่ายตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 ป็น
ต้นไป ทําใ ้คนพิการที่มีบัตรประจําตัวคนพิการและมีบัตร
สวัสดิการแ ่งรัฐ รวมถึง ด็กพิการทุกคนที่มีอายุต่ํากว่า 18 ปี ได้
รับการปรับ พิ่ม บี้ยความพิการ จาก 800 บาท พิ่ม ป็น 1,000
บาท ต่อคนต่อ ดือน
ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 และที่
แก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562
ป็นไปตามพระราชบัญญัติกํา นดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใ ้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และ
ที่แก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
พื่อช่วย ลือประชาชนตามอํานาจ น้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย ลัก กณฑ์
การจ่าย งิน บี้ยความพิการใ ้คนพิการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และที่แก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

จํานวน

2,208,000 บาท
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บี้ยยังชีพผ้ป่วย อดส์
พื่อจ่าย ป็น งิน บี้ยยังชีพผ้ป่วย อดส์ใน ขต ทศบาลตําบล
ดอนยาย อม จํานวน 13 คน โดยผ้ป่วย อดส์ที่มีสิทธิจะได้รับ บี้ย
ยังชีพผ้ป่วย อดส์ คนละ 500 บาทต่อ ดือน ครบทั้ง 12 ดือน ตั้ง
จ่ายจาก งินอุด นุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบ
กลาง)
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
พื่อช่วย ลือประชาชนตามอํานาจ น้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
ป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท.0810.6/ว
684 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

จํานวน

78,000 บาท
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สํารองจ่าย
พื่อจ่าย ป็น งินสํารองจ่าย รือรายจ่ายที่ตั้งไว้ พื่อใช้จ่าย
กรณีฉุก ฉินที่มีสาธารณภัย กิดขึ้น รือบรร ทาปัญ าความ ดือด
ร้อนของประชาชน ป็นส่วนรวม รือในกรณีที่ น่วยงานต่างๆ ไม่มี
งบประมาณรายจ่ายที่ บิกจ่ายได้ รือมีแต่ไม่ พียงพอกับความจํา
ป็นที่ต้องจ่าย รือไม่ได้ตั้งจ่ายในงบประมาณรายจ่าย รือมีราย
จ่ายที่นอก นือไปจากงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ และการ
อนุมัติใช้ งินสํารองจ่ายใ ้ ป็นอํานาจของคณะผ้บริ ารท้องถิ่น
ป็นผ้พิจารณา บิกจ่ายของกระทรวงม าดไทยว่าด้วยวิธีการงบ
ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 มวด 2
ข้อ 19 ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง งานงบกลาง
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
พื่อช่วย ลือประชาชนตามอํานาจ น้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
ป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทยที่ มท.0810.5/ว
305 ลงวันที่ 22 มกราคม 2562
ป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทยที่ มท.0810.4/ว
588 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
ป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทยที่ มท.0810.4/ว
1273 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2562
ป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทยที่ มท.0810.3/ว
6884 ลงวันที่ 1 มษายน 2562

จํานวน

200,000 บาท
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รายจ่ายตามข้อผกพัน
ค่าบํารุงสันนิบาต ทศบาล

จํานวน

60,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าบํารุงสันนิบาต ทศบาลแ ่งประ ทศไทยโดย
ตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ ศษ นึ่งส่วน กของรายรับจริงในปีที่ล่วงมา
แล้ว (ไม่รวม งินก้ งินจ่ายขาดจาก งินสะสมและ งินอุด นุนทุก
ประ ภท) ทั้งนี้ไม่ กิน 750,000 บาทตามข้อบังคับสมาคม
สันนิบาต ทศบาลแ ่งประ ทศไทยพ.ศ.2556 และในปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2562 ทศบาลตําบลดอนยาย อม มีรายรับจริง ไม่
รวม งินก้ งินจ่ายขาด งินสะสม และ งินอุด นุนทุก
ประ ภท จํานวน 35,530,657.38 บาท ตั้งจ่ายจาก งินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยรายจ่ายของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กี่ยวกับค่าบํารุงสมาคม พ.ศ.2555
งินสมทบกองทุนระบบ ลักประกันสุขภาพ สปสช.
จํานวน

160,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินสมทบกองทุน ลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นตามข้อตกลงการดํา นินงานและบริ ารจัดการกองทุน ลัก
ประกันสุขภาพแ ่งชาติในระดับท้องถิ่น รือพื้นที่ระ ว่างสํานัก
งาน ลักประกันสุขภาพแ ่งชาติกับ ทศบาลตําบลดอนยาย
อม สํา รับกรณี ทศบาลตําบลดอนยาย อมได้กํา นดโอน งิน
สมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับ
จากกองทุน ลักประกันสุขภาพแ ่งชาติตั้งจ่ายจาก งินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561
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งินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน

จํานวน

46,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ตามมติคณะ
รัฐมนตรีใ ้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบงบประมาณกองทุน
สวัสดิการชุมชนโดยยึด ลักการประชาชน 1 ส่วน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 1 ส่วน และรัฐบาลสมทบ 1 ส่วน โดยในส่วนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีจํานวน ท่าที่ประชาชนจ่าย ข้า
กองทุน และไม่ควร กิน 365 บาทต่อคนต่อปี และ ป็นไปด้วย
ความอิสระทางศักยภาพทางการคลัง พื่อ ป็นการส่ง สริมใ ้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะประโยชน์ที่
ประชาชนจะได้รับ ป็นสําคัญ และสร้าง ลักประกันความมั่นคง
ของชุมชนฐานราก ฟื้นฟทุนทางสังคมและ สริมสร้างความ ข้มแข็ง
ของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใ ้ดีขึ้น ตั้งจ่าย
จาก งินรายได้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)
ป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทยที่ มท.0808.2/ว
4295 ลงวันที่ 3 สิง าคม 2560
ป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทยที่ มท.0891.4/ว
2502 ลงวันที่ 20 สิง าคม 2553 และ นังสือสั่ง
การ / ระ บียบฯ ที่แก้ไข พิ่ม ติมจนถึงปัจจุบัน (ถ้ามี)

งินช่วยพิ ศษ
พื่อจ่าย ป็น งินช่วยพิ ศษ กรณีพนักงาน ทศบาล ผ้รับ
บํานาญ ลกจ้าง และพนักงานจ้าง ถึงแก่ความตาย ตั้งจ่ายจาก งิน
รายได้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)
ป็นไปตาม นังสือ กรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
.0808.5/ว 3466 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561
ป็นไปตาม นังสือ กรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
.0808.5/2305 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561
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งินสมทบกองทุนบํา น็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
พื่อจ่าย ป็น งินสมทบกองทุนบํา น็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (กบท.) โดยคํานวณตั้งจ่ายตามกฎกระทรวง (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ.2542 ออกตามความในพระราชบัญญัติ
บํา น็จ บํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 และที่แก้ไข
พิ่ม ติม โดยตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับ
ประจําปี พ.ศ.2564 ไม่รวมรายได้จากพันธบัตร งินก้ งินที่มีผ้
อุทิศใ ้ และ งินอุด นุนทุกประ ภท ซึ่งในปีงบประมาณพ.ศ.2564
ทศบาลตําบลดอนยาย อมได้ประมาณการรายรับ โดยไม่รวม
งินรายได้ในลักษณะดังกล่าวไว้ จํานวน 36,367,000 บาท ตั้ง
จ่ายจาก งินรายได้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)
ป็นไปตามพระราชบัญญัติบํา น็จบํานาญ ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2500 และที่แก้ไข พิ่ม ติม
ป็นไปตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 3466 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561

จํานวน

727,340 บาท
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งินบํา น็จลกจ้างประจํา
พื่อจ่าย ป็น งินบํา น็จราย ดือนใ ้แก่ นางบุญญรัตน์ นิล
ท้วม ลกจ้างประจํา กรณีลาออกก่อน กษียณอายุ
ราชการ รือ กรณี กษียณอายุราชการ ตามสิทธิที่ได้รับ ป็นไป
ตาม กณฑ์ วิธีการและแนวทาง อัตราบํา น็จราย ดือนละ 6,992
บาท โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่ กิน 12 ดือน ป็น งิน 83,904
บาท
พื่อจ่าย ป็น งินบํา น็จราย ดือนใ ้แก่ นางสมศรี บุญ
ส่ง ลกจ้างประจํา กรณี กษียณอายุราชการ ณ วันที่ 1
ตุลาคม 2560 ตามสิทธิที่ได้รับ ป็นไปตาม กณฑ์ วิธีการและแนว
ทาง อัตราบํา น็จราย ดือนละ 12,963 บาท โดยคํานวณตั้งจ่าย
ไว้ไม่ กิน 12 ดือน ป็น งิน 155,556 บาท
พื่อจ่าย ป็น งินบํา น็จราย ดือนใ ้แก่ นายสุชาวิชญ์ ภ่
แก้ว ลกจ้างประจํา กรณี กษียณอายุราชการ ณ วันที่ 1
ตุลาคม 2560 ตามสิทธิที่ได้รับ ป็นไปตาม กณฑ์ วิธีการและแนว
ทาง อัตราบํา น็จราย ดือนละ 10,723 บาท โดยคํานวณตั้งจ่าย
ไว้ไม่ กิน 12 ดือน ป็น งิน 128,676 บาท
พื่อจ่าย ป็น งินบํา น็จราย ดือนใ ้แก่ นายบุญส่ง กร
พิพัฒน์ ลกจ้างประจํา กรณี กษียณอายุราชการ ณ วันที่ 1
ตุลาคม 2561 ตามสิทธิที่ได้รับ ป็นไปตาม กณฑ์ วิธีการและแนว
ทาง อัตราบํา น็จราย ดือนละ 19,739 บาท โดยคํานวณตั้งจ่าย
ไว้ไม่ กิน 12 ดือน ป็น งิน 236,868 บาท ตั้งจ่ายจาก งินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยบํา น็จ
ลกจ้างของ น่วยการบริ ารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่
แก้ไข พิ่ม ติม
ป็นไปตาม นังสือ กรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
.0808.5/ว 3466 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561
ป็นไปตาม นังสือ กรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
.0808.5/ว 2305 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561

จํานวน

610,000 บาท

น้า : 1/42

วันที่พิมพ์ : 7/8/2563 18:16:42

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งินบา น็จล จ้างประจา
งินช่วยพิ ศษ

แผนงานงบกลาง
610,000
5,000

รายจ่ายตามข้อผ พัน
ค่าบารง ันนิบาต
ทศบาล
งิน มทบ องทนระบบ
ลั ประ ัน ขภาพ
ป ช.

งบกลาง

งบกลาง

งิน มทบ องทน
วั ดิ ารชมชน
บี้ยยังชีพผ้ป่วย อด ์
งิน มทบ องทนประ ัน
ังคม
บี้ยยังชีพผ้ งอาย
งิน มทบ องทน งินทดแทน
งิน มทบ องทนบา น็จ
บานาญข้าราช าร ่วนท้อง
ถิ่น ( บท.)
ารองจ่าย
บี้ยยังชีพคนพิ าร

60,000

160,000

46,000
78,000
420,000
10,324,800
25,000
727,340
200,000
2,208,000

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
วัฒนธรรมและ
แผนงานการศึกษา
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
สุข
ความสงบภายใน
ทั่วไป
นันทนาการ
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งินบา น็จล จ้างประจา
งินช่วยพิ ศษ

รวม
610,000
5,000

รายจ่ายตามข้อผ พัน
ค่าบารง ันนิบาต
ทศบาล
งิน มทบ องทนระบบ
ลั ประ ัน ขภาพ
ป ช.

งบกลาง

งบกลาง

งิน มทบ องทน
วั ดิ ารชมชน
บี้ยยังชีพผ้ป่วย อด ์
งิน มทบ องทนประ ัน
ังคม
บี้ยยังชีพผ้ งอาย
งิน มทบ องทน งินทดแทน
งิน มทบ องทนบา น็จ
บานาญข้าราช าร ่วนท้อง
ถิ่น ( บท.)
ารองจ่าย
บี้ยยังชีพคนพิ าร

60,000

160,000

46,000
78,000
420,000
10,324,800
25,000
727,340
200,000
2,208,000
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
แผนงานงบกลาง วัฒนธรรมและ
แผนงานการศึกษา
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
สุข
ความสงบภายใน
ทั่วไป
นันทนาการ

งินค่าตอบแทนประจา
ตาแ น่งนาย /รองนาย

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

งบบุคลากร

180,000

งินค่าตอบแทน มาชิ ภา
องค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น

1,556,000

งินค่าตอบแทน ลขาน าร/ที่
ปรึ ษานาย ทศมนตรี นาย
องค์ ารบริ าร ่วนตาบล

208,000

งิน ดือนนาย /รองนาย

726,000

งินค่าตอบแทนพิ ศษ
นาย /รองนาย

180,000

ค่าตอบแทนพนั งานจ้าง

1,590,000

งิน พิ่มต่าง ๆ ของพนั งาน
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

งิน พิ่มต่าง ๆของพนั งาน
จ้าง
งิน ดือนพนั งาน

1,602,320

ค่าตอบแทน

2,903,960
194,000

131,000

126,840

36,000

150,000

301,900

1,171,500

2,218,270

1,120,411

578,000

7,290,880

126,000

ค่าจ้างล จ้างประจา

285,000

งินประจาตาแ น่ง

78,000

162,000

งินช่วย ลือ ารศึ ษาบตร

50,000

63,350

ค่าตอบแทนผ้ปฏิบัติราช าร
อัน ป็นประโยชน์แ ่องค์ ร
ป ครอง ่วนท้องถิ่น

814,000

42,000

งินวิทยฐานะ

งบดาเนินงาน

910,714

555,120

192,000

7,200

18,000

343,200

10,000

53,000
200,000
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งินค่าตอบแทนประจา
ตาแ น่งนาย /รองนาย

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

งบบุคลากร

งบดาเนินงาน

ค่าตอบแทน

180,000

งินค่าตอบแทน มาชิ ภา
องค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น

1,556,000

งินค่าตอบแทน ลขาน าร/ที่
ปรึ ษานาย ทศมนตรี นาย
องค์ ารบริ าร ่วนตาบล

208,000

งิน ดือนนาย /รองนาย

726,000

งินค่าตอบแทนพิ ศษ
นาย /รองนาย

180,000

ค่าตอบแทนพนั งานจ้าง

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

รวม

7,820,994

งิน พิ่มต่าง ๆ ของพนั งาน

236,000

งิน พิ่มต่าง ๆของพนั งาน
จ้าง

745,740

งิน ดือนพนั งาน

12,379,061

งินวิทยฐานะ

126,000

ค่าจ้างล จ้างประจา

840,120

งินประจาตาแ น่ง

601,200

งินช่วย ลือ ารศึ ษาบตร

183,550

ค่าตอบแทนผ้ปฏิบัติราช าร
อัน ป็นประโยชน์แ ่องค์ ร
ป ครอง ่วนท้องถิ่น

392,000
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
ค่า ช่าบ้าน
ค่าตอบแทน

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
แผนงานงบกลาง วัฒนธรรมและ
แผนงานการศึกษา
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
สุข
ความสงบภายใน
ทั่วไป
นันทนาการ
6,000

150,000

24,000

ค่าตอบแทน ารปฏิบัติงาน
นอ วลาราช าร
รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร

18,000
510,000

110,000

50,000

ค่าบริ าร ัญญาณ GPS
รถบรรท น้า
โครง ารขดลอ ท่อ
ระบายน้าใน ขต
ทศบาลตาบลดอนยาย
อม
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

โครง ารจ้าง
มาบริ ารทาความ
ะอาดศนย์พัฒนา ด็
ล็ ทศบาลตาบลดอน
ยาย อม
โครง ารจ้าง
มาบริ ารทาความ
ะอาดอาคาร านั งาน
อาคารศนย์พัฒนา ด็
ล็ อาคาร ้อง ็บของ
้องประชมใ ญ่ และ
ศนย์บริ าร าธารณ ข

170,000

54,000

450,000

5,000

50,000

295,200

475,200

น้า : 6/42

วันที่พิมพ์ : 7/8/2563 18:16:43

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
ค่า ช่าบ้าน
ค่าตอบแทน

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

ค่าตอบแทน ารปฏิบัติงาน
นอ วลาราช าร

รวม
350,000
18,000

รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร

1,174,000

ค่าบริ าร ัญญาณ GPS
รถบรรท น้า

5,000

โครง ารขดลอ ท่อ
ระบายน้าใน ขต
ทศบาลตาบลดอนยาย
อม

50,000

โครง ารจ้าง
มาบริ ารทาความ
ะอาดศนย์พัฒนา ด็
ล็ ทศบาลตาบลดอน
ยาย อม

295,200

โครง ารจ้าง
มาบริ ารทาความ
ะอาดอาคาร านั งาน
อาคารศนย์พัฒนา ด็
ล็ อาคาร ้อง ็บของ
้องประชมใ ญ่ และ
ศนย์บริ าร าธารณ ข

475,200

น้า : 7/42

วันที่พิมพ์ : 7/8/2563 18:16:43

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
แผนงานงบกลาง วัฒนธรรมและ
แผนงานการศึกษา
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
สุข
ความสงบภายใน
ทั่วไป
นันทนาการ

โครง ารจ้าง
มาบริ ารบคคลภาย
นอ พื่อปฏิบัติ น้าที่
งาน าจัดขยะมลฝอย
และ ิ่งปฏิ ล รั ษา
ความ ะอาดของถนน
รือทาง ดินในชมชน

2,400,000

โครง ารจ้าง
มาบริ ารบคคลภาย
นอ พื่อปฏิบัติ น้าที่
งานตัด ญ้า ตัดแต่ง ิ่ง
ไม้ วัชพืช ็บ วาด ศษ
ิ่งไม้ และบารงรั ษา
าะ ลาง

2,100,000

โครง ารจ้าง
มาบริ ารบคคลภาย
นอ พื่อปฏิบัติ น้าที่
งานบาบัดน้า ีย ค
คลอง และ าจัดวัชพืช

450,000

รายจ่าย ี่ยว ับ ารรับรอง
และพิธี าร
รายจ่าย ี่ยว นื่อง ับ าร
ปฏิบัติราช ารที่ไม่ ข้า
ลั ษณะรายจ่าย มวดอื่นๆ

60,000

50,000

น้า : 8/42

วันที่พิมพ์ : 7/8/2563 18:16:43

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงาน

รวม

โครง ารจ้าง
มาบริ ารบคคลภาย
นอ พื่อปฏิบัติ น้าที่
งาน าจัดขยะมลฝอย
และ ิ่งปฏิ ล รั ษา
ความ ะอาดของถนน
รือทาง ดินในชมชน

2,400,000

โครง ารจ้าง
มาบริ ารบคคลภาย
นอ พื่อปฏิบัติ น้าที่
งานตัด ญ้า ตัดแต่ง ิ่ง
ไม้ วัชพืช ็บ วาด ศษ
ิ่งไม้ และบารงรั ษา
าะ ลาง

2,100,000

โครง ารจ้าง
มาบริ ารบคคลภาย
นอ พื่อปฏิบัติ น้าที่
งานบาบัดน้า ีย ค
คลอง และ าจัดวัชพืช

450,000

รายจ่าย ี่ยว ับ ารรับรอง
และพิธี าร
รายจ่าย ี่ยว นื่อง ับ าร
ปฏิบัติราช ารที่ไม่ ข้า
ลั ษณะรายจ่าย มวดอื่นๆ

110,000

น้า : 9/42

วันที่พิมพ์ : 7/8/2563 18:16:43

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
แผนงานงบกลาง วัฒนธรรมและ
แผนงานการศึกษา
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
สุข
ความสงบภายใน
ทั่วไป
นันทนาการ

จิ รรมขับ คลื่อน
โครง าร ัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย จา โรค
พิษ นัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศา ตราจารย์
ดร. ม ด็จพระ จ้าน้อง
นาง ธอ จ้าฟ้าจฬาภร
ณวลัยลั ษณ์ อัครราช
มารี รมพระศรี วาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

30,000

จิ รรม ารวจข้อมล
จานวน ัตว์และขึ้น
ทะ บียน ัตว์ตาม
โครง าร ัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจา โรคพิษ
นัขบ้า ตามพระราช
ปณิธาน ศา ตราจารย์
ดร. ม ด็จพระ จ้าน้อง
นาง ธอ จ้าฟ้าจฬาภร
ณวลัยลั ษณ์ อัครราช
มารี รมพระศรี วาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

6,600

ค่าชดใช้ค่า ีย าย รือ
ค่า ินไ มทดแทน

10,000

น้า : 10/42

วันที่พิมพ์ : 7/8/2563 18:16:43

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงาน

รวม

จิ รรมขับ คลื่อน
โครง าร ัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย จา โรค
พิษ นัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศา ตราจารย์
ดร. ม ด็จพระ จ้าน้อง
นาง ธอ จ้าฟ้าจฬาภร
ณวลัยลั ษณ์ อัครราช
มารี รมพระศรี วาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

30,000

จิ รรม ารวจข้อมล
จานวน ัตว์และขึ้น
ทะ บียน ัตว์ตาม
โครง าร ัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจา โรคพิษ
นัขบ้า ตามพระราช
ปณิธาน ศา ตราจารย์
ดร. ม ด็จพระ จ้าน้อง
นาง ธอ จ้าฟ้าจฬาภร
ณวลัยลั ษณ์ อัครราช
มารี รมพระศรี วาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

6,600

ค่าชดใช้ค่า ีย าย รือ
ค่า ินไ มทดแทน

10,000

น้า : 11/42

วันที่พิมพ์ : 7/8/2563 18:16:43

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
แผนงานงบกลาง วัฒนธรรมและ
แผนงานการศึกษา
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
สุข
ความสงบภายใน
ทั่วไป
นันทนาการ

ค่าใช้จ่ายใน าร ดินทาง
ไปราช าร

40,000

50,000

30,000

ค่าพวงมาลัย ช่อดอ ไม้
ระ ช้าดอ ไม้ และพวง
มาลา
โครง าร ิจ รรมทาง
ศา นา

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครง ารจัด ารแข่งขัน
ีฬา ีชมชน ัมพันธ์
ต้านยา พติด
โครง ารจัด ิจ รรม
ประชม ผยแพร่ใ ้ความ
ร้ผ้ป ครอง ี่ยว ับ าร
ป้อง ันและควบคมโรค
ติดต่อ

40,000
5,000
20,000

150,000

4,000

โครง ารจัด ็บภาษี
คลื่อนที่
โครง ารจัดงานวัน ด็
แ ่งชาติ

170,000

10,000

โครง าร ีฬา ี ัมพันธ์
โครง ารขับ คลื่อน
น้อมนาปรัชญา
ศรษฐ ิจพอ พียง

20,000

10,000
100,000

น้า : 12/42

วันที่พิมพ์ : 7/8/2563 18:16:43

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
ค่าใช้จ่ายใน าร ดินทาง
ไปราช าร

310,000

ค่าพวงมาลัย ช่อดอ ไม้
ระ ช้าดอ ไม้ และพวง
มาลา

10,000

โครง าร ิจ รรมทาง
ศา นา

40,000

โครง าร ีฬา ี ัมพันธ์

5,000

โครง ารขับ คลื่อน
น้อมนาปรัชญา
ศรษฐ ิจพอ พียง
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

รวม

20,000

โครง ารจัด ารแข่งขัน
ีฬา ีชมชน ัมพันธ์
ต้านยา พติด

150,000

โครง ารจัด ิจ รรม
ประชม ผยแพร่ใ ้ความ
ร้ผ้ป ครอง ี่ยว ับ าร
ป้อง ันและควบคมโรค
ติดต่อ

4,000

โครง ารจัด ็บภาษี
คลื่อนที่

10,000

โครง ารจัดงานวัน ด็
แ ่งชาติ

100,000

น้า : 13/42

วันที่พิมพ์ : 7/8/2563 18:16:43

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
โครง ารจัดทาแผน
พัฒนาท้องถิ่น

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
แผนงานงบกลาง วัฒนธรรมและ
แผนงานการศึกษา
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
สุข
ความสงบภายใน
ทั่วไป
นันทนาการ
50,000

โครง ารจัดฝึ อบรม
ี่ยว ับ ิจ ารท้องถิ่น

20,000

โครง ารชวนล ล่า
นิทาน านฝันรั าร
อ่าน

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

5,000

โครง ารชมชนน่าอย่
น้าบ้าน น่ามอง คลอง
วยน้าใ

50,000

โครง ารดา นินงานตาม
แนวทางโครง ารพระ
ราชดาริด้าน าธารณ ข

240,000

โครง ารดแลผ้ป่วยที่
บ้าน

15,000

โครง ารตรวจคัด รอง
ต้อ ระจ ในผ้ป่วยโรค
บา วานและผ้ งอาย

15,000

โครง ารท้องถิ่นปล ป่า
ฉลิมพระ ียรติ "ท้อง
ถิ่น ร้างป่า รั ษ์น้า"

20,000

โครง ารทัศนศึ ษา พื่อ
าร รียนร้

40,000

น้า : 14/42

วันที่พิมพ์ : 7/8/2563 18:16:43

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงาน

รวม

โครง ารจัดทาแผน
พัฒนาท้องถิ่น

50,000

โครง ารจัดฝึ อบรม
ี่ยว ับ ิจ ารท้องถิ่น

20,000

โครง ารชวนล ล่า
นิทาน านฝันรั าร
อ่าน

5,000

โครง ารชมชนน่าอย่
น้าบ้าน น่ามอง คลอง
วยน้าใ

50,000

โครง ารดา นินงานตาม
แนวทางโครง ารพระ
ราชดาริด้าน าธารณ ข

240,000

โครง ารดแลผ้ป่วยที่
บ้าน

15,000

โครง ารตรวจคัด รอง
ต้อ ระจ ในผ้ป่วยโรค
บา วานและผ้ งอาย

15,000

โครง ารท้องถิ่นปล ป่า
ฉลิมพระ ียรติ "ท้อง
ถิ่น ร้างป่า รั ษ์น้า"

20,000

โครง ารทัศนศึ ษา พื่อ
าร รียนร้

40,000

น้า : 15/42

วันที่พิมพ์ : 7/8/2563 18:16:43

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
แผนงานงบกลาง วัฒนธรรมและ
แผนงานการศึกษา
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
สุข
ความสงบภายใน
ทั่วไป
นันทนาการ

โครง ารนวัต รรม ้น
ทาง ดินขยะครบวงจร

20,000

โครง ารบ้าน รือน
ปลอดล น้ายงลาย

100,000

โครง ารบิ๊ คลีนชมชน

20,000

โครง ารปฐมนิ ทศผ้
ป ครองศนย์พัฒนา ด็
ล็

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

3,000

โครง ารปรองดอง
มานฉันท์ระดับท้องถิ่น

10,000

โครง ารประชมคณะ
รรม าร พื่อจัดทาแผน
พัฒนาท้องถิ่น แผน
ดา นินงาน ารติดตาม
และประ มินผลแผน
พัฒนา

10,000

โครง ารป้อง ันและ
แ ้ไขปัญ าฝ่นละออง
ขนาด ล็ (PM 2.5)

10,000

โครง ารป้อง ันและ
แ ้ไขปัญ ายา พติด

10,000

น้า : 16/42

วันที่พิมพ์ : 7/8/2563 18:16:43

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
โครง ารนวัต รรม ้น
ทาง ดินขยะครบวงจร
โครง ารบ้าน รือน
ปลอดล น้ายงลาย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

รวม

20,000
100,000

โครง ารบิ๊ คลีนชมชน

20,000

โครง ารปฐมนิ ทศผ้
ป ครองศนย์พัฒนา ด็
ล็

3,000

โครง ารปรองดอง
มานฉันท์ระดับท้องถิ่น

10,000

โครง ารประชมคณะ
รรม าร พื่อจัดทาแผน
พัฒนาท้องถิ่น แผน
ดา นินงาน ารติดตาม
และประ มินผลแผน
พัฒนา

10,000

โครง ารป้อง ันและ
แ ้ไขปัญ าฝ่นละออง
ขนาด ล็ (PM 2.5)

10,000

โครง ารป้อง ันและ
แ ้ไขปัญ ายา พติด

10,000

น้า : 17/42

วันที่พิมพ์ : 7/8/2563 18:16:43

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
แผนงานงบกลาง วัฒนธรรมและ
แผนงานการศึกษา
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
สุข
ความสงบภายใน
ทั่วไป
นันทนาการ

โครง ารป้อง ันและลด
ความ ี่ยงใน ารแพร่
ระบาดของโรคติด ชื้อ
ไวรั โคโรนา 2019
(COVID 19)

10,000

โครง ารป้อง ันและลด
อบัติ ตช่วง ทศ าล

10,000

โครง ารผ้ งวัยใ ่ใจ
ขภาพช่องปา

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครง ารฝึ อบรมและ
่ง ริม ล่มอาชีพใ ้แ ่
ประชาชนและ ล่ม ตรี
ในตาบลดอนยาย อม

5,000

30,000

โครง ารฝึ อบรมใ ้
ความร้ ารบรรยาย
ธรรม
โครง ารฝึ อบรมใ ้
ความร้ ารป้อง ันและ
ปราบปราม ารทจริต

5,000

20,000

โครง ารฝึ อบรมใ ้
ความร้ภมิปัญญาท้องถิ่น
โครง ารฝึ อบรมใ ้
ความร้และ ่ง ริม
ประชาธิปไตยในท้องถิ่น

10,000

20,000

น้า : 18/42

วันที่พิมพ์ : 7/8/2563 18:16:43

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
โครง ารป้อง ันและลด
ความ ี่ยงใน ารแพร่
ระบาดของโรคติด ชื้อ
ไวรั โคโรนา 2019
(COVID 19)

10,000

โครง ารป้อง ันและลด
อบัติ ตช่วง ทศ าล

10,000

โครง ารผ้ งวัยใ ่ใจ
ขภาพช่องปา

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

รวม

โครง ารฝึ อบรมและ
่ง ริม ล่มอาชีพใ ้แ ่
ประชาชนและ ล่ม ตรี
ในตาบลดอนยาย อม

5,000

30,000

โครง ารฝึ อบรมใ ้
ความร้ ารบรรยาย
ธรรม

5,000

โครง ารฝึ อบรมใ ้
ความร้ ารป้อง ันและ
ปราบปราม ารทจริต

20,000

โครง ารฝึ อบรมใ ้
ความร้ภมิปัญญาท้องถิ่น

10,000

โครง ารฝึ อบรมใ ้
ความร้และ ่ง ริม
ประชาธิปไตยในท้องถิ่น

20,000

น้า : 19/42

วันที่พิมพ์ : 7/8/2563 18:16:43

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
แผนงานงบกลาง วัฒนธรรมและ
แผนงานการศึกษา
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
สุข
ความสงบภายใน
ทั่วไป
นันทนาการ

โครง ารพัฒนาระบบ
บริ ารศนย์บริ าร
าธารณ ขชมชน
ทศบาลตาบลดอนยาย
อม "คลินิ อบอ่นใ ล้
บ้านใ ล้ใจ"

20,000

โครง ารพัฒนา
ศั ยภาพ ครือข่ายแ น
นา ขภาพ ทศบาล
ตาบลดอนยาย อม

30,000

โครง ารพัฒนา
ศั ยภาพใ ้บคลา รใน
ารปฏิบัติงาน

50,000

โครง าร พื่อพัฒนา าร
ารจัดทา ลั ตร
ระดับปฐมวัยและ าร
จัดทาแผน าร รียน
าร อน

5,000

โครง าร พื่อพัฒนา
ศั ยภาพใน ารจัด าร
รียน าร อนของคร
ศนย์พัฒนา ด็ ล็ ฯ

20,000

โครง ารรั ษ์โล รั ิ่ง
แวดล้อม

10,000
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงาน

รวม

โครง ารพัฒนาระบบ
บริ ารศนย์บริ าร
าธารณ ขชมชน
ทศบาลตาบลดอนยาย
อม "คลินิ อบอ่นใ ล้
บ้านใ ล้ใจ"

20,000

โครง ารพัฒนา
ศั ยภาพ ครือข่ายแ น
นา ขภาพ ทศบาล
ตาบลดอนยาย อม

30,000

โครง ารพัฒนา
ศั ยภาพใ ้บคลา รใน
ารปฏิบัติงาน

50,000

โครง าร พื่อพัฒนา าร
ารจัดทา ลั ตร
ระดับปฐมวัยและ าร
จัดทาแผน าร รียน
าร อน

5,000

โครง าร พื่อพัฒนา
ศั ยภาพใน ารจัด าร
รียน าร อนของคร
ศนย์พัฒนา ด็ ล็ ฯ

20,000

โครง ารรั ษ์โล รั ิ่ง
แวดล้อม

10,000

น้า : 21/42
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
โครง ารโรง รียนผ้ ง
อาย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
แผนงานงบกลาง วัฒนธรรมและ
แผนงานการศึกษา
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
สุข
ความสงบภายใน
ทั่วไป
นันทนาการ
100,000

โครง าร ลือ ตั้ง มาชิ
ภาท้องถิ่น รือผ้
บริ ารท้องถิ่น

400,000

โครง ารวันคล้ายวัน
พระราช มภพของพระ
บาท ม ด็จพระบรมชน
าธิ บศร ม าภมิ
พลอดลย ดชม าราช
บรมนาถบพิตร วันชาติ
และวันพ่อแ ่งชาติ

50,000

โครง ารวันคล้ายวัน
วรรคตของพระบาท
ม ด็จพระบรมชน าธิ
บศร ม าภมิพลอดลย
ดช ม าราชบรม
นาถบพิตร

50,000

โครง ารวัน ฉลิมพระ
ชนมพรรษา พระบาท
ม ด็จพระปร มนทรรา
มาธิบดีศรี ินทร ม าวชิ
ราลง รณ พระวชิร ล้า
จ้าอย่ ัว

180,000

น้า : 22/42

วันที่พิมพ์ : 7/8/2563 18:16:43

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงาน

รวม

โครง ารโรง รียนผ้ ง
อาย

100,000

โครง าร ลือ ตั้ง มาชิ
ภาท้องถิ่น รือผ้
บริ ารท้องถิ่น

400,000

โครง ารวันคล้ายวัน
พระราช มภพของพระ
บาท ม ด็จพระบรมชน
าธิ บศร ม าภมิ
พลอดลย ดชม าราช
บรมนาถบพิตร วันชาติ
และวันพ่อแ ่งชาติ

50,000

โครง ารวันคล้ายวัน
วรรคตของพระบาท
ม ด็จพระบรมชน าธิ
บศร ม าภมิพลอดลย
ดช ม าราชบรม
นาถบพิตร

50,000

โครง ารวัน ฉลิมพระ
ชนมพรรษา พระบาท
ม ด็จพระปร มนทรรา
มาธิบดีศรี ินทร ม าวชิ
ราลง รณ พระวชิร ล้า
จ้าอย่ ัว

180,000
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
แผนงานงบกลาง วัฒนธรรมและ
แผนงานการศึกษา
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
สุข
ความสงบภายใน
ทั่วไป
นันทนาการ

โครง ารวัน ฉลิมพระ
ชนมพรรษา ม ด็จพระ
นาง จ้า ทิดา พัชร ธา
พิมลลั ษณ พระบรม
ราชินี

160,000

โครง ารวัน ฉลิมพระ
ชนมพรรษา ม ด็จพระ
บรมราชชนนีพันปี ลวง
และวันแม่แ ่งชาติ

50,000

โครง ารวัน ทศบาล

20,000

โครง ารวันแม่ (ศพด.)

3,000

โครง ารวันแ ่งความ
ภาคภมิใจ

15,000

โครง าร ่ง ริม ารใช้
พลังงานทดแทนใน
ชมชน

30,000

โครง าร ่ง ริม าร
ออ าลัง าย "มวยไทย
ชมชนต้านยา พติด"

50,000

โครง าร ่ง ริมทันต
ขภาพนั รียนชั้น
ประถมศึ ษา

5,000

น้า : 24/42
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงาน

รวม

โครง ารวัน ฉลิมพระ
ชนมพรรษา ม ด็จพระ
นาง จ้า ทิดา พัชร ธา
พิมลลั ษณ พระบรม
ราชินี

160,000

โครง ารวัน ฉลิมพระ
ชนมพรรษา ม ด็จพระ
บรมราชชนนีพันปี ลวง
และวันแม่แ ่งชาติ

50,000

โครง ารวัน ทศบาล

20,000

โครง ารวันแม่ (ศพด.)

3,000

โครง ารวันแ ่งความ
ภาคภมิใจ

15,000

โครง าร ่ง ริม ารใช้
พลังงานทดแทนใน
ชมชน

30,000

โครง าร ่ง ริม าร
ออ าลัง าย "มวยไทย
ชมชนต้านยา พติด"

50,000

โครง าร ่ง ริมทันต
ขภาพนั รียนชั้น
ประถมศึ ษา

5,000

น้า : 25/42
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
แผนงานงบกลาง วัฒนธรรมและ
แผนงานการศึกษา
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
สุข
ความสงบภายใน
ทั่วไป
นันทนาการ

โครง าร ่ง ริมทันต
ขภาพนั รียนชั้น
มัธยมศึ ษา
โครง าร ่ง ริมพระ
พทธศา นา

3,000

โครง าร ่ง ริมพื้นฐาน
ารว่ายน้าใ ้ปลอดภัย

5,000

โครง าร ่ง ริม นับ
นน ารจัดทาแผน
ชมชน
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

5,000

20,000

โครง าร ่ง ริม นับ
นนวัฒนธรรมรั าร
อ่านและ ่ง ริมแ ล่ง
าร รียนร้ในศนย์พัฒนา
ด็ ล็ และชมชน

20,000

โครง าร นับ นนค่าใช้
จ่าย ารบริ าร ถาน
ศึ ษา ค่าใช้จ่ายใน าร
จัด ารศึ ษา า รับ
ศนย์พัฒนา ด็ ล็ (ศพ
ด.)

96,000

น้า : 26/42
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงาน

รวม

โครง าร ่ง ริมทันต
ขภาพนั รียนชั้น
มัธยมศึ ษา

5,000

โครง าร ่ง ริมพระ
พทธศา นา

3,000

โครง าร ่ง ริมพื้นฐาน
ารว่ายน้าใ ้ปลอดภัย

5,000

โครง าร ่ง ริม นับ
นน ารจัดทาแผน
ชมชน

20,000

โครง าร ่ง ริม นับ
นนวัฒนธรรมรั าร
อ่านและ ่ง ริมแ ล่ง
าร รียนร้ในศนย์พัฒนา
ด็ ล็ และชมชน

20,000

โครง าร นับ นนค่าใช้
จ่าย ารบริ าร ถาน
ศึ ษา ค่าใช้จ่ายใน าร
จัด ารศึ ษา า รับ
ศนย์พัฒนา ด็ ล็ (ศพ
ด.)

96,000
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
แผนงานงบกลาง วัฒนธรรมและ
แผนงานการศึกษา
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
สุข
ความสงบภายใน
ทั่วไป
นันทนาการ

โครง าร นับ นนค่าใช้
จ่าย ารบริ าร ถาน
ศึ ษา
ค่าจัด าร รียน าร อน
ของศนย์พัฒนา ด็ ล็

170,000

โครง าร นับ นนค่าใช้
จ่าย ารบริ าร ถาน
ศึ ษา
ค่าอา าร ลางวัน
า รับ ด็ ปฐมวัยใน
ศนย์พัฒนา ด็ ล็

490,000

โครง าร านึ รั บ้าน
ิด

5,000

โครง าร ารวจภาษี
ที่ดินและ ิ่งปล ร้าง

50,000

โครง าร ืบ าน
ประ พณีวันลอย ระทง

100,000

โครง าร ืบ าน
วัฒนธรรมประ พณีวัน
ง รานต์และวันผ้ ง
อาย

300,000

โครง าร นน้อยรั ออม
(ตามแนว ศรษฐ ิจพอ
พียง)

5,000
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงาน

รวม

โครง าร นับ นนค่าใช้
จ่าย ารบริ าร ถาน
ศึ ษา
ค่าจัด าร รียน าร อน
ของศนย์พัฒนา ด็ ล็

170,000

โครง าร นับ นนค่าใช้
จ่าย ารบริ าร ถาน
ศึ ษา
ค่าอา าร ลางวัน
า รับ ด็ ปฐมวัยใน
ศนย์พัฒนา ด็ ล็

490,000

โครง าร านึ รั บ้าน
ิด

5,000

โครง าร ารวจภาษี
ที่ดินและ ิ่งปล ร้าง

50,000

โครง าร ืบ าน
ประ พณีวันลอย ระทง

100,000

โครง าร ืบ าน
วัฒนธรรมประ พณีวัน
ง รานต์และวันผ้ ง
อาย

300,000

โครง าร นน้อยรั ออม
(ตามแนว ศรษฐ ิจพอ
พียง)

5,000

น้า : 29/42
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
แผนงานงบกลาง วัฒนธรรมและ
แผนงานการศึกษา
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
สุข
ความสงบภายใน
ทั่วไป
นันทนาการ

โครง ารไ ว้คร

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

3,000

โครง ารอบรม ชิง
ปฏิบัติ าร ารปฐม
พยาบาลและ ารช่วย
ฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
า รับประชาชนทั่วไป

12,000

โครง ารอบรม พื่อ ร้าง
จิต านึ รั ษ์ ิ่งแวด
ล้อมในชมชน

30,000

โครง ารอบรม ัมมนา
และทัศนศึ ษาดงาน
ของคณะ รรม าร
ชมชน,คณะ รรม าร
นับ นนแผน, คณะ
รรม ารพัฒนา
ทศบาลฯ, คณะ
รรม ารติดตามและ
ประ มินผลแผนพัฒนา
ทศบาลฯ
โครง ารอบรม ริม
ร้างศั ยภาพ ภา ด็ ฯ
โครง ารอบรมใ ้ความ
ร้ ี่ยว ับ ารป้อง ัน
และระงับอัคคีภัย บื้อง
ต้น

400,000

10,000

30,000

น้า : 30/42
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
โครง ารไ ว้คร

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

รวม
3,000

โครง ารอบรม ชิง
ปฏิบัติ าร ารปฐม
พยาบาลและ ารช่วย
ฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
า รับประชาชนทั่วไป

12,000

โครง ารอบรม พื่อ ร้าง
จิต านึ รั ษ์ ิ่งแวด
ล้อมในชมชน

30,000

โครง ารอบรม ัมมนา
และทัศนศึ ษาดงาน
ของคณะ รรม าร
ชมชน,คณะ รรม าร
นับ นนแผน, คณะ
รรม ารพัฒนา
ทศบาลฯ, คณะ
รรม ารติดตามและ
ประ มินผลแผนพัฒนา
ทศบาลฯ

400,000

โครง ารอบรม ริม
ร้างศั ยภาพ ภา ด็ ฯ

10,000

โครง ารอบรมใ ้ความ
ร้ ี่ยว ับ ารป้อง ัน
และระงับอัคคีภัย บื้อง
ต้น

30,000

น้า : 31/42
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าใช้สอย

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
แผนงานงบกลาง วัฒนธรรมและ
แผนงานการศึกษา
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
สุข
ความสงบภายใน
ทั่วไป
นันทนาการ

โครง ารอบรมใ ้ความ
ร้ใน ารดแล ด็ อาย 0
- 5 ปี

10,000

โครง ารอบรมใ ้ความ
ร้ป้อง ัน ารติด ชื้อ HIV
ใน ล่ม ด็ และ ยาวชน

10,000

โครง ารอา า มัคร
ท้องถิ่นรั ษ์โล (อถล.)

30,000

โครง ารอา าร
ปลอดภัย ใ ่ใจ ขภาพ
ชมชน

15,000

โครง ารอา าร ริม
(นม) บนรถบริ าร
รับ- ่ง นั รียนใน ขต
ทศบาลตาบลดอนยาย
อม

งบดาเนินงาน

ค่าบารงรั ษาและซ่อมแซม

100,000

250,000

100,000

50,000

วั ด ครื่องแต่ง าย
วั ดยานพา นะและขน ่ง
ค่าวัสดุ

140,000

30,000
100,000

10,000

วั ดคอมพิว ตอร์

30,000

80,000

วั ดไฟฟ้าและวิทย

100,000

วั ด ชื้อ พลิงและ ล่อลื่น

520,000

วั ด ีฬา

50,000
150,000

70,000

40,000

20,000

180,000

20,000

20,000

22,000

250,000

210,000

65,000
30,000
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าใช้สอย

งบดาเนินงาน

โครง ารอบรมใ ้ความ
ร้ใน ารดแล ด็ อาย 0
- 5 ปี

10,000

โครง ารอบรมใ ้ความ
ร้ป้อง ัน ารติด ชื้อ HIV
ใน ล่ม ด็ และ ยาวชน

10,000

โครง ารอา า มัคร
ท้องถิ่นรั ษ์โล (อถล.)

30,000

โครง ารอา าร
ปลอดภัย ใ ่ใจ ขภาพ
ชมชน

15,000

โครง ารอา าร ริม
(นม) บนรถบริ าร
รับ- ่ง นั รียนใน ขต
ทศบาลตาบลดอนยาย
อม

100,000

ค่าบารงรั ษาและซ่อมแซม
วั ด ครื่องแต่ง าย

ค่าวัสดุ

รวม

590,000
30,000

วั ดยานพา นะและขน ่ง

330,000

วั ดคอมพิว ตอร์

350,000

วั ดไฟฟ้าและวิทย

162,000

วั ด ชื้อ พลิงและ ล่อลื่น
วั ด ีฬา

1,045,000
30,000
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
แผนงานงบกลาง วัฒนธรรมและ
แผนงานการศึกษา
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
สุข
ความสงบภายใน
ทั่วไป
นันทนาการ

วั ด ครื่องดับ พลิง
วั ดงานบ้านงานครัว

50,000
50,000

วั ดวิทยาศา ตร์ รือ าร
แพทย์
ค่าวัสดุ

30,000

80,000

30,000

ค่าอา าร ริม (นม)
วั ด าร ษตร

งบดาเนินงาน

20,000

5,000

20,000

20,000

200,395

1,159,400
20,000

15,000

วั ด ่อ ร้าง

110,000

30,000

วั ด านั งาน

20,000

วั ด ารศึ ษา

80,000

50,000
80,000

ค่าบริ าร ื่อ ารและโทร
คมนาคม
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
ค่าไฟฟ้า

100,000
5,000

150,000

7,000

35,000

150,000

130,000

85,500

700,000

ค่าบริ ารไปรษณีย์
ค่าบริ ารโทรศัพท์

40,000
15,000

ครภัณฑ์ านั งาน
งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

้าอี้ทางาน แบบล้อ
ลื่อน จานวน 1 ตัว

1,700

3,000

20,000
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าวัสดุ

วั ด ครื่องดับ พลิง

50,000

วั ดงานบ้านงานครัว

125,000

วั ดวิทยาศา ตร์ รือ าร
แพทย์

110,000

ค่าอา าร ริม (นม)
วั ด าร ษตร

งบดาเนินงาน

ค่าสาธารณูปโภค

รวม

1,159,400
35,000

วั ด ่อ ร้าง

140,000

วั ด านั งาน

370,395

วั ด ารศึ ษา

80,000

ค่าบริ าร ื่อ ารและโทร
คมนาคม

100,000

ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล

197,000

ค่าไฟฟ้า

1,065,500

ค่าบริ ารไปรษณีย์

40,000

ค่าบริ ารโทรศัพท์

38,000

ครภัณฑ์ านั งาน
งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

้าอี้ทางาน แบบล้อ
ลื่อน จานวน 1 ตัว

1,700
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
ครื่องปรับอา าศแบบ
แย ่วน แบบตั้งพื้น
รือแบบแขวน ขนาด
24000 บีทีย จานวน 2
ครื่องๆละ 32,400
บาท (บัญชีตาม
มาตรฐานครภัณฑ์)

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
แผนงานงบกลาง วัฒนธรรมและ
แผนงานการศึกษา
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
สุข
ความสงบภายใน
ทั่วไป
นันทนาการ

64,800

โต๊ะทางาน แบบไม้
จานวน 1 ตัว
งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

3,900

ครภัณฑ์คอมพิว ตอร์
ครื่องคอมพิว ตอร์
า รับงาน ประมวลผล
แบบที่ 1 (จอแ ดงภาพ
ขนาดไม่น้อย ว่า 19
นิ้ว) จานวน 1 ครื่อง
( ณฑ์ราคา ลางและ
คณลั ษณะพื้นฐาน าร
จัด าอป รณ์และระบบ
คอมพิว ตอร์)

44,000

22,000
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
ครื่องปรับอา าศแบบ
แย ่วน แบบตั้งพื้น
รือแบบแขวน ขนาด
24000 บีทีย จานวน 2
ครื่องๆละ 32,400
บาท (บัญชีตาม
มาตรฐานครภัณฑ์)
โต๊ะทางาน แบบไม้
จานวน 1 ตัว

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

รวม

64,800

3,900

ครภัณฑ์คอมพิว ตอร์
ครื่องคอมพิว ตอร์
า รับงาน ประมวลผล
แบบที่ 1 (จอแ ดงภาพ
ขนาดไม่น้อย ว่า 19
นิ้ว) จานวน 1 ครื่อง
( ณฑ์ราคา ลางและ
คณลั ษณะพื้นฐาน าร
จัด าอป รณ์และระบบ
คอมพิว ตอร์)

66,000

น้า : 37/42
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
แผนงานงบกลาง วัฒนธรรมและ
แผนงานการศึกษา
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
สุข
ความสงบภายใน
ทั่วไป
นันทนาการ

ครื่อง ารองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA จานวน
1 ครื่อง ( ณฑ์ราคา
ลางและคณลั ษณะ
พื้นฐาน ารจัด า
อป รณ์และระบบ
คอมพิว ตอร์)

2,500

ครภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ล้องวงจรปด จานวน
10 ตัว พร้อมอป รณ์
ารติดตั้งและ Set
ระบบ
ค่าบารงรั ษาและปรับปรง
ครภัณฑ์

500,000

380,000

ครภัณฑ์ยานพา นะและขน
่ง
รถบรรท (ดี ซล) ขนาด
1 ตัน ปริมาตร ระบ
บไม่ต่า ว่า 2,400 ซีซี
รือ าลัง ครื่องยนต์ ง
ดไม่ต่า ว่า 110
ิโลวัตต์ ขับ คลื่อน 2
ล้อ แบบดับ บิ้ลแค็บ
จานวน 1 คัน

854,000

100,000

200,000

260,000
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
ครื่อง ารองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA จานวน
1 ครื่อง ( ณฑ์ราคา
ลางและคณลั ษณะ
พื้นฐาน ารจัด า
อป รณ์และระบบ
คอมพิว ตอร์)

รวม

2,500

ครภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ล้องวงจรปด จานวน
10 ตัว พร้อมอป รณ์
ารติดตั้งและ Set
ระบบ
ค่าบารงรั ษาและปรับปรง
ครภัณฑ์

500,000

940,000

ครภัณฑ์ยานพา นะและขน
่ง
รถบรรท (ดี ซล) ขนาด
1 ตัน ปริมาตร ระบ
บไม่ต่า ว่า 2,400 ซีซี
รือ าลัง ครื่องยนต์ ง
ดไม่ต่า ว่า 110
ิโลวัตต์ ขับ คลื่อน 2
ล้อ แบบดับ บิ้ลแค็บ
จานวน 1 คัน

854,000
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าครุภัณฑ์

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
แผนงานงบกลาง วัฒนธรรมและ
แผนงานการศึกษา
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
สุข
ความสงบภายใน
ทั่วไป
นันทนาการ

รถบรรท น้าดับ พลิง
แบบอ น ประ งค์
ขนาดบรรจไม่น้อย ว่า
8,000 ลิตร

3,500,000

ค่า ่อ ร้าง ิ่ง าธารณป าร

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครง าร ่อ ร้าง
ลังคา ระว่ายน้าศนย์
พัฒนา ด็ ล็ ทศบาล
ตาบลดอนยาย อม

500,000

โครง ารปรับปรงซ่อม
แซมรั้วและปรับปรงภมิ
ทัศน์ พร้อม ทพื้น ค ล.

340,000

ค่า ่อ ร้าง ิ่ง าธารณปโภค
ารติดตั้งโคมไฟฟ้าแ ง
ว่าง ใน ขต ทศบาล
ตาบลดอนยาย อม

400,000

โครง าร ่อ ร้างราว ัน
ต

500,000
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าครุภัณฑ์

แผนงาน
รถบรรท น้าดับ พลิง
แบบอ น ประ งค์
ขนาดบรรจไม่น้อย ว่า
8,000 ลิตร

รวม

3,500,000

ค่า ่อ ร้าง ิ่ง าธารณป าร

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครง าร ่อ ร้าง
ลังคา ระว่ายน้าศนย์
พัฒนา ด็ ล็ ทศบาล
ตาบลดอนยาย อม

500,000

โครง ารปรับปรงซ่อม
แซมรั้วและปรับปรงภมิ
ทัศน์ พร้อม ทพื้น ค ล.

340,000

ค่า ่อ ร้าง ิ่ง าธารณปโภค
ารติดตั้งโคมไฟฟ้าแ ง
ว่าง ใน ขต ทศบาล
ตาบลดอนยาย อม

400,000

โครง าร ่อ ร้างราว ัน
ต

500,000
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งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
แผนงานงบกลาง วัฒนธรรมและ
แผนงานการศึกษา
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
สุข
ความสงบภายใน
ทั่วไป
นันทนาการ

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

โครง ารปรับปรงผิว
จราจรแอ ฟัลท์ติ
คอน รีตพร้อมซ่อมแซม
ผิวจราจรคอน รีตที่
ชารดบริ วณบ้านนาง
าย มี ่า ถึงคอ ะพาน
ที่ทา ารผ้ใ ญ่บ้าน (ชั่ว
คราว) ม.1 นายธน คง
จ้ย (ชมชนโค ทรัพย์
จริญ) ม.1 ต.ดอนยาย
อม

353,000

ค่าบารงรั ษาและปรับปรง
ที่ดินและ ิ่ง ่อ ร้าง

300,000

300,000

200,000

รายจ่ายอื่น
งบรายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

ค่าจ้างที่ปรึ ษา พื่อ
ศึ ษา วิจัย ประ มินผล
รือพัฒนาระบบต่างๆ

30,000

งินอด นน ่วนราช าร
งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

งินอด นน า รับ
อา าร ลางวันของ
โรง รียนวัดดอนยาย
อม( ลวงพ่อ งิน
อปถัมภ์)

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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งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

รวม

โครง ารปรับปรงผิว
จราจรแอ ฟัลท์ติ
คอน รีตพร้อมซ่อมแซม
ผิวจราจรคอน รีตที่
ชารดบริ วณบ้านนาง
าย มี ่า ถึงคอ ะพาน
ที่ทา ารผ้ใ ญ่บ้าน (ชั่ว
คราว) ม.1 นายธน คง
จ้ย (ชมชนโค ทรัพย์
จริญ) ม.1 ต.ดอนยาย
อม
ค่าบารงรั ษาและปรับปรง
ที่ดินและ ิ่ง ่อ ร้าง

353,000

800,000

รายจ่ายอื่น
งบรายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

ค่าจ้างที่ปรึ ษา พื่อ
ศึ ษา วิจัย ประ มินผล
รือพัฒนาระบบต่างๆ

30,000

งินอด นน ่วนราช าร
งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

งินอด นน า รับ
อา าร ลางวันของ
โรง รียนวัดดอนยาย
อม( ลวงพ่อ งิน
อปถัมภ์)

2,020,000

รวม

70,000,000

