
                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                 

   
 
 

เทศบญัญัติ 
เรื่อง งบประมาณรายจ่าย  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

ของ 
เทศบาลต าบลดอนยายหอม 

อ าเภอเมืองนครปฐม   จังหวดันครปฐม  



เทศบาลตําบลดอนยายหอม
เขต/อําเภอ เมืองนครปฐม    จังหวัดนครปฐม

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

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

พื้นที่ 4.64 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 6,490 คน
ชาย 3,124 คน

หญิง 3,366 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 21 กันยายน 2564



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลตําบลดอนยายหอม
อําเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลดอนยายหอม

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นของเทศบาลตําบลดอนยายหอม จะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปตอสภาเทศบาลตําบลดอนยายหอมอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทองถิ่นเทศบาล
ตําบลดอนยายหอม จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการ
และแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 57,016,939.56 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 89,436,010.92 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 17,393,014.31 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 2 โครงการ รวม 
130,499.56 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 16 โครงการ รวม 5,637,578.18 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 องค์กรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.1 รายรับจริง จํานวน 56,871,869.82 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 366,637.17 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 1,177,633.50 บาท

หมวดรายไดจากทรัพย์สิน จํานวน 574,171.60 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 455,756.15 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 2,000.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 28,281,248.40 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 26,014,423.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 24,759.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 50,311,516.79 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 13,918,219.74 บาท

งบบุคลากร จํานวน 19,691,215.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 11,596,031.45 บาท

งบลงทุน จํานวน 3,074,090.60 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 2,013,960.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 18,000.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 24,759.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 2,297,605.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลดอนยายหอม
อําเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 366,637.17 1,600,000.00 1,600,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

1,177,633.50 1,486,000.00 1,486,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 574,171.60 565,000.00 565,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 455,756.15 1,106,000.00 906,000.00

หมวดรายได้จากทุน 2,000.00 55,000.00 55,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 2,576,198.42 4,812,000.00 4,612,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 28,281,248.40 32,055,000.00 31,975,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

28,281,248.40 32,055,000.00 31,975,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 26,014,423.00 33,133,000.00 33,413,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

26,014,423.00 33,133,000.00 33,413,000.00

รวม 56,871,869.82 70,000,000.00 70,000,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลดอนยายหอม
อําเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 13,918,219.74 14,864,140.00 15,622,910.00

งบบุคลากร 19,691,215.00 25,599,115.00 26,925,390.00

งบดําเนินงาน 11,596,031.45 18,660,845.00 19,277,100.00

งบลงทุน 3,074,090.60 8,825,900.00 6,053,600.00

งบเงินอุดหนุน 2,013,960.00 2,020,000.00 2,121,000.00

งบรายจ่ายอื่น 18,000.00 30,000.00 0.00

รวมจายจากงบประมาณ 50,311,516.79 70,000,000.00 70,000,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ
เทศบาลตําบลดอนยายหอม

อําเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตําบลดอนยายหอม
อําเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 19,458,240

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,661,900

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 7,883,460

แผนงานสาธารณสุข 6,290,060

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,043,500

แผนงานเคหะและชุมชน 4,765,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 560,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 440,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 11,274,930

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 15,622,910

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 70,000,000



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลดอนยายหอม

อําเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 15,622,910 15,622,910
    งบกลาง 15,622,910 15,622,910

หน้า : 1/8



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 8,204,000 771,000 4,765,740 360,000 14,100,740
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,850,000 0 0 0 2,850,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 5,354,000 771,000 4,765,740 360,000 11,250,740

งบดําเนินงาน 3,253,700 123,000 676,400 15,000 4,068,100
    ค่าตอบแทน 272,000 108,000 176,400 0 556,400

    ค่าใช้สอย 1,564,700 15,000 230,000 15,000 1,824,700

    ค่าวัสดุ 432,000 0 270,000 0 702,000

    ค่าสาธารณูปโภค 985,000 0 0 0 985,000

งบลงทุน 1,164,200 16,000 109,200 0 1,289,400
    ค่าครุภัณฑ์ 1,164,200 16,000 109,200 0 1,289,400

รวม 12,621,900 910,000 5,551,340 375,000 19,458,240

หน้า : 2/8



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รวม

งบบุคลากร 1,548,500 1,548,500
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,548,500 1,548,500

งบดําเนินงาน 1,082,500 1,082,500
    ค่าตอบแทน 24,000 24,000

    ค่าใช้สอย 410,000 410,000

    ค่าวัสดุ 550,000 550,000

    ค่าสาธารณูปโภค 98,500 98,500

งบลงทุน 30,900 30,900
    ค่าครุภัณฑ์ 30,900 30,900

รวม 2,661,900 2,661,900

หน้า : 3/8



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

งานศึกษาไม่กําหนด
ระดับ

รวม

งบบุคลากร 214,560 2,046,000 0 2,260,560
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 214,560 2,046,000 0 2,260,560

งบดําเนินงาน 0 3,372,500 10,000 3,382,500
    ค่าตอบแทน 0 13,600 0 13,600

    ค่าใช้สอย 0 1,648,700 10,000 1,658,700

    ค่าวัสดุ 0 1,514,200 0 1,514,200

    ค่าสาธารณูปโภค 0 196,000 0 196,000

งบลงทุน 39,000 80,400 0 119,400
    ค่าครุภัณฑ์ 39,000 80,400 0 119,400

งบเงินอุดหนุน 0 2,121,000 0 2,121,000
    เงินอุดหนุน 0 2,121,000 0 2,121,000

รวม 253,560 7,619,900 10,000 7,883,460

หน้า : 4/8



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

รวม

งบบุคลากร 2,017,360 0 2,323,800 4,341,160
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,017,360 0 2,323,800 4,341,160

งบดําเนินงาน 295,000 711,600 862,400 1,869,000
    ค่าตอบแทน 30,000 0 400,400 430,400

    ค่าใช้สอย 160,000 621,600 322,000 1,103,600

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

งบลงทุน 29,500 0 50,400 79,900
    ค่าครุภัณฑ์ 29,500 0 50,400 79,900

รวม 2,341,860 711,600 3,236,600 6,290,060

หน้า : 5/8



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 1,016,000 1,016,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,016,000 1,016,000

งบดําเนินงาน 20,000 20,000
    ค่าใช้สอย 20,000 20,000

งบลงทุน 7,500 7,500
    ค่าครุภัณฑ์ 7,500 7,500

รวม 1,043,500 1,043,500

หน้า : 6/8



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานสวนสาธารณะ
งานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล
งานบําบัดน้ําเสีย รวม

งบบุคลากร 0 480,000 0 480,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 480,000 0 480,000

งบดําเนินงาน 175,000 3,480,000 500,000 4,155,000
    ค่าวัสดุ 20,000 480,000 0 500,000

    ค่าสาธารณูปโภค 155,000 0 0 155,000

    ค่าใช้สอย 0 3,000,000 500,000 3,500,000

งบลงทุน 0 130,000 0 130,000
    ค่าครุภัณฑ์ 0 130,000 0 130,000

รวม 175,000 4,090,000 500,000 4,765,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 560,000 560,000
    ค่าใช้สอย 560,000 560,000

รวม 560,000 560,000

หน้า : 7/8



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

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

รวม 440,000 440,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 3,178,430 3,178,430
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,178,430 3,178,430

งบดําเนินงาน 3,700,000 3,700,000
    ค่าตอบแทน 230,000 230,000

    ค่าใช้สอย 2,600,000 2,600,000

    ค่าวัสดุ 870,000 870,000

งบลงทุน 4,396,500 4,396,500
    ค่าครุภัณฑ์ 7,500 7,500

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 4,389,000 4,389,000

รวม 11,274,930 11,274,930

หน้า : 8/8







รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลดอนยายหอม
อําเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 2,914,517.62 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงท้องที่ 59,255.30 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 115,641.17 1,300,000.00 -1.54 % 1,280,000.00
     ภาษีป้าย 238,359.00 250,996.00 300,000.00 6.67 % 320,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 3,212,131.92 366,637.17 1,600,000.00 1,600,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 2,376.50 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 722,780.00 827,910.00 900,000.00 0.00 % 900,000.00
     ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 124,000.00 153,600.00 150,000.00 6.67 % 160,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 2,370.00 2,460.00 50,000.00 -60.00 % 20,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 3,420.00 5,047.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 710.00 780.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้
บริหารท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 100.00 % 30,000.00

     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 60,100.00 93,970.00 100,000.00 0.00 % 100,000.00
     ค่าปรับการผิดสัญญา 37,640.00 400.00 100,000.00 -10.00 % 90,000.00
     ค่าปรับอื่น ๆ 0.00 0.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายต่อ
สุขภาพ

77,600.00 70,120.00 100,000.00 0.00 % 100,000.00

     ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

21,150.00 20,060.00 50,000.00 0.00 % 50,000.00

     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 420.00 410.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 915.00 500.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ 0.00 0.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 1,051,105.00 1,177,633.50 1,486,000.00 1,486,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ค่าเช่าหรือบริการ 0.00 0.00 15,000.00 0.00 % 15,000.00
     ดอกเบี้ย 345,115.63 574,171.60 550,000.00 0.00 % 550,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 345,115.63 574,171.60 565,000.00 565,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     ค่าจําหน่ายเศษของ 0.00 6,172.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     เงินที่มีผู้อุทิศให้ 0.00 0.00 500,000.00 -40.00 % 300,000.00
     ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง 68,000.00 17,500.00 100,000.00 0.00 % 100,000.00
     ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร 10.00 5.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 671,496.58 432,079.15 500,000.00 0.00 % 500,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 739,506.58 455,756.15 1,106,000.00 906,000.00
หมวดรายได้จากทุน
     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 14,000.00 2,000.00 50,000.00 0.00 % 50,000.00
     รายได้จากทุนอื่น ๆ 0.00 0.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 14,000.00 2,000.00 55,000.00 55,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต์ 723,174.24 686,898.80 700,000.00 14.29 % 800,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 18,208,718.08 16,953,560.32 18,800,000.00 0.00 % 18,800,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 4,693,064.33 4,573,175.06 5,000,000.00 0.00 % 5,000,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 328,306.04 265,789.56 500,000.00 0.00 % 500,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 5,699,880.46 4,942,199.37 5,500,000.00 0.00 % 5,500,000.00
     ค่าภาคหลวงแร่ 43,805.91 41,241.82 150,000.00 -60.00 % 60,000.00
     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 61,638.09 63,700.47 150,000.00 -60.00 % 60,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

407,893.00 754,683.00 1,200,000.00 0.00 % 1,200,000.00

     ภาษีจัดสรรอื่น ๆ 2,318.30 0.00 55,000.00 0.00 % 55,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 30,168,798.45 28,281,248.40 32,055,000.00 31,975,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป 24,969,694.00 26,014,423.00 33,133,000.00 0.85 % 33,413,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 24,969,694.00 26,014,423.00 33,133,000.00 33,413,000.00
รวมทุกหมวด 60,500,351.58 56,871,869.82 70,000,000.00 70,000,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลดอนยายหอม

อําเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 70,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 1,600,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 1,280,000 บาท

        ประมาณการรับน้อยกวาปที่แล้ว  โดยคํานวณจาก
ทะเบียนทรัพย์สินและรายรับในปที่ผานมาเป็นเกณฑ์

ภาษีป้าย จํานวน 320,000 บาท

        ประมาณการรับเพิ่มจากปที่แล้ว  โดยประมาณการ
จากรายรับจริงของปที่ผานมาเป็นเกณฑ์

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

        ประมาณการรับเทากับปที่แล้ว  โดยประมาณการจากราย
รับจริงของปที่ผานมาเป็นเกณฑ์

คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 900,000 บาท

        ประมาณการรับเทากับปที่แล้ว  โดยประมาณการจากราย
รับจริงของปที่ผานมาเป็นเกณฑ์

คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จํานวน 160,000 บาท

        ประมาณการรับเพิ่มจากปที่แล้ว  โดยประมาณการ
จากรายรับจริงของปที่ผานมาเป็นเกณฑ์

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 20,000 บาท

        ประมาณการรับน้อยกวาปที่แล้ว  โดยประมาณการ
จากรายรับจริงของปที่ผานมาเป็นเกณฑ์

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 10,000 บาท

        ประมาณการรับเทากับปที่แล้ว  โดยประมาณการจากราย
รับจริงของปที่ผานมาเป็นเกณฑ์
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คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 1,000 บาท

        ประมาณการรับเทากับปที่แล้ว  โดยประมาณการจากราย
รับจริงของปที่ผานมาเป็นเกณฑ์

คาธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้
บริหารท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

        ประมาณการรับคาธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นสําหรับดําเนินการตามอําหน้าที่
ไว้  โดยประมาณการเพิ่มเติมจากรายรับจริงของปที่ผานมาเป็น
เกณฑ์

คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 100,000 บาท

        ประมาณการรับเทากับปที่แล้ว  โดยประมาณการจากราย
รับจริงของปที่ผานมาเป็นเกณ

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 90,000 บาท

        ประมาณการรับน้อยกวาปที่แล้ว  โดยประมาณการ
จากรายรับจริงของปที่ผานมาเป็นเกณฑ์

คาปรับอื่น ๆ จํานวน 5,000 บาท

        ประมาณการรับเทากับปที่แล้ว  โดยประมาณการจากราย
รับจริงของปที่ผานมาเป็นเกณฑ์

คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็นอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 100,000 บาท

        ประมาณการรับเทากับปที่แล้ว  โดยประมาณการจากราย
รับจริงของปที่ผานมาเป็นเกณฑ์

คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 50,000 บาท

        ประมาณการรับเทากับปที่แล้ว  โดยประมาณการจากราย
รับจริงของปที่ผานมาเป็นเกณฑ์

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 5,000 บาท

        ประมาณการรับเทากับปที่แล้ว  โดยคํานวณจากสถิติการ
กอสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารของปที่ผานมาเป็นเกณฑ์

วันที่พิมพ์ : 21/9/2564  13:33:10 หน้า : 2/5



คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จํานวน 5,000 บาท

        ประมาณการรับเทากับปที่แล้ว  โดยคํานวณจากสถิติการ
ขอใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงของปที่
ผานมาเป็นเกณฑ์

คาใบอนุญาตอื่น ๆ จํานวน 5,000 บาท

        ประมาณการรับเทากับปที่แล้ว  โดยประมาณการจากราย
รับจริงของปที่ผานมาเป็นเกณฑ์

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 565,000 บาท
คาเชาหรือบริการ จํานวน 15,000 บาท

        ประมาณการรับเทากับปที่แล้ว  โดยคํานวณจากคาเชา
หรือคาบริการสถานที่ของปที่แล้ว

ดอกเบี้ย จํานวน 550,000 บาท

        ประมาณการรับเทากับปที่แล้ว  โดยคํานวณจากเงินฝาก
ธนาคารและอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบันและที่คาดวาจะได้รับเป็น
เกณฑ์

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 906,000 บาท
คาจําหนายเศษของ จํานวน 5,000 บาท

        ประมาณการรับเทากับปที่แล้ว  โดยประมาณการจากราย
รับจริงของปที่ผานมาเป็นเกณฑ์

เงินที่มีผู้อุทิศให้ จํานวน 300,000 บาท

        ประมาณการรับน้อยกวาปที่แล้ว  โดยประมาณการ
จากรายรับจริงของปที่ผานมาเป็นเกณฑ์

คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน 100,000 บาท

        ประมาณการรับเทากับปที่แล้ว  โดยประมาณการจากราย
รับจริงของปที่ผานมาเป็นเกณฑ์

คารับรองสําเนาและถายเอกสาร จํานวน 1,000 บาท

        ประมาณการรับเทากับปที่แล้ว  โดยประมาณการจากราย
รับจริงของปที่ผานมาเป็นเกณฑ์

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 500,000 บาท

        ประมาณการรับเทากับปที่แล้ว  โดยประมาณการจากราย
รับจริงของปที่ผานมาเป็นเกณฑ์
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หมวดรายได้จากทุน รวม 55,000 บาท
คาขายทอดตลาดทรัพย์สิน จํานวน 50,000 บาท

        ประมาณการรับเทากับปที่แล้ว  โดยประมาณการจาก
ทรัพย์สินที่คาดวาจะมีการขายทอดสินทรัพย์ของเทศบาลรายได้
จากทุนอื่นๆ

รายได้จากทุนอื่น ๆ จํานวน 5,000 บาท

        ประมาณการรับเทากับปที่แล้ว  โดยประมาณการจากราย
รับจริงของปที่ผานมาเป็นเกณฑ์

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 31,975,000 บาท
ภาษีรถยนต์ จํานวน 800,000 บาท

        ประมาณการรับสูงกวาปที่แล้ว  โดยประมาณการจากราย
รับจริงของปที่ผานมาเป็นเกณฑ์

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

        ประมาณการรับเทากับปที่แล้ว  โดยประมาณการจากราย
รับจริงของปที่ผานมาเป็นเกณฑ์

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

        ประมาณการรับเทากับปที่แล้ว  โดยประมาณการจากราย
รับจริงของปที่ผานมาเป็นเกณฑ์

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 500,000 บาท

        ประมาณการรับเทากับปที่แล้ว  โดยประมาณการจากราย
รับจริงของปที่ผานมาเป็นเกณฑ์

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 5,500,000 บาท

        ประมาณการรับเทากับปที่แล้ว  โดยประมาณการจากราย
รับจริงของปที่ผานมาเป็นเกณฑ์

คาภาคหลวงแร จํานวน 60,000 บาท

        ประมาณการรับน้อยกวาปที่แล้ว  โดยประมาณการ
จากรายรับจริงของปที่ผานมาเป็นเกณฑ์

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 60,000 บาท

        ประมาณการรับน้อยกวาปที่แล้ว  โดยประมาณการ
จากรายรับจริงของปที่ผานมาเป็นเกณฑ์
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คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 1,200,000 บาท

        ประมาณการรับเทากับปที่แล้ว  โดยประมาณการจากราย
รับจริงของปที่ผานมาเป็นเกณฑ์

ภาษีจัดสรรอื่น ๆ จํานวน 55,000 บาท

        ประมาณการรับเทากับปที่แล้ว  โดยประมาณการจากราย
รับจริงของปที่ผานมาเป็นเกณฑ์

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 33,413,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 33,413,000 บาท

        ประมาณการรับเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับดําเนินการตาม
อํานาจหน้าที่ไว้เพิ่มขึ้นจากที่ได้รับจัดสรรในปที่แล้ว
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 344,964 356,575 420,000 0 % 420,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 14,280 14,809 22,405 11.58 % 25,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 9,087,400 9,554,700 10,324,800 1.32 % 10,461,600

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,044,000 2,098,400 2,208,000 -2.39 % 2,155,200

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 48,000 43,500 78,000 15.38 % 90,000

เงินสํารองจาย 0 323,742.25 650,000 -23.08 % 500,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 0 100 % 1,088,610

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 0 0 0 100 % 610,000

คาบํารุงสันนิบาตเทศบาล 0 0 60,000 -14.17 % 51,500

คําบํารุงสันนิบาตเทศบาล 56,900 59,889.49 0 0 % 0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลดอนยายหอม
อําเภอเมืองนครปฐม    จังหวัดนครปฐม
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจําปี 
2563

0 0 2,595 -100 % 0

เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ 
สปสช.

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

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 0 0 46,000 0 % 46,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

760,000 701,600 1,091,010 -100 % 0

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 605,004 605,004 610,000 -100 % 0

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพข้าราชการ/พนักงาน 0 0 0 100 % 5,000

เงินชวยคาทําศพลูกจ้างประจํา 0 0 0 100 % 5,000

เงินชวยคาทําศพพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 5,000

เงินชวยพิเศษ 0 0 5,000 -100 % 0

รวมงบกลาง 13,120,548 13,918,219.74 15,677,810 15,622,910
รวมงบกลาง 13,120,548 13,918,219.74 15,677,810 15,622,910
รวมงบกลาง 13,120,548 13,918,219.74 15,677,810 15,622,910

รวมแผนงานงบกลาง 13,120,548 13,918,219.74 15,677,810 15,622,910
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

0 0 484,080 49.98 % 726,000

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 0 0 120,000 50 % 180,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 0 0 120,000 50 % 180,000

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

120,960 120,960 206,250 0.85 % 208,000

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

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

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,676,160 1,676,160 2,486,330 2,850,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 3,772,825 4,544,055 4,630,000 -24.41 % 3,500,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

84,000 84,000 94,000 -10.64 % 84,000

เงินประจําตําแหนง 225,750 231,000 240,000 -15 % 204,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 268,980 282,300 303,000 8.91 % 330,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,540,080 1,675,756 1,690,000 -28.99 % 1,200,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 128,580 107,000 190,000 -81.05 % 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 6,020,215 6,924,111 7,147,000 5,354,000
รวมงบบุคลากร 7,696,375 8,600,271 9,633,330 8,204,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 100,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 15,540 12,180 18,000 11.11 % 20,000

คาเชาบ้าน 157,700 216,800 115,000 14.78 % 132,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 20,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 24,000 19,050 20,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 197,240 248,030 153,000 272,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 193,996.5 119,502 400,000 -100 % 0

คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ์ 0 0 0 100 % 200,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทําเพื่อให้ได้
มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายชื่อสํานักงาน 
หรือป้ายอื่นๆ ที่ไมมีลักษณะเป็นสิ่งกอสร้าง

0 0 0 100 % 4,500

คาจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคาร
สถานที่ราชการ

0 0 0 100 % 475,200

คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 0 0 0 100 % 30,000

คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ

0 0 0 100 % 50,000

คาธรรมเนียมตางๆ 0 0 0 100 % 50,000

โครงการจ้างเหมาบริการทําความสะอาด
อาคารสํานักงาน อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อาคารห้องเก็บของ ห้องประชุมใหญ และ
ศูนย์บริการสาธารณสุข

505,934 551,000 475,200 -100 % 0

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 8,300 33,950 50,000 20 % 60,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาชดใช้คาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน 0 0 0 100 % 10,000

คาชดใช้คาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน 0 0 10,000 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 133,579 62,572 90,000 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 35,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง 0 0 0 100 % 100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
และพวงมาลา

1,000 1,000 10,000 -100 % 0

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 40,000

โครงการจัดงานวันสําคัญของชาติไทย(๕ 
ธันวาคม ของทุกปี)

5,500 0 0 0 % 0

โครงการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับกิจการท้องถิ่น 2,800 0 20,000 -100 % 0

โครงการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับกิจการท้องถิ่น 0 0 0 100 % 20,000

โครงการพัฒนาศักยภาพให้บุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน

0 0 0 100 % 50,000

โครงการพัฒนาศักยภาพให้บุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน

29,690 0 33,000 -100 % 0

โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้
บริหารท้องถิ่น

0 0 600,000 -100 % 0

โครงการวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระ
บาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  วัน
ชาติ และวันพอแหงชาติ  

0 0 5,754 -100 % 0

โครงการวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระ
บาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วัน
ชาติและวันพอแหงชาติ

0 0 0 100 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร

0 0 2,890 -100 % 0

โครงการวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

0 0 0 100 % 50,000

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาท
สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร 
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูหัว

0 7,950 180,000 -100 % 0

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ
พระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระ
บรมราชินี

0 0 160,000 -100 % 0

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท
สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร 
มหาวชิรลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยูหัว

0 0 0 100 % 80,000

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแมแหง
ชาติ

0 2,000 50,000 -100 % 0

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแมแหง
ชาติ

0 0 0 100 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ สมเด็จ
พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 
9 

9,000 0 0 0 % 0

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ สมเด็จ
พระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระ
บรมราชินี

0 0 0 100 % 60,000

โครงการวันเทศบาล 16,230 0 0 0 % 0

โครงการวันเทศบาล (24 เมษายน) 0 0 0 100 % 20,000

โครงการอบรมคณะกรรมการประจําหนวย
เลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ประจําที่เลือกตั้ง

0 0 0 100 % 30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 15,107.6 56,769 344,246 -70.95 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 921,137.1 834,743 2,431,090 1,564,700
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 99,395 167,696 120,395 -16.94 % 100,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3,380 2,900 22,000 0 % 22,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 8,098.63 7,055 20,000 0 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 4,270 36,200 40,000 0 % 40,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 100,561.48 99,190.62 150,000 0 % 150,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 64,710 59,490 100,000 0 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 280,415.11 372,531.62 452,395 432,000
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ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า 586,413.8 600,779.32 700,000 0 % 700,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 30,793.3 54,524.1 170,000 -29.41 % 120,000

คาบริการโทรศัพท์ 9,488.78 7,736.1 20,000 0 % 20,000

คาบริการไปรษณีย์ 16,993 46,888.4 40,000 0 % 40,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 88,930.91 87,750.7 100,000 0 % 100,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 732,619.79 797,678.62 1,030,000 985,000
รวมงบดําเนินงาน 2,131,412 2,252,983.24 4,066,485 3,253,700

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน 2,200 0 0 0 % 0

เก้าอี้สํานักงานแบบมีโช๊ค มีพนักพิง 0 0 0 100 % 1,800

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

28,600 0 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบตั้ง
พื้นหรือแบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู

0 0 0 100 % 27,800

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบตั้ง
พื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู

0 0 0 100 % 64,800
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบติด
ผนัง ขนาด 12,000 บีทียู

0 0 0 100 % 17,000

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบติด
ผนัง ขนาด 24,000 บีทียู

0 0 0 100 % 25,300

เครื่องปมน้ํา แรงดัน 400 วัตต์ กําลังไฟ 
200 โวลต์ ระยะดูด 8 เมตร ระยะสงแนว
ตั้ง 20 เมตร ประมาณน้ําที่ 12 เมตร 50 
ลิตร/นาที มีสวิตท์ความดัน เปิด - ปิด

0 0 17,000 -100 % 0

โต๊ะทํางาน 4,500 0 0 0 % 0

โต๊ะหมูบูชา 0 0 0 100 % 8,400

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

กล้องวงจรปิด จํานวน 10 ตัว พร้อม
อุปกรณ์การติดตั้งและ Set ระบบ 

0 0 500,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

ปรับปรุงระบบกระจายเสียงไร้สาย พร้อม
อุปกรณ์

0 0 0 100 % 469,600

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือขาย แบบ
มุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร 
แบบที่ 2 สําหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภัย วิเคราะห์ภาพ และงานอื่นๆ

0 0 0 100 % 530,000
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คอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผลแผน 
แบบที่ 1 จํานวน 2 เครื่องๆละ 22,000 
บาท

0 44,000 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

0 0 0 100 % 17,000

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงาน ประมวลผล
แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง (เกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์) 

0 0 22,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ 
LED สี 0 15,000 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 0 0 100 % 2,500

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 
1 เครื่อง (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์) 

0 0 2,500 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 
2 เครื่องๆละ 2,500 บาท

0 5,000 0 0 % 0

เครืองพิมพ์เลเซอร์ ขาวดํา (18 หน้าตอ
นาที) จํานวน 1 เครื่อง

0 2,600 0 0 % 0
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อุปกรณ์อานบัตรแบบเอนกประสงค์(Smart 
card Reader) จํานวน 2 เครื่อง

1,400 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 526,681.53 433,030.6 321,720 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 563,381.53 499,630.6 863,220 1,164,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

0 0 200,000 -100 % 0

ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งกอสร้าง 

0 107,900 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 107,900 200,000 0
รวมงบลงทุน 563,381.53 607,530.6 1,063,220 1,164,200

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

คาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล
หรือพัฒนาระบบตาง ๆ

0 18,000 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล
หรือพัฒนาระบบตางๆ

0 0 30,000 -100 % 0

รวมรายจ่ายอื่น 0 18,000 30,000 0
รวมงบรายจ่ายอื่น 0 18,000 30,000 0

รวมงานบริหารทั่วไป 10,391,168.53 11,478,784.84 14,793,035 12,621,900
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 633,000

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 100 % 18,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 108,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 771,000
รวมงบบุคลากร 0 0 0 771,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 108,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 108,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 5,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 15,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 123,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน็ตบุ๊ก สําหรับงาน
สํานักงาน

0 0 0 100 % 16,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 16,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 16,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 0 0 910,000
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งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,006,590 963,500 2,173,920 20.1 % 2,610,840

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

64,400 67,200 110,000 -0.18 % 109,800

เงินประจําตําแหนง 82,400 77,700 103,200 0 % 103,200

คาจ้างลูกจ้างประจํา 223,620 234,780 252,120 7.57 % 271,200

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,340,130 1,454,160 1,505,400 3.62 % 1,559,880

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 113,050 117,420 117,420 -5.62 % 110,820

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,830,190 2,914,760 4,262,060 4,765,740
รวมงบบุคลากร 2,830,190 2,914,760 4,262,060 4,765,740

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

112,500 71,550 200,000 -40 % 120,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 56,400

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 19,220 8,600 33,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 131,720 80,150 233,000 176,400
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,760 4,260 50,000 -100 % 0

คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ์ 0 0 0 100 % 10,000

คาธรรมเนียมตางๆ 0 0 0 100 % 30,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 32,840 14,450 80,000 -62.5 % 30,000

คาใช้จายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 50,000

โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการสํารวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 0 36,000 50,000 0 % 50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 30,159.63 4,620 40,000 25 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 70,759.63 59,330 230,000 230,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 69,028.9 43,063.65 100,000 0 % 100,000

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

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 44,031.2 35,565.7 60,000 0 % 60,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 65,390 77,200 80,000 0 % 80,000

รวมค่าวัสดุ 197,850.1 155,829.35 270,000 270,000
รวมงบดําเนินงาน 400,329.73 295,309.35 733,000 676,400

วันที่พิมพ์ : 21/9/2564  13:34 หน้า : 16/68
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน 2,200 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 (จอขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

22,000 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 (จอแสดงภาพไมน้อยกวา 19 นิ้ว) 
จํานวน 2 เครื่อง (เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์)

0 0 0 100 % 44,000

เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ 
หรือชนิด LED สี

17,000 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบ
แครสั้น 0 22,000 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา (18 
หน้า/นาที) จํานวน 2 เครื่อง (เกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์)

0 0 0 100 % 5,200
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

อุปกรณ์อานบัตรแบบเอนกประสงค์(Smart 
card Reader) จํานวน 1 เครื่อง

700 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 60,000 0 % 60,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 41,900 22,000 60,000 109,200
รวมงบลงทุน 41,900 22,000 60,000 109,200

รวมงานบริหารงานคลัง 3,272,419.73 3,232,069.35 5,055,060 5,551,340
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 360,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 360,000
รวมงบบุคลากร 0 0 0 360,000
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งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 5,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 15,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 15,000

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 0 375,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 13,663,588.26 14,710,854.19 19,848,095 19,458,240

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 512,700 537,420 578,000 8.13 % 625,000

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

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 548,960 720,720 814,000 0.8 % 820,500

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 63,260 85,500 150,000 -43.33 % 85,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,142,920 1,361,640 1,560,000 1,548,500
รวมงบบุคลากร 1,142,920 1,361,640 1,560,000 1,548,500
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 0 0 24,000 0 % 24,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 6,500 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 6,500 0 34,000 24,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 10,880 15,368 54,000 -100 % 0

คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 0 0 0 100 % 20,000

คาบริการสัญญาณ GPS รถบรรทุกน้ํา 3,745 3,745 5,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 896 20,000 0 % 20,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 30,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุชวง
เทศกาล

0 0 0 100 % 10,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุชวง
เทศกาล

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 131,540 0 0 % 0
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ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น

24,780 0 30,000 -100 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น

0 0 0 100 % 30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 6,420 131,450 50,000 500 % 300,000

รวมค่าใช้สอย 45,825 282,999 169,000 410,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 1,395 4,188 20,000 0 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 5,000 100 % 10,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 11,540 74,400 100,000 40 % 140,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 129,798.36 115,118.32 250,000 0 % 250,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 30,000 0 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 2,700 20,000 0 % 20,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 14,375 42,468 50,000 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 157,108.36 238,874.32 495,000 550,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 31,356.86 35,948.6 85,500 0 % 85,500

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 0 0 7,000 -28.57 % 5,000

วันที่พิมพ์ : 21/9/2564  13:34 หน้า : 21/68



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาบริการโทรศัพท์ 1,769.7 1,669.05 3,000 0 % 3,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 33,126.56 37,617.65 95,500 98,500
รวมงบดําเนินงาน 242,559.92 559,490.97 793,500 1,082,500

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

รถบรรทุกน้ําดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ 
ขนาดบรรจุไมน้อยกวา 8,000 ลิตร   0 0 3,500,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบน้ํา ชนิดหาบหาม 25,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์กอสร้าง

เลื่อยยนต์ 11.5 นิ้ว 0 9,800 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องรับ-สงวิทยุ 36,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

สายสงน้ําดับเพลิง ชนิดยางสังเคราะห์ 3 
ชั้น ขนาด 1.5 นิ้ว 0 28,890 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 (จอแสดงภาพไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

0 0 0 100 % 22,000

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา ชนิด 
Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)

0 0 0 100 % 8,900

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 122,570 187,310 200,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 183,570 226,000 3,700,000 30,900
รวมงบลงทุน 183,570 226,000 3,700,000 30,900

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1,569,049.92 2,147,130.97 6,053,500 2,661,900
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,569,049.92 2,147,130.97 6,053,500 2,661,900

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 120,480 199,200 7.71 % 214,560

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 120,480 199,200 214,560
รวมงบบุคลากร 0 120,480 199,200 214,560
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

0 0 0 100 % 34,000

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

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 39,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 39,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 0 120,480 199,200 253,560
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 814,080 856,800 921,211 8.34 % 998,040

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

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 637,400 816,290 910,714 -2.72 % 885,960

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 36,000 36,000 36,000 0 % 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,529,480 1,751,090 1,993,925 2,046,000
รวมงบบุคลากร 1,529,480 1,751,090 1,993,925 2,046,000
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 13,600

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 1,200 0 17,200 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 1,200 0 17,200 13,600
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 14,208 9,714 50,000 -100 % 0

คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ์ 0 0 0 100 % 10,000

คาจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคาร
สถานที่ราชการ

0 0 0 100 % 295,200

คาถายเอกสาร คาเย็บเลมหนังสือหรือเข้า
ปกหนังสือ

0 0 0 100 % 10,000

คาธรรมเนียมตางๆ 0 0 0 100 % 30,000

โครงการจ้างเหมาบริการทําความสะอาด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลดอนยาย
หอม

0 0 295,200 -100 % 0

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 60,000 0 % 60,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 11,100 19,300 30,000 -83.33 % 5,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 30,000

โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ 0 0 0 100 % 5,000

โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ 4,335 4,810 5,000 -100 % 0

โครงการจัดกิจกรรมประชุมเผยแพรให้
ความรู้ผู้ปกครองเกี่ยวกับการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดตอ

3,810 3,860 4,000 -100 % 0

โครงการจัดกิจกรรมประชุมเผยแพรให้
ความรู้ผู้ปกครองเกี่ยวกับการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดตอ

0 0 0 100 % 4,000

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 0 0 0 100 % 100,000

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 36,969 61,743 0 0 % 0

โครงการชวนลูกเลานิทาน สานฝนรักการ
อาน

4,480 4,960 5,000 -100 % 0

โครงการชวนลูกเลานิทาน สานฝนรักการ
อาน

0 0 0 100 % 5,000

โครงการทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้ 0 0 0 100 % 40,000

โครงการทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้ 8,600 9,000 0 0 % 0

โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

2,500 3,000 3,000 -100 % 0
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โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

0 0 0 100 % 3,000

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การบรรยาย
ธรรม

0 0 0 100 % 5,000

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การบรรยาย
ธรรม

650 0 5,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ภูมิปญญาท้อง
ถิ่น

0 0 0 100 % 15,000

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ภูมิปญญาท้อง
ถิ่น 0 2,540 10,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ภูมิปญญาท้อง
ถิ่น (การจักสาน)

390 0 0 0 % 0

โครงการเพื่อพัฒนาการการจัดทําหลักสูตร
ระดับปฐมวัยและการจัดทําแผนการเรียน
การสอน

4,200 3,600 5,000 -100 % 0

โครงการเพื่อพัฒนาการการจัดทําหลักสูตร
ระดับปฐมวัยและการจัดทําแผนการเรียน
การสอน

0 0 0 100 % 5,000

โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพในการจัดการ
เรียนการสอนของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

0 0 0 100 % 20,000

โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพในการจัดการ
เรียนการสอนของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

5,125 6,020 20,000 -100 % 0
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โครงการวันแม (ศพด.) 2,635 0 3,000 -100 % 0

โครงการวันแมแหงชาติ (ศพด.) 0 0 0 100 % 3,000

โครงการวันแหงความภาคภูมิใจ 0 0 0 100 % 15,000

โครงการวันแหงความภาคภูมิใจ 14,975 275 15,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมพระพุทธศาสนา 0 1,400 3,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมพระพุทธศาสนา 0 0 0 100 % 3,000

โครงการสงเสริมพื้นฐานการวายน้ําให้
ปลอดภัย

0 0 0 100 % 5,000

โครงการสงเสริมพื้นฐานการวายน้ําให้
ปลอดภัย

4,350 360 5,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมรักการ
อานและสงเสริมแหลงการเรียนรู้ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและชุมชน

29,586 19,435 20,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมรักการ
อานและสงเสริมแหลงการเรียนรู้ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและแหลงเรียนรู้ในชุมชน

0 0 0 100 % 20,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา คาใช้จายในการจัดการศึกษา  
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.)

0 0 0 100 % 113,000
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา คาใช้จายในการจัดการศึกษา 
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)

38,190 52,499 96,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา
คาจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

146,357 144,408 170,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา
คาอาหารกลางวันสําหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

347,140 250,520 490,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษาคาอาหารกลางวันสําหรับเด็ก
ปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

0 0 0 100 % 514,500

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหาร
สถานศึกษาคาจัดการเรียนการสอนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

0 0 0 100 % 170,000

โครงการสํานึกรักบ้านเกิด 0 0 0 100 % 5,000

โครงการสํานึกรักบ้านเกิด 0 0 5,000 -100 % 0

โครงการหนูน้อยรักออม (ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง)

3,200 5,000 5,000 -100 % 0
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โครงการหนูน้อยรักออม (ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง)

0 0 0 100 % 5,000

โครงการไหว้ครู 0 0 0 100 % 3,000

โครงการไหว้ครู 0 0 3,000 -100 % 0

โครงการอาหารเสริม (นม) บนรถบริการรับ 
- สง นักเรียนในเขตเทศบาลตําบลดอนยาย
หอม

0 0 0 100 % 100,000

โครงการอาหารเสริม (นม) บนรถบริการ
รับ-สง นักเรียนในเขตเทศบาลตําบลดอน
ยายหอม

0 17,820 100,000 -100 % 0

โครงการอาหารเสริม (นม) บนรถรางตอน
เช้า

29,700 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 10,850 7,900 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 723,350 628,164 1,457,200 1,648,700
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 15,043 79,148 50,000 60 % 80,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,900 858.14 20,000 -50 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 7,842 9,949 30,000 3,830.67 % 1,179,200

คาอาหารเสริม (นม) 952,146.14 743,879.34 1,159,400 -100 % 0

วัสดุกอสร้าง 6,486.18 11,159.5 30,000 -33.33 % 20,000
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 28,500 30,000 0 % 30,000

วัสดุการเกษตร 0 0 15,000 0 % 15,000

วัสดุกีฬา 0 2,370 30,000 -33.33 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 14,000 39,300 70,000 14.29 % 80,000

วัสดุการศึกษา 70,961 28,606 80,000 0 % 80,000

รวมค่าวัสดุ 1,069,378.32 943,769.98 1,514,400 1,514,200
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 81,197.66 95,798.73 130,000 -35.38 % 84,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 83,658.83 71,619.15 150,000 -36 % 96,000

คาบริการโทรศัพท์ 11,594.52 11,598.8 15,000 6.67 % 16,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 176,451.01 179,016.68 295,000 196,000
รวมงบดําเนินงาน 1,970,379.33 1,750,950.66 3,283,800 3,372,500

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน แบบล้อเลื่อน จํานวน 1 ตัว
 

0 0 1,700 -100 % 0

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ประเภท
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บี
ทียู

0 0 0 100 % 64,800
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เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ชนิดติด
ผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24000 บี
ทียู จํานวน 2 เครื่องๆละ 28,600 บาท

56,000 0 0 0 % 0

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 0 0 0 100 % 5,900

โต๊ะทํางาน แบบไม้ จํานวน 1 ตัว 0 0 3,900 -100 % 0

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

28,500 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติขนาดไม
น้อยกวา 63 แอมป์และมีแรงดันไฟฟ้าที่
กําหนด 220 Vac พร้อมติดตั้ง

5,800 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ชั้นวางแก้วสแตนเลส 0 0 0 100 % 2,200

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 (จอขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

22,000 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ 
หรือชนิด LED ขาวดํา 

9,000 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (In Tank Printer)

0 0 0 100 % 7,500

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ 
LED สี จํานวน 1 เครื่อง

15,000 0 0 0 % 0
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เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  2,500 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 138,800 0 5,600 80,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

กอสร้างเสาธงชาติ พร้อมฐานเสาธง บริเวณ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 0 132,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างหลังคาสระวายน้ําศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลดอนยายหอม

0 0 500,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงซอมแซมรั้วและปรับปรุง
ภูมิทัศน์ พร้อมเทพื้น คสล. 0 0 340,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 0 60,000 0 0 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

0 0 300,000 -100 % 0

ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งกอสร้าง (421100)

77,650 729,800 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 77,650 921,800 1,140,000 0
รวมงบลงทุน 216,450 921,800 1,145,600 80,400
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสําหรับอาหารกลางวันของ
โรงเรียนวัดดอนยายหอม(หลวงพอเงิน
อุปถัมภ์)

2,117,300 2,013,960 2,020,000 5 % 2,121,000

รวมเงินอุดหนุน 2,117,300 2,013,960 2,020,000 2,121,000
รวมงบเงินอุดหนุน 2,117,300 2,013,960 2,020,000 2,121,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 5,833,609.33 6,437,800.66 8,443,325 7,619,900
งานศึกษาไม่กําหนดระดับ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการอบรมสงเสริมศักยภาพสภาเด็กฯ 0 0 0 100 % 10,000

โครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพสภา
เด็กฯ

0 0 10,000 -100 % 0

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

รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับ 0 0 10,000 10,000
รวมแผนงานการศึกษา 5,833,609.33 6,558,280.66 8,652,525 7,883,460
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 300,840 320,842 827,930 59.36 % 1,319,400

เงินประจําตําแหนง 0 0 78,000 0 % 78,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 385,200 392,040 586,320 1.64 % 595,960

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 24,000 24,000 24,000 0 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 710,040 736,882 1,516,250 2,017,360
รวมงบบุคลากร 710,040 736,882 1,516,250 2,017,360

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 0 0 31,500 -4.76 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 31,500 30,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 9,136 3,080 50,000 -100 % 0

คาโฆษณา และเผยแพรประชาสัมพันธ์ 0 0 0 100 % 20,000

คาถายเอกสาร คาเย็บเลมหนังสือ หรือเข้า
ปกหนังสือ

0 0 0 100 % 10,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 20,000 0 % 20,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 94,650 0 40,000 125 % 90,000

รวมค่าใช้สอย 103,786 3,080 110,000 160,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 5,651 7,344 20,000 0 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 813.2 20,000 -50 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 17,329.7 14,275.5 35,000 0 % 35,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 12,650 7,550 40,000 0 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 35,630.7 29,982.7 115,000 105,000
รวมงบดําเนินงาน 139,416.7 33,062.7 256,500 295,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว)

0 0 0 100 % 22,000
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เครื่องพิมพ์ Muitifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

0 0 0 100 % 7,500

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องพนยา ชนาด 3 สูบ แบบใช้แรงดัน
ของเหลวงชนิดตั้งพื้น พร้อมเครื่งอยนต์ 
ขนาดไมน้อยกวา 5.5 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์
ครบชุด จํานวน 1 ชุด

20,000 0 0 0 % 0

เครื่องเรือยนต์(เบนซิน) ขนาดไมน้อยกวา 
5.5 แรงม้า พร้อมชุดหางวิ่งเรือครบชุด 
จํานวน 1 ชุด

17,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงาน ประมวลผล
แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง (เกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์) 

0 0 22,000 -100 % 0

อุปกรณ์อานบัตรแบบเอนกประสงค์(Smart 
card Reader) จํานวน 1 เครื่อง

700 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 32,998.8 0 50,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 70,698.8 0 72,000 29,500
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รวมงบลงทุน 70,698.8 0 72,000 29,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 920,155.5 769,944.7 1,844,750 2,341,860

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

กิจกรรมสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี

3,204 0 0 0 % 0

โครงการขุดลอกทอระบายน้ําในเขต
เทศบาลตําบลดอนยายหอม

0 0 50,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วร
ขัตติยราชนารี

0 20,944 30,000 0 % 30,000
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กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี

29,904 0 0 0 % 0

กิจกรรมสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราช
ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วร
ขัตติยราชนารี

0 0 6,600 0 % 6,600

โครงการชุมชนนาอยู หน้าบ้าน นามอง 
คลองสวยน้ําใส

0 20,400 50,000 0 % 50,000

โครงการดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข

0 0 240,000 0 % 240,000

โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 
"ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ํา"

7,190 3,240 20,000 0 % 20,000

โครงการนวัตกรรมเส้นทางเดินขยะครบ
วงจร

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

โครงการบ้านเรือนปลอดลูกน้ํายุงลาย 74,200 28,800 100,000 0 % 100,000

โครงการบิ๊กคลีนชุมชน 6,000 2,440 20,000 0 % 20,000
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โครงการป้องกันและแก้ไขปญหาฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก(PM 2.5)

0 0 0 100 % 10,000

โครงการป้องกันและแก้ไขปญหายาเสพติด 17,250 3,240 10,000 0 % 10,000

โครงการรักษ์โลก รักสิ่งแวดล้อม 9,890 1,250 10,000 0 % 10,000

โครงการอบรมเพื่อสร้างจิตสํานึกรักษ์สิ่ง
แวดล้อมในชุมชน

0 0 30,000 0 % 30,000

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

โครงการอาหารปลอดภัย ใสใจสุขภาพ
ชุมชน

0 0 15,000 0 % 15,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 1,050 93,075.05 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 240,144 173,389.05 661,600 621,600
ค่าวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 50,475.2 27,512.8 30,000 0 % 30,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 24,000 24,000 60,000 0 % 60,000

รวมค่าวัสดุ 74,475.2 51,512.8 90,000 90,000
รวมงบดําเนินงาน 314,619.2 224,901.85 751,600 711,600

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 314,619.2 224,901.85 751,600 711,600
งานศูนย์บริการสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 891,660 937,680 1,008,840 6.51 % 1,074,480
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

เงินประจําตําแหนง 84,000 84,000 84,000 0 % 84,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 765,042 927,909 1,016,000 0.98 % 1,026,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 51,570 78,387 102,840 -5.37 % 97,320

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,834,272 2,069,976 2,253,680 2,323,800
รวมงบบุคลากร 1,834,272 2,069,976 2,253,680 2,323,800

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 92,000 108.7 % 192,000

คาเชาบ้าน 114,000 144,000 144,000 0 % 144,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 64,400

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 52,050 61,550 63,350 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 166,050 205,550 299,350 400,400
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 11,500 24,836 60,000 -100 % 0

คาโฆษณา และเผยแพรประชาสัมพันธ์ 0 0 0 100 % 35,000
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คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 0 0 0 100 % 15,000

คาธรรมเนียมตางๆ 0 0 0 100 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 7,324 2,280 30,000 -66.67 % 10,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 20,000

โครงการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน 0 0 0 100 % 10,000

โครงการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน 8,400 0 15,000 -100 % 0

โครงการตรวจคัดกรองต้อกระจกในผู้ป่วย
โรคเบาหวานและผู้สูงอายุ

5,290 0 15,000 -100 % 0

โครงการตรวจคัดกรองต้อกระจกในผู้ป่วย
โรคเบาหวานและผู้สูงอายุ

0 0 0 100 % 15,000

โครงการป้องกันและแก้ไขปญหาฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก (PM 2.5)

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและลดความเสี่ยงในการ
แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID 19)

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและลดความเสี่ยงในการ
แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID 19)

0 0 0 100 % 50,000

โครงการผู้สูงวัยใสใจสุขภาพชองปาก 5,000 0 5,000 -100 % 0

โครงการผู้สูงวัยใสใจสุขภาพชองปาก 0 0 0 100 % 5,000
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โครงการพัฒนาระบบบริการศูนย์บริการ
สาธารณสุขชุมชน เทศบาลตําบลดอนยาย
หอม "คลินิกอบอุนใกล้บ้านใกล้ใจ"

11,880 10,800 20,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาระบบบริการศูนย์บริการ
สาธารณสุขชุมชนเทศบาลตําบลดอนยาย
หอม "คลินิกอบอุนใกล้บ้านใกล้ใจ"

0 0 0 100 % 20,000

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือขายแกนนํา
สุขภาพ เทศบาลตําบลดอนยายหอม

54,387 0 30,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือขายแกนนํา
สุขภาพเทศบาลตําบลดอนยายหอม

0 0 0 100 % 20,000

โครงการสงเสริมทันตสุขภาพนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา

0 0 0 100 % 5,000

โครงการสงเสริมทันตสุขภาพนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา

4,800 4,500 5,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมทันตสุขภาพนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา

4,050 0 5,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมทันตสุขภาพนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา

0 0 0 100 % 5,000

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐม
พยาบาลและการชวยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
สําหรับประชาชนทั่วไป

0 0 0 100 % 12,000
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐม
พยาบาลและการชวยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
สําหรับประชาชนทั่วไป

24,910 11,900 12,000 -100 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้ในการดูแลเด็ก 
อายุ 0 - 5 ปี

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันการติดเชื้อ 
HIV ในกลุมเด็ก และเยาวชน

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันการติดเชื้อ 
HIV ในกลุมเด็ก และเยาวชน

0 0 0 100 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 11,400 11,296 30,000 166.67 % 80,000

รวมค่าใช้สอย 148,941 65,612 267,000 322,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 28,640 12,560 60,000 0 % 60,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 520 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 9,881 11,080 20,000 0 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,080 21,350 40,000 0 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 69,121 44,990 140,000 140,000
รวมงบดําเนินงาน 384,112 316,152 706,350 862,400
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 
12,000 บีทียู (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

0 17,000 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 
12,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง

17,000 0 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน แบบตั้งพื้น
หรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู 
จํานวน 1 เครื่อง

0 0 0 100 % 32,400

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

0 0 64,800 -100 % 0

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

0 26,300.6 0 0 % 0

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ตู้อบ UVC สําหรับอบหน้ากา N95 เพื่อการ
ฆาเชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย และเชื้อรา 
(ราคาท้องถิ่น)

0 3,100 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องซักผ้า แบบธรรมดา ขนาด 15 
กิโลกรัม จํานวน 1 เครื่อง

0 0 0 100 % 18,000

เครื่องซักผ้าแบบธรรมดา ขนาด 15 
กิโลกรัม จํานวน 1 เครื่อง

18,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 

0 22,000 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงาน ประมวลผล
แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง (เกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์) 

0 0 22,000 -100 % 0

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

อุปกรณ์อานบัตรแบบเอนกประสงค์(Smart 
card Reader) จํานวน 1 เครื่อง

700 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 50,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 35,700 73,400.6 136,800 50,400
รวมงบลงทุน 35,700 73,400.6 136,800 50,400

รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข 2,254,084 2,459,528.6 3,096,830 3,236,600
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รวมแผนงานสาธารณสุข 3,488,858.7 3,454,375.15 5,693,180 6,290,060
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 460,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 520,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 1,016,000
รวมงบบุคลากร 0 0 0 1,016,000

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 10,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 20,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 20,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (ink Tank 
Printer)

0 0 0 100 % 7,500

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 7,500
รวมงบลงทุน 0 0 0 7,500

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 1,043,500
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 1,043,500

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 170,040 176,520 581,500 -100 % 0

เงินประจําตําแหนง 0 0 78,000 -100 % 0

คาจ้างลูกจ้างประจํา 250,140 264,660 285,000 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 891,360 1,137,360 1,158,000 -100 % 0
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 87,480 87,900 83,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,399,020 1,666,440 2,185,500 0
รวมงบบุคลากร 1,399,020 1,666,440 2,185,500 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 0 0 6,000 -100 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 24,000 24,000 50,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 24,000 24,000 56,000 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 9,780 0 110,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 5,620 840 40,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 6,550 0 30,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 21,950 840 180,000 0

วันที่พิมพ์ : 21/9/2564  13:34 หน้า : 49/68



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 7,622 9,386 20,000 -100 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 13,950 0 20,000 -100 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 33,169.2 26,383.65 70,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 29,730 27,640 60,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 84,471.2 63,409.65 170,000 0
รวมงบดําเนินงาน 130,421.2 88,249.65 406,000 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

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

30,000 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง

22,000 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(inkjet Printer)
สําหรับกระดาษขนาด A3 จํานวน 1 เครื่อง

6,300 0 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 
1 เครื่อง

2,500 0 0 0 % 0

อุปกรณ์อานบัตรแบบเอนกประสงค์(Smart 
card Reader) จํานวน 1 เครื่อง

700 0 0 0 % 0
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 3,010 21,400 50,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 64,510 21,400 50,000 0
รวมงบลงทุน 64,510 21,400 50,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,593,951.2 1,776,089.65 2,641,500 0
งานไฟฟ้าและประปา

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
เพื่อปฏิบัติหน้าที่งานตัดหญ้า ตัดแตงกิ่งไม้ 
วัชพืช เก็บกวาดเศษกิ่งไม้ และบํารุงรักษา
เกาะกลาง 

1,815,913 1,981,000 2,100,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 3,020 6,420 80,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 1,818,933 1,987,420 2,180,000 0
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 66,159.25 60,920.38 600,000 -100 % 0

วัสดุกอสร้าง 41,199.77 160,326.6 100,000 -100 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 30,000 -100 % 0
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 25,550.9 18,955.2 70,000 -100 % 0

วัสดุการเกษตร 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 132,909.92 240,202.18 810,000 0
รวมงบดําเนินงาน 1,951,842.92 2,227,622.18 2,990,000 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

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

0 0 854,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์สํารวจ

เทปวัดระยะ 50 เมตร 0 1,700 0 0 % 0

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

ครุภัณฑ์อื่น

กระจกโค้งสองทาง พร้อมอุปกรณ์ 0 49,755 0 0 % 0

กระจกโค้งสองทาง พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 
10 ชุดๆละ 10,000 บาท

98,440 0 0 0 % 0
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เครื่องหัวแก๊สตัดเหล็กพร้อมอุปกรณ์ 
0 6,800 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 294,070 22,510 200,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 392,510 84,265 1,054,000 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

การติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสวาง ในเขต
เทศบาลตําบลดอนยายหอม

395,900 395,900 400,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. 
บริเวณข้างบ้านนายปทวี คณะเวทย์ ถึงข้าง
บ้านนายประสิทธิ์ ตุ้มฉิม (ชุมชนโคกทรัพย์
เจริญ) หมูที่ 1  ตําบลดอนยายหอม  อําเภอ
เมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

223,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างราวกันตก 0 0 500,000 -100 % 0

โครงการติดตั้ง GUARDRAIL กันตก บริเวณ
โค้งโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ๒ หลวงพอ
เงินอนุสรณ์ 0 68,394.4 0 0 % 0
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โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลท์ติก
คอนกรีตพร้อมซอมแซมผิวจราจรคอนกรีต
ที่ชํารุดบริเวณบ้านนางสาย มีก่ํา ถึงคอ
สะพานที่ทําการผู้ใหญบ้าน (ชั่วคราว) ม.1 
นายธนู คงจุ้ย (ชุมชนโคกทรัพย์เจริญ) ม.1 
ต.ดอนยายหอม

0 0 353,000 -100 % 0

โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. พร้อมบอ
พัก บริเวณสวนสุขภาพ ชวงหลังห้องแถววัด
ดอนยายหอม ถึง บ้านนายใช้ หอมสมบูรณ์

0 117,000 0 0 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง 

387,498 536,400 300,000 -100 % 0

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

181,000 0 0 0 % 0
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โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟลท์ติก
คอนกรีต ซอมแซมถนน คสล. ที่ชํารุด  งาน
เสริมปากบอพัก และวางทอระบายน้ํา คสล. 
พร้อมบอพัก บริเวณสามแยกบ้าน ดร.สนั่น 
อินทรประเสริฐ ถึงบริเวณสวนมะมวงของ
นางสาวจุทามาศ บุญจอง (ชุมชนคลองน้ํา
ใส) หมูที่ 2 ตําบลดอนยายหอม อําเภอ
เมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

945,306.08 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,132,704.08 1,117,694.4 1,553,000 0
รวมงบลงทุน 2,525,214.08 1,201,959.4 2,607,000 0

รวมงานไฟฟ้าและประปา 4,477,057 3,429,581.58 5,597,000 0
งานสวนสาธารณะ

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 0 11,513.2 20,000 -50 % 10,000

วัสดุการเกษตร 3,759.7 7,455.1 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 3,759.7 18,968.3 30,000 20,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 105,270.46 128,816.75 150,000 0 % 150,000
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 105,270.46 128,816.75 155,000 155,000
รวมงบดําเนินงาน 109,030.16 147,785.05 185,000 175,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 30,000 -100 % 0

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

รวมงานสวนสาธารณะ 109,030.16 147,785.05 215,000 175,000
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 378,000 422,709 432,000 0 % 432,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 42,000 46,967 48,000 0 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 420,000 469,676 480,000 480,000
รวมงบบุคลากร 420,000 469,676 480,000 480,000
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งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 362,305 236,340 400,000 -100 % 0

คาจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคาร
สถานที่ราชการ

0 0 0 100 % 2,400,000

คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 0 0 0 100 % 350,000

โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
เพื่อปฏิบัติหน้าที่งานกําจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล รักษาความสะอาดของถนน หรือ
ทางเดินในชุมชน

1,972,806 2,152,000 2,376,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 195,480 336,810 510,000 -50.98 % 250,000

รวมค่าใช้สอย 2,530,591 2,725,150 3,286,000 3,000,000
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 48,823.9 68,131 50,000 0 % 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 4,110 92,975 100,000 -50 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 272,103.8 287,539.8 380,000 0 % 380,000

รวมค่าวัสดุ 325,037.7 448,645.8 530,000 480,000
รวมงบดําเนินงาน 2,855,628.7 3,173,795.8 3,816,000 3,480,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 100,000 30 % 130,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 100,000 130,000
รวมงบลงทุน 0 0 100,000 130,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 3,275,628.7 3,643,471.8 4,396,000 4,090,000
งานบําบัดน้ําเสีย

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคาร
สถานที่ราชการ

0 0 0 100 % 450,000

คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 0 0 0 100 % 50,000

โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
เพื่อปฏิบัติหน้าที่งานบําบัดน้ําเสีย คู คลอง 
และกําจัดวัชพืช

410,322 447,000 450,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 410,322 447,000 450,000 500,000
รวมงบดําเนินงาน 410,322 447,000 450,000 500,000

รวมงานบําบัดน้ําเสีย 410,322 447,000 450,000 500,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 9,865,989.06 9,443,928.08 13,299,500 4,765,000
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการขับเคลื่อนน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการขับเคลื่อนน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

0 0 0 100 % 20,000

โครงการจัดการแขงขันกีฬาสีชุมชนตอต้าน
ยาเสพติด สร้างความปรองดอง สมานฉันท์ 

125,098 0 0 0 % 0

โครงการจัดการแขงขันกีฬาสีชุมชนสัมพันธ์ 
ต้านยาเสพติด 0 0 150,000 -100 % 0

โครงการจัดการแขงขันกีฬาสีชุมชนสัมพันธ์
ต้านยาเสพติด

0 0 0 100 % 150,000

โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 0 0 0 100 % 50,000

โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
0 15,000 50,000 -100 % 0

โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 11,250 0 0 0 % 0

โครงการปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น 6,300 6,300 10,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 21/9/2564  13:34 หน้า : 59/68



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น 0 0 0 100 % 10,000

โครงการประชุมคณะกรรมการ เพื่อการจัด
ทําแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการดําเนินงาน 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

0 0 0 100 % 10,000

โครงการประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนดําเนินงาน การ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

0 1,450 10,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมและสงเสริมกลุมอาชีพให้
แกประชาชนและกลุมสตรีในตําบลดอนยาย
หอม

25,800 16,433 30,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมและสงเสริมกลุมอาชีพให้
แกประชาชนและกลุมสตรีในตําบลดอนยาย
หอม

0 0 0 100 % 30,000

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

0 0 0 100 % 20,000

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และสงเสริม
ประชาธิปไตยในท้องถิ่น

7,800 0 20,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และสงเสริม
ประชาธิปไตยในท้องถิ่น

0 0 0 100 % 20,000

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ 0 0 0 100 % 50,000
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โครงการสงเสริมการใช้พลังงานทดแทนใน
ชุมชน

0 0 0 100 % 30,000

โครงการสงเสริมการใช้พลังงานทดแทนใน
ชุมชน

0 0 30,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมการออกกําลังกาย "มวย
ไทยชุมชนต้านยาเสพติด"

0 0 0 100 % 50,000

โครงการสงเสริมการออกกําลังกาย "มวย
ไทยชุมชนต้านยาเสพติด" 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมสนับสนุนการจัดทําแผน
ชุมชน

8,565 10,715 20,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมสนับสนุนการจัดทําแผน
ชุมชน

0 0 0 100 % 20,000

โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน
ของคณะกรรมการชุมชน, คณะกรรมการ
สนับสนุนแผน, คณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลฯ,คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ

0 0 0 100 % 100,000

โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน
ของคณะกรรมการชุมชน,คณะกรรมการ
สนับสนุนแผน, คณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลฯ, คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ

92,460 0 0 0 % 0
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รวมค่าใช้สอย 277,273 49,898 410,000 560,000
รวมงบดําเนินงาน 277,273 49,898 410,000 560,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 277,273 49,898 410,000 560,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 277,273 49,898 410,000 560,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการกิจกรรมทางศาสนา 10,090 5,440 40,000 -100 % 0

โครงการกิจกรรมทางศาสนา 0 0 0 100 % 40,000

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง 23,657.5 0 0 0 % 0

โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง 0 23,390 25,390 -100 % 0

โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง 0 0 0 100 % 100,000

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ และวัน
ผู้สูงอายุ

224,471 0 0 0 % 0

โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวัน
สงกรานต์และวันผู้สูงอายุ

0 0 300,000 -100 % 0
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โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวัน
สงกรานต์และวันผู้สูงอายุ

0 0 0 100 % 300,000

รวมค่าใช้สอย 258,218.5 28,830 365,390 440,000
รวมงบดําเนินงาน 258,218.5 28,830 365,390 440,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 258,218.5 28,830 365,390 440,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 258,218.5 28,830 365,390 440,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 1,502,830

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 0 100 % 42,600

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 100 % 78,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 0 0 0 100 % 305,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 1,175,000
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 75,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 3,178,430
รวมงบบุคลากร 0 0 0 3,178,430

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 180,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 230,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ์ 0 0 0 100 % 20,000

คาจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคาร
สถานที่ราชการ

0 0 0 100 % 2,100,000

คาจ้างออกแบบ 0 0 0 100 % 100,000

คาถายเอกสารและคาเย็บหนังสือหรือเข้า
ปกหนังสือ

0 0 0 100 % 10,000

คาธรรมเนียมตางๆ 0 0 0 100 % 20,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 20,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 310,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 2,600,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 400,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 0 100 % 100,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 100 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 100 % 140,000

วัสดุการเกษตร 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 50,000

วัสดุจราจร 0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 870,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 3,700,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

0 0 0 100 % 7,500

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 7,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง
ตาง ๆ

โครงการตอเติมหลังคาด้านข้างอาคารสํานัก
งานเทศบาลตําบลดอนยายหอม (สํานัก
ปลัดเทศบาล)

0 0 0 100 % 466,000

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 
4.00 ม. ยาว 615.00 ม. หนา 0.15 ม. 
(รวมพื้นที่ไมน้อยกวา 2,460.00 ตร.ม.) 
บริเวณหน้าสถานีดับเพลิงเทศบาลตําบล
ดอนยายหอม ถึงสุดเขตเทศบาลฯ เชื่อมตอ 
ม.4 อบต.ดอนยายหอม (กองชาง)

0 0 0 100 % 1,685,000

วันที่พิมพ์ : 21/9/2564  13:34 หน้า : 66/68



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการกอสร้างอาคารศูนย์ฝึกอาชีพ 
บริเวณลานออกกําลังกาย ชุมชนพอเงิน หมู
ที่ 2 ตําบลดอนยายหอม (กองชาง)

0 0 0 100 % 905,000

โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. ขนาด ศก. 
0.60 ม. ความยาว 90.00 ม. พร้อมบอพัก 
คสล. ขนาด 1.00 &#215; 1.00 ม. จํานวน 
9 บอ บริเวณปากซอยเสมาธรรมจักร 13 
เชื่อมบอพักเดิม (กองชาง)

0 0 0 100 % 416,000

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กที่ชํารุด บริเวณปากซอย
เสมาธรรมจักร 13 ถึงบริเวณบ้านนาง
ละเอียด นิ่มทรงประเสริฐ ชุมชน 789 หมูที่ 
1 ตําบลดอนยายหอม (กองชาง)

0 0 0 100 % 314,000

โครงการปรับปรุงถนนซอมแซมผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กที่ชํารุด บริเวณบ้านนาย
ณัฐวัตร ทวนประเสริฐ ถึงบริเวณคอสะพาน 
ชุมชน 789 หมูที่ 1 ตําบลดอนยายหอม 
(กองชาง)

0 0 0 100 % 250,000
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โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลท์ติก
คอนกรีต พร้อมซอมแซมผิวจราจรคอนกรีต
ที่ชํารุด บริเวณบ้านนางสาย มีก่ํา ถึงคอ
สะพานที่ทําการผู้ใหญบ้าน (ชั่วคราว)  หมูที่ 
1 นายธนู คงจุ้ย (ชุมชนโคกทรัพย์เจริญ) 
หมูที่ 1 ตําบลดอนยายหอม (กองชาง)

0 0 0 100 % 353,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 4,389,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 4,396,500

รวมงานก่อสร้าง 0 0 0 11,274,930
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 11,274,930

รวมทุกแผนงาน 48,077,134.77 50,311,516.79 70,000,000 70,000,000

วันที่พิมพ์ : 21/9/2564  13:34 หน้า : 68/68



1/160

รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

เทศบำลต ำบลดอนยำยหอม
อ ำเภอเมืองนครปฐม   จังหวัดนครปฐม

ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังส้ิน 70,000,000 บาท แยกเป็น
แผนงานงบกลาง

งบกลาง 15,622,910 บาท

งบกลาง 15,622,910 บาท

งบกลาง 15,622,910 บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 420,000 บำท

        เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมกรณีประสบ

อันตรำยหรือเจ็บป่วย ทุพพลภำพ ตำย และคลอดบุตร ฯลฯ ตำม 

พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. 2533 ในอัตรำร้อยละ 5 ของค่ำจ้ำง

พนักงำนจ้ำง เงินเพ่ิมค่ำครองชีพ ค่ำจ้ำงช่ัวครำว เป็นเงิน 

8,201,280 บำท คิดเป็นเงิน 410,064 บำท โดยปฏิบัติตำมหนังสือ

ส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.5/ว 9 ลง

วันท่ี 22 มกรำคม 2557 และหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.

อบต ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.5/ว 81 ลงวันท่ี 10 กรกฎำคม 2557 

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 25,000 บำท

        เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนตำม

พระรำชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 

พ.ศ. 2561 เพ่ือให้ควำมคุ้มครองแก่ลูกจ้ำงท่ีประสพอันตรำย 

เจ็บป่วย ตำย หรือสูญหำยอันเน่ืองมำจำกกำรท ำงำนให้แก่นำยจ้ำง 

โดยค ำนวณในอัตรำร้อยละ 0.2 ของค่ำจ้ำงท้ังปี (มกรำคม – 

ธันวำคม) ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด 

ท่ี มท 0808.2/ว 4172 ลงวันท่ี 24 ธันวำคม 2561
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จ ำนวนเบ้ียยังชีพผู้สูงอำยุ 10,461,600 บำท

        เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ือรองรับกำรจัดสวัสดิกำรให้แก่ผู้สูงอำยุท่ี

มีอำยุ 60 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป ท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วน ตำมระเบียบ

กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินเบ้ียยังชีพ

ผู้สูงอำยุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2552 และท่ีแก้ไข

เพ่ิมเติม ท่ีได้ข้ึนทะเบียนขอรับเงินเบ้ียยังชีพไว้กับองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินไว้แล้ว โดยจ่ำยอัตรำเบ้ียยังชีพรำยเดือนแบบข้ันบันได

ส ำหรับผู้สูงอำยุ โดยผู้สูงอำยุ 60 - 69 ปี จะได้รับ 600 บำท อำยุ 

70 – 79 ปี จะได้รับ 700 บำท อำยุ 80 – 89 ปี จะได้รับ 800 

บำท และอำยุ 90 ปีข้ึนไป จะได้รับ 1,000 บำท (เว้นแต่ในส่วนของ

เงินเพ่ิมท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด ำเนินกำรตำมข้อ 18 (2) 

แห่งระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินสงเครำะห์เพ่ือ

กำรยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 ท่ีได้

ด ำเนินกำรให้กับรำยเดิมมำก่อน) โดยต้ังงบประมำณเต็มจ ำนวณท่ี

องค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถ่ินจ่ำยเงินสดและท่ีโอนเข้ำบัญชี

ผ่ำนระบบ e - payment และท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโอน

เข้ำบัญชีเอง (ถ้ำมี) โดยใช้ฐำนข้อมูลจ ำนวนผู้สูงอำยุ ตำมประกำศ

บัญชีรำยช่ือผู้มีสิทธิรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอำยุ ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2565 และจ ำนวนท่ีเพ่ิมข้ึนจำกฐำนข้อมูล

ประชำกรเฉล่ียกำรเพ่ิมข้ึนของจ ำนวนผู้สูงอำยุ 3 ปีย้อนหลัง และ

ข้อมูลจ ำนวนผู้สูงอำยุท่ีได้บันทึกในระบบสำรสนเทศกำรจัดกำร

ฐำนข้อมูลเบ้ียยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประกอบกัน

        เป็นกำรด ำเนินกำรจ่ำยเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอำยุตำมระเบียบ

กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินเบ้ียยังชีพ

ผู้สูงอำยุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2559 

หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.6/

ว 1430 ลงวันท่ี 6 กรกฎำคม 2564 รวมถึงหนังสือส่ังกำรท่ี

เก่ียวข้อง และเป็นกำรด ำเนินกำรตำมภำรกิจถ่ำยโอน มำตรำ 16 

แห่งพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจฯ 

พ.ศ.2542
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จ ำนวนเบ้ียยังชีพควำมพิกำร 2,155,200 บำท

        เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ือรองรับกำรจัดสวัสดิกำรเบ้ียควำมพิกำร

ให้แก่คนพิกำรท่ีมีสิทธิตำมหลักเกณฑ์ท่ีก ำหนด ท่ีได้แสดงควำม

จ ำนงโดยกำรขอข้ึนทะเบียน เพ่ือขอรับเงินเบ้ียควำมพิกำรไว้กับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแล้ว โดยคนพิกำรท่ีมีอำยุ 18 ปี ข้ึนไป

ได้รับเบ้ียควำมพิกำร คนละ 800 บำท ต่อเดือน (ตำมมติ

คณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 25 พฤศจิกำยน 2557) และคนพิกำรท่ีมี

อำยุต่ ำกว่ำ 18 ปี คนละ 1,000 บำท ต่อเดือน (ตำมมติ

คณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 28 เมษำยน 2563) เว้นแต่ในส่วนของเงิน

เพ่ิมเติมท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด ำเนินกำรตำมข้อ 18 (2) 

แห่งระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินสงเครำะห์เพ่ือ

กำรยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 ท่ีได้

ด ำเนินกำรให้กับรำยเดิมมำก่อน ใช้ฐำนข้อมูลจ ำนวนผู้พิกำรตำม

ประกำศบัญชีรำยช่ือผู้มีสิทธิรับเงินเบ้ียควำมพิกำร ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2565 หรือค ำนวณโดยใช้ประมำณกำรอัตรำ

เฉล่ียกำรเพ่ิมข้ึน 3 ปี ย้อนหลัง ข้อมูลจ ำนวนคนพิกำรในพ้ืนท่ีของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีคำดว่ำจะมำลงทะเบียนเพ่ิมเติม

ระหว่ำงปี และข้อมูลจ ำนวนคนพิกำรท่ีได้บันทึกในระบบ

สำรสนเทศกำรจัดกำรฐำนข้อมูลเบ้ียยังชีพขององค์กรปกครองส่วน

ถ่ินประกอบกัน 

        เป็นกำรด ำเนินกำรจ่ำยเงินเบ้ียควำมพิกำรตำมระเบียบ

กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินเบ้ียควำมพิกำร

ให้คนพิกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2553 และท่ีแก้ไข

เพ่ิมเติม หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 

0810.6/ว 1430 ลงวันท่ี 6 กรกฎำคม 2564 รวมถึงหนังสือส่ังกำร

ท่ีเก่ียวข้อง และเป็นกำรด ำเนินกำรตำมภำรกิจถ่ำยโอน มำตรำ 16 

แห่งพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจฯ 

พ.ศ. 2542
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จ ำนวนเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 90,000 บำท

        เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสงเครำะห์เพ่ือกำรยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ให้แก่

ผู้ป่วยเอดส์ท่ีแพทย์ได้รับรองและท ำกำรวินิจฉัยแล้ว และรำยได้ไม่

เพียงพอต่อกำรยังชีพ หรือถูกทอดท้ิง ขำดผู้อุปกำระดูแล ไม่

สำมำรถประกอบอำชีพเล้ียงตนเองได้ โดยผู้ป่วยเอดส์ท่ีมีสิทธิจะ

ได้รับเบ้ียยังชีพคนละ 500 ต่อเดือน ซ่ึงใช้ฐำนข้อมูลจ ำนวนผู้ป่วย

เอดส์ตำมบัญชีรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิรับเงินเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2565 และจ ำนวนท่ีเพ่ิมข้ึนจำกฐำนข้อมูล

ประชำกรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือค ำนวณโดยใช้

ประมำณกำรอัตรำเฉล่ียกำรเพ่ิมข้ึนของจ ำนวนผู้ป่วยเอดส์ 3 ปี 

ย้อนหลังข้อมูลประมำณกำรจ ำนวนผู้ป่วยเอดส์ในพ้ืนท่ีขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีคำดว่ำจะมำลงทะเบียนเพ่ิมเติมระหว่ำงปี 

และข้อมูลจ ำนวนผู้ป่วยเอดส์ท่ีได้บันทึกในระบบสำรสนเทศกำร

จัดกำรฐำนข้อมูลเบ้ียยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ประกอบกัน 

        เป็นกำรด ำเนินงำนตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย

กำรจ่ำยเงินสงเครำะห์เพ่ือกำรยังชีพขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน พ.ศ.2548 หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วน

ท่ีสุด ท่ี มท 0810.6/ว 1430 ลงวันท่ี 6 กรกฎำคม 2564 และ

ภำรกิจถ่ำยโอน มำตรำ 16 แห่งพระรำชบัญญัติแผนและข้ันตอน

กำรกระจำยอ ำนำยฯ พ.ศ. 2542
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จ ำนวนเงินส ำรองจ่ำย 500,000 บำท

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกรณีฉุกเฉินท่ีมีเหตุสำธำรณภัย

เกิดข้ึน หรือกรณีกำรป้องกันและยับย้ังก่อนเกิดสำธำรณภัย หรือ

คำดว่ำจะเกิดสำธำรณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพ่ือบรรเทำปัญหำควำม

เดือดร้อนของประชำชนเป็นส่วนร่วมได้ 

        เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 

พ.ศ.2550 ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยเพ่ือ

ช่วยเหลือประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำท่ีขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน พ.ศ.2560 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ระเบียบกระทรวงมหำดไทย

ว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.

2563 และหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 

2343 ลงวันท่ี 22 เมษำยน 2564 หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครอง

ท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ีมท 0808.2/ว 4044 ลงวันท่ี 29 ธันวำคม 

2563 หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 

0808.2/ว 1179 ลงวันท่ี 15 เมษำยน 2563 หนังสือ

กระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 2120 ลงวันท่ี 9 

เมษำยน 2563 หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 

0808.2/ว 0833 ลงวันท่ี 27 มกรำคม 2563 และหนังสือ

กระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 3215 ลงวันท่ี 6 มิถุนำยน 

2559
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน

ค่ำบ ำรุงสันนิบำตเทศบำล 51,500 บำท

เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน (ก.บ.ท.) 1,088,610 บำท

        เพ่ือจ่ำยเป็นเงินบ ำเหน็จส ำหรับลูกจ้ำงประจ ำท่ีออกจำก

งำน และมีสิทธิได้รับเงินบ ำเหน็จ เป็นไปตำมระเบียบ

กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยบ ำเหน็จลูกจ้ำงของหน่วยกำรบริหำร

รำชกำรส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542

เงินบ ำเหน็จลูกจ้ำงประจ ำ 610,000 บำท

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงสมำคมสันนิบำตเทศบำลแห่งประเทศ

ไทย ตำมข้อบังคับของสมำคมสันนิบำตเทศบำลแห่งประเทศไทย 

ไม่น้อยกว่ำร้อยละเศษหน่ึงส่วนหกของรำยรับจริงในปีท่ีล่วงมำแล้ว 

(ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ำยขำดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท) 

แต่ไม่เกิน 750,000 บำท ตำมข้อบังคับสมำคมสันนิบำตเทศบำล

แห่งประเทศไทย พ.ศ.2556 และในปีงบประมำณ พ.ศ.2563 เทศ

บำต ำบลดอนยำยหอม มีรำยรับจริง (ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ำยขำดเงิน

สะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท) 30,857,446.82 บำท

        เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญของ

ข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน (กบท.) ตำมกฎกระทรวงกำรหักเงินจำก

ประมำณกำรรำยรับในงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีสมทบเข้ำเป็น

กองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2563 ออก

ตำมควำมในพระรำชบัญญัติบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วน

ท้องถ่ิน พ.ศ.2500 โดยค ำนวณต้ังจ่ำยในอัตรำร้อยละ 3 ของ

ประมำณกำรรำยรับในงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีทุกประเภท 

โดยไม่รวมรำยรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินทีมีผู้อุทิศให้และเงิน

อุดหนุนมำรวมค ำนวณ
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จ ำนวนเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภำพ สปสช. 160,000 บำท

        เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภำพใน

ระดับท้องถ่ินหรือพ้ืนท่ีตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำร

ต้ังงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือสมทบกองทุน 

พ.ศ. 2561 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2563 และ

ประกำศคณะกรรมกำรหลักประกันสุขภำพแห่งชำติเร่ือง กำร

ก ำหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ด ำเนินงำนและบริหำรจัดกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับ

ท้องถ่ินหรือพ้ืนท่ี พ.ศ.2561 ในอัตรำไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 50 ของ

ค่ำบริกำรสำธำรณสุขท่ีได้รับจำกกองทุนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ
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จ ำนวน

        เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิกำรชุมชน ตำมมติ

คณะรัฐมนตรีในครำวประชุมเม่ือวันท่ี 29 มิถุนำยน 2553 

เห็นชอบแนวทำงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสมทบงบประมำณ

กองทุนสวัสดิกำรชุมชน โดยยึดหลักกำรประชำชนออม 1 ส่วน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสมบท 1 ส่วน และรัฐบำลสมทบ 1 

ส่วน โดยในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรมีจ ำนวนเท่ำท่ี

ประชำชนจ่ำยเข้ำกองทุนและไม่ควรเกิน 365 บำทต่อคนต่อปี และ

เป็นไปด้วยควำมอิสระตำมศักยภำพทำงกำรคลัง

เงินสมทบกองทุนสวัสดิกำรชุมชน 46,000 บำท

เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรจัดบริกำร

สำธำรณะโดยยึดประโยชน์สุขท่ีประชำชนจะได้รับเป็นส ำคัญ และ

สร้ำงหลักประกันควำมม่ันคงของชุมชนฐำนรำก ฟ้ืนฟูทุนทำง

สังคม และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนในกำรพัฒนำคุณภำพ

ชีวิตของประชำชนให้ดีข้ึน ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทยด่วน

ท่ีสุด ท่ี มท 0891.4/ว2502 ลงวันท่ี 20 สิงหำคม 2553 เร่ือง 

แนวทำงสนับสนุนกำรด ำเนินงำนกองทุนสวัสดิกำรชุมชนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย

กำรต้ังงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือสมทบ

กองทุน พ.ศ.2561 (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2563
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จ ำนวน

จ ำนวน

เงินช่วยค่ำท ำศพข้ำรำชกำร/พนักงำน 5,000 บำท

เงินช่วยพิเศษ

เงินช่วยค่ำท ำศพพนักงำนจ้ำง 5,000 บำท

        เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยพิเศษ กรณีพนักงำนส่วนท้องถ่ิน ผู้รับ

บ ำนำญ ถึงแก่ควำมตำย ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย

กำรก ำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นรำยจ่ำยท่ีองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินจ่ำยได้ พ.ศ. 2559 พระรำชกฤษฎีกำ กำรจ่ำย

เงินเดือน เงินปี บ ำเหน็จ บ ำนำญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน 

พ.ศ.2535 หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0013.4/ว 1765 ลง

วันท่ี 3 มิถุนำยน 2537 หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที มท 0312/

ว 1095 ลงวันท่ี 27 กันยำยน 2525 เร่ือง กำรจ่ำยเงินเดือนและ

เงินช่วยพิเศษในกรณีพนักงำนเทศบำลถึงแก่ควำมตำย

        เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยพิเศษ กรณีพนักงำนจ้ำง ถึงแก่ควำม

ตำย ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรก ำหนดให้เงิน

ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นรำยจ่ำยท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

จ่ำยได้ พ.ศ. 2559 พระรำชกฤษฎีกำ กำรจ่ำยเงินเดือน เงินปี 

บ ำเหน็จ บ ำนำญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 

หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0013.4/ว 1765 ลงวันท่ี 3 

มิถุนำยน 2537 หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที มท 0312/ว 1095 

ลงวันท่ี 27 กันยำยน 2525 เร่ือง กำรจ่ำยเงินเดือนและเงินช่วย

พิเศษในกรณีพนักงำนเทศบำลถึงแก่ควำมตำย
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จ ำนวนเงินช่วยค่ำท ำศพลูกจ้ำงประจ ำ 5,000 บำท

        เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยพิเศษ กรณีลูกจ้ำประจ ำ ถึงแก่ควำม

ตำย ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรก ำหนดให้เงิน

ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นรำยจ่ำยท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

จ่ำยได้ พ.ศ.2559 พระรำชกฤษฎีกำ กำรจ่ำยเงินเดือน เงินปี 

บ ำเหน็จ บ ำนำญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 

หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0013.4/ว1765 ลงวันท่ี 3 

มิถุนำยน 2537 หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที มท 0312/ว1095 

ลงวันท่ี 27 กันยำยน 2525 เร่ือง กำรจ่ำยเงินเดือนและเงินช่วย

พิเศษในกรณีพนักงำนเทศบำลถึงแก่ควำมตำย
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รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

ในอัตรำเดือนละ 28,800 บำท

(2) เงินเดือน รองนำยกเทศมนตรี จ ำนวน 2 คน

 ในอัตรำเดือนละ 15,840 บำท

(1) เงินเดือน ของนำยกเทศมนตรี จ ำนวน 1 คน

แผนงานบริหารงานท่ัวไป
งานบริหารท่ัวไป 12,621,900 บาท

งบบุคลากร 8,204,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,850,000 บาท

เงินเดือนนำยก/รองนำยกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 726,000 บำท
        เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนนำยกเทศมนตรี รองนำยกเทศมนตรี 

สมำชิกสภำเทศบำล เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี ท่ีปรึกษำ

นำยกเทศมนตรี และกำรจ่ำยค่ำเบ้ียประชุมกรรมกำรเทศบำล

พ.ศ. 2554 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2557 และหนังสือต่ำงๆ

ท่ีเก่ียวข้อง แยกรำยละเอียด ดังน้ี

และประโยชน์ตอบแทนอย่ำงอ่ืน ของนำยกเทศมนตรี 

รองนำยกเทศมนตรี ประธำนสภำเทศบำล รองประธำนสภำ

ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินเดือน เงินค่ำตอบแทน
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จ ำนวน

จ ำนวน

ค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก 180,000 บำท

ค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก 180,000 บำท

        เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่ง ของนำยกเทศมนตรี 

และรองนำยกเทศมนตรี ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย

เงินเดือน เงินค่ำตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่ำงอ่ืน ของ

นำยกเทศมนตรี รองนำยกเทศมนตรี ประธำนสภำเทศบำล รอง

ประธำนสภำเทศบำล สมำชิกสภำเทศบำล เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี ท่ี

ปรึกษำนำยกเทศมนตรี และกำรจ่ำยค่ำเบ้ียประชุมกรรมกำรเทศบำล 

พ.ศ. 2554 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2557 และหนังสือส่ังกำรต่ำง 

ๆ ท่ีเก่ียวข้องแยกรำยละเอียด ดังน้ี

(1) เงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยกเทศมนตรี
  จ ำนวน 1 คน ในอัตรำเดือนละ 6,000 บำท   

    (2) เงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งรองนำยกเทศมนตรี
จ ำนวน 2 คน ในอัตรำเดือนละ 4,500 บำท

        เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนพิเศษของนำยกเทศมนตรี และ

รองนำยกเทศมนตรี ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินเดือน 

เงินค่ำตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่ำงอ่ืน ของนำยกเทศมนตรี 

รองนำยกเทศมนตรี ประธำนสภำเทศบำล รองประธำนสภำเทศบำล 

สมำชิกสภำเทศบำล เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี ท่ีปรึกษำ

นำยกเทศมนตรี และกำรจ่ำยค่ำเบ้ียประชุมกรรมกำรเทศบำล พ.ศ.

2554 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2557 และหนังสือส่ังกำรต่ำงๆ ท่ี

เก่ียวข้อง แยกรำยละเอียดดังน้ี

       (1) เงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยกเทศมนตรี จ ำนวน 1 คน    ใน

อัตรำเดือนละ 6,000 บำท 

       (2) เงินค่ำตอบแทนพิเศษรองนำยกเทศมนตรี จ ำนวน 2 คน ใน

อัตรำเดือนละ 4,500 บำท
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จ ำนวน 208,000 บำท

ค่ำตอบแทนรำยเดือนเลขำนุกำร/ท่ีปรึกษำนำยกเทศมนตรี            

นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

        เพ่ือจ่ำยเป็น เงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำร / ท่ีปรึกษำ

นำยกเทศมนตรี ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินเดือน 

เงินค่ำตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่ำงอ่ืน ของ

นำยกเทศมนตรี รองนำยกเทศมนตรี  ประธำนสภำเทศบำล  รอง

ประธำนสภำเทศบำล  สมำชิกสภำเทศบำล เลขำนุกำร

นำยกเทศมนตรี ท่ีปรึกษำนำยกเทศมนตรี และกำรจ่ำยค่ำเบ้ีย

ประชุมกรรมกำรเทศบำล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 

พ.ศ. 2557 และหนังสือส่ังกำรต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวข้องแยกรำยละเอียด

ดังน้ี   

            (1) เงินค่ำตอบแทนรำยเดือนเลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี 

จ ำนวน 1 คน ในอัตรำเดือนละ 10,080 บำท 

            (2) เงินค่ำตอบแทนรำยเดือนท่ีปรึกษำนำยกเทศมนตรี 

จ ำนวน 1 คน ในอัตรำเดือนละ 7,200 บำท
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จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

1,556,000 บำท
ค่ำตอบแทนประธำนสภำ/รองประธำนสภำ/สมำชิกสภำ/เลขำนุกำรสภำ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 5,354,000 บาท

        เพ่ือจ่ำยเป็น เงินค่ำตอบแทนสมำชิกสภำเทศบำล 

ประธำนสภำ รองประธำนสภำ ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำ

ด้วยเงินเดือน เงินค่ำตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่ำงอ่ืน 

ของนำยกเทศมนตรี รองนำยกเทศมนตรี ประธำนสภำเทศบำล 

รองประธำนสภำเทศบำล สมำชิกสภำเทศบำล เลขำนุกำร

นำยกเทศมนตรี ท่ีปรึกษำนำยกเทศมนตรี และกำรจ่ำยค่ำเบ้ีย

ประชุมกรรมกำรเทศบำล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ.

2557 และหนังสือส่ังกำรต่ำงๆ ท่ีเก่ียวข้องแยกรำยละเอียดดังน้ี 

            (1) เงินค่ำตอบแทนรำยเดือนประธำนสภำเทศบำล 

จ ำนวน 1 คน ในอัตรำเดือนละ 15,840 บำท 

            (2) เงินค่ำตอบแทนรำยเดือนรองประธำนสภำฯ จ ำนวน 

1 คน ในอัตรำเดือนละ 12,960 บำท 

            (3) เงินค่ำตอบแทนรำยเดือนสมำชิกสภำเทศบำล 

จ ำนวน 10 คน ในอัตรำเดือนละ 10,080 บำท

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 3,500,000 บำท

        เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปี 

ให้แก่ข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถ่ินตำมประกำศ

คณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำลจังหวัดนครปฐม เร่ือง หลักเกณฑ์

เก่ียวกับอัตรำเงินเดือนและวิธีกำรจ่ำยเงินเดือนและประโยชน์ตอบ

แทนอ่ืน (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2559 ลงวันท่ี 18 กุมภำพันธ์ 2559 และ

พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 

ค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ 12 เดือน จ ำนวน 9 อัตรำ ตำมท่ีปรำกฏในแผน

อัตรำก ำลังสำมปี (ปีงบประมำณ 2564 - 2566 และท่ีแก้ไข

เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) ของเทศบำลต ำบลดอนยำยหอม
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จ ำนวน

        เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งรำยเดือนของผู้ด ำรง

ต ำแหน่งบริหำร อ ำนวยกำร ตำมประกำศคณะกรรมกำรพนักงำน

เทศบำลจังหวัดนครปฐม เร่ือง หลักเกณฑ์เก่ียวกับอัตรำเงินเดือน 

และวิธีกำรจ่ำยเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 7) 

พ.ศ.2559 ลงวันท่ี 27 เมษำยน 2559 และ พระรำชบัญญัติ

ระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 ค ำนวณต้ังจ่ำย

ไว้ 12 เดือน จ ำนวน 5 อัตรำ ตำมท่ีปรำกฏในแผนอัตรำก ำลังสำม

ปี (ปีงบประมำณ 2564 - 2566 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) 

ของเทศบำลต ำบลดอนยำยหอม

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 84,000 บำท

         เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมต่ำงๆ ของข้ำรำชกำร/พนักงำนส่วน

ท้องถ่ินให้ได้รับ ค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ 12 เดือน จ ำนวน 1 อัตรำ 

ตำมท่ีปรำกฏในแผนอัตรำก ำลังสำมปี (ปีงบประมำณ 2564 - 

2566 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) ของเทศบำลต ำบลดอนยำย

หอม ตำมประกำศ ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. เร่ือง ก ำหนด

หลักเกณฑ์กำรให้ข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถ่ินได้รับเงิน

ค่ำตอบแทนนอกเหนือจำกเงินเดือน ลงวันท่ี 22 เมษำยน 2547 

และหนังสือส ำนักงำน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.3/ว 

28 ลงวันท่ี 16 กุมภำพันธ์ 2548 เร่ือง แนวทำงปฏิบัติเก่ียวกับกำร

เบิกจ่ำยเงินค่ำตอบแทนนอกเหนือจำกเงินเดือน กำรก ำหนดให้

ข้ำรำชกำรกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน ระดับ 8 ข้ึนไป ได้รับ

เงินเดือนค่ำตอบแทนเป็นรำยเดือนเท่ำกับอัตรำเงินประจ ำ

ต ำแหน่ง และประกำศ ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. เร่ือง ก ำหนด

มำตรฐำนท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์กำรให้พนักงำนส่วนท้องถ่ิน 

ลูกจ้ำง  และพนักงำนจ้ำงขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้รับเงิน

เพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำว

เงินประจ ำต ำแหน่ง 204,000 บำท
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จ ำนวน

จ ำนวน

ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ 330,000 บำท

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำและเงินปรับปรุงค่ำจ้ำง

ประจ ำ ตำมแนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำล 

เร่ือง หลักเกณฑ์เก่ียวกับอัตรำค่ำจ้ำงและกำรให้ลูกจ้ำงของเทศบำล

ได้รับค่ำจ้ำง (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2561 ลงวันท่ี 31 พฤษภำคม 2561 

ค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ 12 เดือน จ ำนวน 1 อัตรำ ตำมท่ีปรำกฏในแผน

อัตรำก ำลังสำมปี (ปีงบประมำณ 2564-2566 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม

ถึงปัจจุบัน) ของเทศบำลต ำบลดอนยำยหอม

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 1,200,000 บำท

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจและ

พนักงำนจ้ำงท่ัวไป ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคล

ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 และประกำศคณะกรรมกำรพนักงำน

เทศบำลจังหวัดนครปฐม เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับ

พนักงำนจ้ำง (ฉบับท่ี 4) ลงวันท่ี 21 กันยำยน 2558 ค ำนวณต้ังจ่ำย

ไว้ 12 เดือน พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ จ ำนวน 5 อัตรำ พนักงำน

จ้ำงท่ัวไป จ ำนวน 2 อัตรำ ตำมท่ีปรำกฏในแผนอัตรำก ำลังสำมปี 

(ปีงบประมำณ 2564 - 2566 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม) ของเทศบำล

ต ำบลดอนยำยหอม
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จ ำนวน

        เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพช่ัวครำวของพนักงำนจ้ำง 

ตำม พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.

2542 ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำลจังหวัดนครปฐม 

เร่ือง มำตรฐำนท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์กำรให้พนักงำน ลูกจ้ำง 

และ พนักงำนจ้ำงของเทศบำลได้รับเงินเพ่ิมค่ำครองชีพช่ัวครำว 

(ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 13 กรกฎำคม 2558 และประกำศ

คณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำลจังหวัดนครปฐม เร่ือง หลักเกณฑ์

และเง่ือนไขเก่ียวกับพนักงำนจ้ำง (ฉบับท่ี 4) ลงวันท่ี 21 กันยำยน 

2558 ค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ 12 เดือน พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ 

จ ำนวน 2 อัตรำ พนักงำนจ้ำงท่ัวไป จ ำนวน 2 อัตรำ ตำมท่ีปรำกฏ

ในแผนอัตรำก ำลังสำมปี (ปีงบประมำณ 2564 - 2566 และฉบับ

แก้ไขเพ่ิมเติม) ของเทศบำลต ำบลดอนยำยหอม

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 36,000 บำท
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รวม

รวม

จ ำนวน

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน 100,000 บำท
        1. ค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำหน้ำท่ีในกำรเลือกต้ัง      

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนบุคคลท่ีได้รับแต่งต้ังให้ปฏิบัติหน้ำท่ี

ในกำรเลือกต้ังสมำชิกสภำท้องถ่ินหรือผู้บริหำรท้องถ่ิน ตำม

ระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกต้ังว่ำด้วยกำรเลือกต้ังสมำชิกสภำ

ท้องถ่ินหรือผู้บริหำรท้องถ่ิน พ.ศ.2562

        2. ค่ำสัมนำคุณกรรมกำรสอบคัดเลือก

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์

แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เช่น ค่ำเบ้ียประชุม ค่ำพำหนะ 

ค่ำตอบแทนกำรออกข้อสอบในกำรสอบแข่งขัน คัดเลือก ค่ำกำร

ตรวจค ำตอบ หรือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนอ่ืนๆ ท่ีมีสิทธิได้ ตำม

ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยกำรคัดเลือกพนักงำน

และลูกจ้ำงขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2555 

        3. ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรสอบข้อเท็จจริงควำมรับผิด

ทำงละเมิด

        เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนแก่ข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน 

พนักงำนส่วนท้องถ่ินหรือข้อรำชกำรประเภทอ่ืนท่ีได้รับกำรแต่งต้ัง

เป็นคณะกรรมกำรสอบข้อเท็จจริงควำมรับผิดทำงละเมิด

        4. ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัย

        เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนแก่ข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน 

พนักงำนส่วนท้องถ่ินหรือข้อรำชกำรประเภทอ่ืนท่ีได้รับกำรแต่งต้ัง

เป็นคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัย

งบด าเนินงาน 3,253,700 บาท

ค่าตอบแทน 272,000 บาท
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จ ำนวน

จ ำนวน

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 20,000 บำท

        เพ่ือจ่ำยเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ินด้ำนกำรรักษำ

ควำมเจ็บป่วยท่ีปฏิบัติงำนตำมหน้ำท่ีปกติโดยลักษณะงำนส่วนใหญ่

ต้องปฏิบัติงำนในท่ีต้ังส ำนักงำนและได้ปฏิบัติงำนน้ันนอกเวลำ

รำชกำรในท่ีต้ังส ำนักงำนหรือโดยลักษณะงำนส่วนใหญ่ต้อง

ปฏิบัติงำนนอกท่ีต้ังส ำนักงำนและได้ปฏิบัติงำนน้ันนอกเวลำ

รำชกำรนอกท่ีต้ังส ำนักงำน หรือโดยลักษณะงำนปกติต้อง

ปฏิบัติงำนในลักษณะเป็นผลัดหรือกะ และได้ปฏิบัติงำนน้ันนอก

ผลัดหรือกะของตนและให้หมำยควำมรวมถึงเงินค่ำตอบแทนตำม

กฎหมำยว่ำด้วยสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด้วย ตำม

ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินตอบแทนกำร

ปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 

2559

ค่ำเช่ำบ้ำน 132,000 บำท

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนักงำนเทศบำล ท่ีมีสิทธิเบิกค่ำ

เช่ำบ้ำนตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำน ของ

ข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2551 แก้ไขเพ่ิมเติม และหนังสือ

กระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 5862 ลงวันท่ี 12 ตุลำคม 

2559 เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีกำรเก่ียวกับกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำเช่ำบ้ำน

ของข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ินหรือหนังสือส่ังกำรต่ำงๆ ท่ีเก่ียวข้อง
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จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ 20,000 บำท

ค่าใช้สอย 1,564,700 บาท

        เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร ให้แก่ ข้ำรำชกำร 

พนักงำนเทศบำล และลูกจ้ำงประจ ำ ท่ีมีสิทธิได้ตำมระเบียบ

กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเก่ียวกับกำรศึกษำของบุตร

พนักงำนส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2549 และหนังสือ

กรมบัญชีกลำง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค. 0422.3/ว257 ลงวันท่ี 28 

มิถุนำยน 2559 เร่ือง ประเภทและอัตรำเงินบ ำรุงกำรศึกษำและค่ำ

เล่ำเรียน หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0809.3/ว1013 ลง

วันท่ี 18 กุมภำพันธ์ 2559 เร่ือง กำรเบิกเงินสวัสดิกำรเก่ียวกับ

กำรศึกษำบุตร หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0809.3/ว4522 

ลงวันท่ี 9 สิงหำคม 2559 เร่ือง ประเภทและอัตรำเงินบ ำรุง

กำรศึกษำและค่ำเล่ำเรียน หรือหนังสือส่ังกำรต่ำงๆ ท่ีเก่ียวข้อง

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

ค่ำโฆษณำและเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ 200,000 บำท

        เพ่ือจ่ำยเป็น รำยจ่ำยเก่ียวกับกำรจ้ำงเหมำโฆษณำและ

เผยแพร่ข่ำวทำงวิทยุ กระจำยเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ ค่ำจัดท ำ

เอกสำร ประชำสัมพันธ์ หรือส่ิงพิมพ์ต่ำงๆ ตำมหนังสือ

กระทรวงมหำดไทยด่วนมำก ท่ี มท 0808.2/ว 4044 ลงวันท่ี 10 

กรกฎำคม 2563 เร่ือง หลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำงเหมำ

บริกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
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จ ำนวน

จ ำนวน

4,500 บำท

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำท่ีมีลักษณะกำรจ้ำงท ำเพ่ือให้ได้มำ

ซ่ึงป้ำยประชำสัมพันธ์ ป้ำยช่ือส ำนักงำน หรือป้ำยอ่ืนๆ ท่ีไม่มี

ลักษณะเป็นส่ิงก่อสร้ำง เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี  28 

พฤษภำคม 2564 เร่ือง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ – 

รำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี  มท 0808.2/ว 1627 ลง

วันท่ี 22 มีนำคม 2564 หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี  มท 

0808.2/ว 4044 ลงวันท่ี 10 กรกฎำคม 2563 และเป็นไปตำม

ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร

บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562

ค่ำจ้ำงเหมำท่ีมีลักษณะกำรจ้ำงท ำเพ่ือให้ได้มำซ่ึงป้ำยประชำสัมพันธ์ 

ป้ำยช่ือส ำนักงำน หรือป้ำยอ่ืนๆ ท่ีไม่มีลักษณะเป็นส่ิงก่อสร้ำง

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรท ำควำมสะอำดอำคำรสถำนท่ีรำชกำร 475,200 บำท

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรท ำควำมสะอำดอำคำร

ส ำนักงำน อำคำรห้องเก็บของ ห้องประชุมใหญ่ และศูนย์บริกำร 

สำธำรณสุข ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/1627 

ลงวันท่ี 22 มีนำคม 2564 เร่ืองหลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำย

ประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีในลักษณะค่ำใช้

สอย วัสดุ และค่ำสำธำรณูปโภค และหนังสือกระทรวงมหำดไทย

ด่วนมำกท่ี  มท 0808.2/ว4044 ลงวันท่ี 10 กรกฎำคม 2563 

เร่ือง หลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำงเหมำบริกำรขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินและเป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย 

ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน พ.ศ.2562



22/160

จ ำนวน

จ ำนวน

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอก 30,000 บำท

ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ 50,000 บำท

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอก อำทิเช่น 

งำนท ำควำมสะอำด งำนพำหนะ งำนผลิตส่ือประชำสัมพันธ์ งำน

บันทึกข้อมูล งำนซ่อมบ ำรุงยำนพำหนะ งำนตรวจสอบและรับรอง

มำตรฐำน งำนเทคนิคต่ำงๆ ท่ีเอกชนมีควำมช ำนำญมำกกว่ำ เป็น

ต้น เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท่ี มท 

0808.2/ว1095 ลงวันท่ี  28 พฤษภำคม  2564 เร่ือง รูปแบบและ

กำรจ ำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี  

มท 0808.2/ว1627 ลงวันท่ี 22 มีนำคม 2564 หนังสือ

กระทรวงมหำดไทย ท่ี  มท 0808.2/ว4044 ลงวันท่ี 10 

กรกฎำคม 2563 และเป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำ

ด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน พ.ศ.2562

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำเย็บเล่มหนังสือหรือเข้ำปก

หนังสือ เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท่ี 

มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภำคม 2564 เร่ือง รูปแบบ

และกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำย

ประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หนังสือ

กระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1627 ลงวันท่ี 22 มีนำคม 

2564 หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว4044 ลงวันท่ี 

10 กรกฎำคม 2563 และเป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย

ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน พ.ศ.2562
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จ ำนวนค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ 50,000 บำท

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ เป็นไป ตำมหนังสือกรม

ส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 

28 พฤษภำคม 2564 เร่ือง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภท

รำยรับ – รำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1627 ลง

วันท่ี 22 มีนำคม 2564 หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 

0808.2/ว4044 ลงวันท่ี 10 กรกฎำคม 2563 และเป็นไปตำม

ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร

บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2562



24/160

จ ำนวน
        1. ค่ำรับรอง 

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำรับรอง ค่ำอำหำร ค่ำเคร่ืองด่ืม ส ำหรับกรณี

หน่วยงำนอ่ืนหรือบุคคลภำยนอก เข้ำดูงำนหรือเย่ียมชน ตรวจ

รำชกำร กำรแถลงข่ำวขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตำม

ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร

บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2562 และหนังสือ

กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 

28 พฤษภำคม 2564 เร่ือง รูปแบบและกำรจ ำแนกรำยรับ – 

รำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และเพ่ือจ่ำยเป็น

ค่ำเล้ียงรับรองในกำรประชุมสภำท้องถ่ิน หรือคณะกรรมกำรหรือ

คณะอนุกรรมกำรท่ีได้รับกำรแต่งต้ังตำมกฎหมำยเพ่ือจ่ำยเป็น

ค่ำอำหำร เคร่ืองด่ืมต่ำงๆ เคร่ืองใช้ในกำรเล้ียงรับรอง และ

ค่ำบริกำรอ่ืนๆ ซ่ึงจ ำเป็นต้องจ่ำยท่ีเก่ียวกับกำรเล้ียงรับรองในกำร

ประชุมสภำท้องถ่ิน หรือคณะกรรมกำรหรือคณะอนุกรรมกำรท่ี

ได้รับแต่งต้ังตำมกฎหมำย หรือตำมระเบียบหรือหนังสือส่ังกำรของ

กระทรวงมหำดไทย หรือกำรประชุมระหว่ำงองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยต้ังตำมเกณฑ์หนังสือ

กระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.4/ว2381 ลงวันท่ี 28 กรกฎำคม 

2548

        2. ค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิดอำคำรต่ำงๆ

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิดอำคำรต่ำงๆ ตำมระเบียบ

กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมส่งเสริม

กำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 

พฤษภำคม 2564 เร่ืองรูปแบบและกำรจ ำแนกรำยรับ – รำยจ่ำย

ประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

       

รำยจ่ำยเก่ียวกับกำรรับรองและพิธีกำร 60,000 บำท
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จ ำนวน

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ

รำยจ่ำยอ่ืน ๆ

        3. ค่ำใช้จ่ำยในพิธีทำงศำสนำ/รัฐพิธี

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในพิธีทำงศำสนำและรัฐพิธี ตำม

ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร

บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2562 และหนังสือ

กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 

28 พฤษภำคม 2564 เร่ือง รูปแบบและกำรจ ำแนกรำยรับ – 

รำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

       

ค่ำชดใช้ค่ำเสียหำยหรือค่ำสินไหมทดแทน 10,000 บำท

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำชดใช้ค่ำเสียหำยหรือค่ำสินไหมทดแทน

ควำมผิดทำงละเมิดให้แก่บุคคลหรือหน่วยงำน ฯลฯ 

        เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติควำมรับผิดทำงละเมิดของ

เจ้ำหน้ำท่ี พ.ศ.2539 และหนังสือส่ังกำรท่ีเก่ียวข้อง

        4. ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดประชุมรำชกำร

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดประชุมรำชกำร ตำมระเบียบ

กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2562 และหนังสือกรมส่งเสริม

กำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 

พฤษภำคม 2564 เร่ืองรูปแบบและกำรจ ำแนกรำยรับ – รำยจ่ำย

ประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
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จ ำนวน

จ ำนวน

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกต้ัง (ยกเว้นค่ำตอบแทน

เจ้ำหน้ำท่ีในกำรเลือกต้ัง) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตำมท่ี

กฎหมำยก ำหนด และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีจ ำเป็นส ำหรับกำรเลือกต้ัง 

        เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไข

เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562 และพระรำชบัญญัติกำร

เลือกต้ังสมำชิกสภำท้องถ่ินหรือผู้บริหำรท้องถ่ิน พ.ศ. 2562

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกต้ัง 100,000 บำท

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 35,000 บำท

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรใน

รำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร เช่น ค่ำเบ้ียเล้ียงเดินทำง ค่ำ

พำหนะ ค่ำเช่ำท่ีพัก ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้

สนำมบิน ค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ ฯลฯ ตำมระเบียบ

กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของ

เจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน

        เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท่ี 

มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภำคม 2564 เร่ือง รูปแบบ

และกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำย

ประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และหนังสือ

กระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว5013 ลงวันท่ี 26 

สิงหำคม 2563 เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรต้ังงบประมำณ เพ่ือเป็น

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกต้ังสมำชิกสภำท้องถ่ินหรือผู้บริหำรท้องถ่ิน
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำศักยภำพ

ให้คณะผู้บริหำร สมำชิกสภำเทศบำล พนักงำนเทศบำล 

ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนจ้ำง และผู้ท่ีเก่ียวข้องกับกำรปฏิบัติงำน

ท่ัวไปของเทศบำลต ำบลดอนยำยหอม เช่น ค่ำวิทยำกร ค่ำอำหำร 

ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม ค่ำวัสดุอุปกรณ์ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ี

จ ำเป็น

        เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยใน

กำรฝึกอบรม และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน 

พ.ศ.2557

        เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ินของเทศบำลต ำบลดอนยำย

หอม (พ.ศ.2561 - 2565) เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1 หน้ำท่ี 9 ล ำดับท่ี 7

        เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยใน

กำรฝึกอบรม และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน 

พ.ศ.2557

        เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ินของเทศบำลต ำบลดอนยำย

หอม (พ.ศ.2561 - 2565) หน้ำท่ี 107 ล ำดับท่ี 5

โครงกำรจัดฝึกอบรมเก่ียวกับกิจกำรท้องถ่ิน 20,000 บำท

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรจัดฝึกอบรม

เก่ียวกับกิจกำรท้องถ่ิน ให้กับคณะผู้บริหำร สมำชิกสภำเทศบำล 

พนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนจ้ำง และผู้ท่ีเก่ียวข้องกับ

กำรปฏิบัติงำนท่ัวไปของเทศบำลต ำบลดอนยำยหอม เช่น ค่ำ

วิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม ค่ำวัสดุอุปกรณ์ 

และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีจ ำเป็น

        

ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม 40,000 บำท
        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรมตำมระเบียบ

กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม และกำรเข้ำ

รับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 แก้ไขเพ่ิมเติม

โครงกำรพัฒนำศักยภำพให้บุคลำกรในกำรปฏิบัติงำน 50,000 บำท
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จ ำนวน

จ ำนวน

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรจัดงำนวันคล้ำย

วันพระรำชสมภพของพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำ

ภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร เป็นวันชำติ และเป็นวัน

พ่อแห่งชำติ เช่น ค่ำจ้ำงเหมำจัดเวที ค่ำจ้ำงเหมำ เคร่ืองขยำย

เสียง ค่ำไฟฟ้ำประดับงำน และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีจ ำเป็น ฯลฯ

        เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำย

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ และกำรส่งนักกีฬำ

เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559

        เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ินของเทศบำลต ำบลดอนยำย

หอม (พ.ศ.2561 - 2565) หน้ำท่ี 68 ล ำดับท่ี 4

50,000 บำท

50,000 บำท

โครงกำรวันคล้ำยวันพระรำชสมภพของพระบำทสมเด็จพระบรมชน

กำธิเบศรมหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำชบรมนำถบพิตร วันชำติและวัน

พ่อแห่งชำติ

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรวันคล้ำยวัน

สวรรคตของพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลย

เดชมหำรำช บรมนำถบพิตร เช่น ค่ำจ้ำงเหมำจัดเวที ค่ำจ้ำงเหมำ 

เคร่ืองขยำยเสียง ค่ำไฟฟ้ำ ประดับงำน และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ี

จ ำเป็น ฯลฯ 

        เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำย

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ และกำรส่งนักกีฬำ

เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559

        เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ินของเทศบำลต ำบลดอนยำย

หอม (พ.ศ.2561 - 2565) หน้ำท่ี 68 ล ำดับท่ี 5

โครงกำรวันคล้ำยวันสวรรคตของพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร

 มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำชบรมนำถบพิตร
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จ ำนวน

จ ำนวน

โครงกำรวันเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระปรเมนทร

รำมำธิบดีศรีสินทร มหำวชิรลงกรณพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว 80,000 บำท

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนิน โครงกำรวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษำ พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทร มหำ

วชิรำลงกรณพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว เช่น ค่ำจ้ำงเหมำจัดเวที ค่ำจ้ำง

เหมำเคร่ืองขยำยเสียง ค่ำดอกไม้ไฟหรือพลุ ค่ำไฟฟ้ำประดับงำน 

และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีจ ำเป็น ฯลฯ

        เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำย

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ และกำรส่งนักกีฬำ

เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559

        เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ินของเทศบำลต ำบลดอนยำย

หอม (พ.ศ.2561 - 2565) หน้ำท่ี 67 ล ำดับท่ี 1

โครงกำรวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระบรมรำชชนนีพันปีหลวง

และวันแม่แห่งชำติ 50,000 บำท

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนิน โครงกำรจัดงำนวัน

เฉลิมพระชนมพรรษำ สมเด็จพระบรมรำชชนนีพันปีหลวง และวัน

แม่แห่งชำติ เช่น ค่ำจ้ำงเหมำจัดเวที ค่ำจ้ำงเหมำ เคร่ืองขยำยเสียง 

ค่ำดอกไม้ไฟหรือพลุ ค่ำไฟฟ้ำประดับงำน และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ี

จ ำเป็น ฯลฯ 

        เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำย

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ และกำรส่งนักกีฬำ

เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559

        เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ินของเทศบำลต ำบลดอนยำย

หอม (พ.ศ.2561 - 2565) หน้ำท่ี 67 ล ำดับท่ี 3
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จ ำนวน

จ ำนวน

โครงกำรวันเฉลิมพระชนมพรรษำฯ สมเด็จพระนำงเจ้ำสุทิดำ     พัชร

สุธำพิมลลักษณพระบรมรำชินี 60,000 บำท

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนิน โครงกำรจัดงำนวัน

เฉลิมพระชนมพรรษำ สมเด็จพระนำงเจ้ำสุทิดำ พัชรสุธำพิมล

ลักษณ พระบรมรำชินีนำถ เช่น ค่ำจ้ำงเหมำจัดเวที ค่ำจ้ำงเหมำ

เคร่ืองขยำยเสียง ค่ำดอกไม้ไฟหรือพลุ ค่ำไฟฟ้ำประดับงำน และ

ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีจ ำเป็น ฯลฯ              

        เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำย

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ และกำรส่งนักกีฬำ

เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559

        เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ินของเทศบำลต ำบลดอนยำย

หอม (พ.ศ.2561 - 2565) หน้ำท่ี 67 ล ำดับท่ี 2

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรโครงกำรจัดงำนวัน

เทศบำล เช่น ค่ำอำหำร ค่ำเคร่ืองด่ืม ค่ำจตุปัจจัยแด่พระภิกษุหรือ

ค่ำวัสดุ อุปกรณ์ในกำรจัดกิจกรรมฯ

        เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำย

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ และกำรส่งนักกีฬำ

เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559

        เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ินของเทศบำลต ำบลดอนยำย

หอม (พ.ศ.2561 - 2565) หน้ำท่ี 69 ล ำดับท่ี 6

โครงกำรวันเทศบำล (24 เมษำยน) 20,000 บำท
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จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 100,000 บำท

30,000 บำท

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรโครงกำรอบรม

คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกต้ังและเจ้ำหน้ำท่ีรักษำควำม

ปลอดภัยประจ ำท่ีเลือกต้ัง เช่น ค่ำวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำ

เคร่ืองด่ืม ค่ำวัสดุอุปกรณ์ในกำรจัดกิจกรรมฯ

        เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยใน

กำรฝึกอบรม และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน 

พ.ศ.2557

        เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ินของเทศบำลต ำบลดอนยำย

หอม (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้ำท่ี 6 ล ำดับท่ี 1

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินเพ่ือให้สำมำรถ

ใช้งำนตำมปกติ

        เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุส ำนักงำน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ

ส้ินเปลือง รวมถึงรำยจ่ำยเพ่ือประกอบข้ึนใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือ

ปรับปรุงวัสดุ รำยจ่ำยเพ่ือจัดหำส่ิงของท่ีใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ

ทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ รำยจ่ำยท่ีต้องช ำระพร้อมกับ

ค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำประกันภัย ค่ำติดต้ัง เป็นต้น วัสดุ

คงทน อำทิเช่น หนังสือ เคร่ืองคิดเลขขนำดเล็ก เคร่ืองเจำะกระดำษ

ขนำดเล็ก ท่ีเย็บกระดำษขนำดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้ำอ้ี

พลำสติก ฯลฯ วัสดุส้ินเปลือง อำทิเช่น กระดำษ หมึก ดินสอ ปำกกำ 

ยำงลบ น้ ำยำลบค ำผิด เทปกำว ลวดเย็บกระดำษ กำว สมุด ซอง

เอกสำร ฯลฯ

        เป็นไปตำมหนังสือ ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 

พฤษภำคม 2564 เร่ืองรูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ - 

รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ค่าวัสดุ 432,000 บาท

วัสดุส ำนักงำน 100,000 บำท

โครงกำรอบรมคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกต้ังและเจ้ำหน้ำท่ี

รักษำควำมปลอดภัยประจ ำท่ีเลือกต้ัง
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จ ำนวน

จ ำนวน

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 22,000 บำท

         เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ประเภทวัสดุคงทน 

วัสดุส้ินเปลือง รวมถึงรำยจ่ำยเพ่ือประกอบข้ึนใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม 

หรือปรับปรุงวัสดุ รำยจ่ำยเพ่ือจัดหำส่ิงของท่ีใช้ในกำรซ่อมแซม

บ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ รำยจ่ำยท่ีต้องช ำระ

พร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำประกันภัย ค่ำติดต้ัง เป็น

ต้น วัสดุคงทน อำทิเช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด 

ถัง ถำด แก้วน้ ำ จำนรอง ฯลฯ วัสดุส้ินเปลือง ไม้กวำด เข่ง ผ้ำปูโต๊ะ 

น้ ำจืดท่ีซ้ือจำกเอกชน ฯลฯ

        เป็นไปตำมหนังสือ ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 

พฤษภำคม 2564 เร่ือง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ - 

รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 20,000 บำท

        เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุประเภทวัสดุคงทน  วัสดุ

ส้ินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรำยจ่ำยเพ่ือ

ประกอบข้ึนใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รำยจ่ำยเพ่ือ

จัดหำส่ิงของท่ีใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำน

ได้ตำมปกติ รำยจ่ำยท่ีต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำ

ภำษี ค่ำประกันภัย ค่ำติดต้ัง เป็นต้น วัสดุคงทน อำทิเช่น ไมโครโฟน 

ขำต้ังไมโครโฟน มำตรส ำหรับตรวจวงจรไฟฟ้ำ ฯลฯ วัสดุส้ินเปลือง 

อำทิเช่น ฟิวส์ เทปพันสำยไฟฟ้ำ สำยไฟฟ้ำ หลอดไฟฟ้ำ เข็มขัดรัด

สำยไฟฟ้ำ ฯลฯ วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ อำทิเช่น ดอก

ล ำโพง ฮอร์นล ำโพง แผงวงจร ฯลฯ

        เป็นไปตำมหนังสือ ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 

พฤษภำคม 2564 เร่ือง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ - 

รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
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จ ำนวน

จ ำนวน

        เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน วัสดุส้ินเปลือง 

อำทิเช่น แก๊สหุงต้ม น้ ำมันเช้ือเพลิง น้ ำมันดีเซล น้ ำมันก๊ำด น้ ำมัน

เบนซิน น้ ำมันจำรบี น้ ำมันเคร่ือง ถ่ำน ก๊ำซ น้ ำมันเกียร์ 

น้ ำมันหล่อล่ืน ฯลฯ

        เป็นไปตำมหนังสือ ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 

พฤษภำคม 2564 เร่ือง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ - 

รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 150,000 บำท

        เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง ประเภทวัสดุ

คงทน วัสดุส้ินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรำยจ่ำย

เพ่ือประกอบข้ึนใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รำยจ่ำยเพ่ือ

จัดหำส่ิงของท่ีใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำน

ได้ตำมปกติ รำยจ่ำยท่ีต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำ

ภำษี ค่ำประกันภัย ค่ำติดต้ัง เป็นต้น วัสดุคงทน อำทิเช่น ไขควง 

ประแจ แม่แรง คีมล๊อค ล๊อคเกียร์ ล๊อคคลัตซ์ ล๊อคพวงมำลัย ฯลฯ 

วัสดุส้ินเปลือง อำทิเช่น ยำงรถยนต์ น้ ำมันเบรก น้ ำกล่ัน ฯลฯ วัสดุ

อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ อำทิเช่น เคร่ืองยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์

รถยนต์ เบรก ครัช สำยพำนใบพัด หม้อน้ ำ หัวเทียน แบตเตอร่ี ล้อ 

ฯลฯ

        เป็นไปตำมหนังสือ ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 

พฤษภำคม 2564 เร่ือง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ - 

รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 40,000 บำท
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จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

ค่าสาธารณูปโภค 985,000 บาท

      เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ

ส้ินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรำยจ่ำยเพ่ือประกอบ

ข้ึนใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รำยจ่ำยเพ่ือจัดหำโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ท่ีมีรำคำต่อหน่วย หรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บำท รำยจ่ำย

เพ่ือจัดหำส่ิงของท่ีใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้

งำนได้ตำมปกติ รำยจ่ำยท่ีต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำ

ภำษี ค่ำประกันภัย ค่ำติดต้ัง เป็นต้น วัสดุคงทน อำทิเช่น แผ่นหรือจำน

บันทึกข้อมูล ฯลฯ วัสดุส้ินเปลือง อำทิเช่น ตลับผงหมึกส ำหรับ

เคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดำษต่อเน่ือง สำยเคเบิล ฯลฯ วัสดุอุปกรณ์

ประกอบและอะไหล่ อำทิเช่น หน่วยประมวลผล ฮำร์ดดิสก์ไดร์ฟ แผง

แป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board) เมำส์ 

(Mouse) เป็นต้น ฯลฯ

        เป็นไปตำมหนังสือ ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 

พฤษภำคม 2564 เร่ือง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ - 

รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

วัสดุคอมพิวเตอร์ 100,000 บำท

ค่ำไฟฟ้ำ 700,000 บำท
        เพ่ือจ่ำยค่ำไฟฟ้ำในส ำนักงำน/ในท่ีสำธำรณะ รวมถึงค่ำใช้จ่ำยท่ี

ต้องช ำระพร้อมกัน เช่น ค่ำบริกำร ค่ำภำษี ในกิจกำรขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน

ค่ำน้ ำประปำ ค่ำน้ ำบำดำล 120,000 บำท

        เพ่ือจ่ำยค่ำน้ ำประปำ ค่ำน้ ำบำดำลในส ำนักงำนหรือท่ี

สำธำรณะรวมถึงค่ำใช้จ่ำยท่ีต้องช ำระพร้อมกัน เช่น ค่ำบริกำร ค่ำ

ภำษี ในกิจกำรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

ค่ำบริกำรโทรศัพท์ 20,000 บำท

        เพ่ือเป็นค่ำโทรศัพท์ และค่ำโทรศัพท์เคล่ือนท่ี รวมถึงค่ำใช้จ่ำย

เพ่ือให้มำซ่ึงบริกำรดังกล่ำว และค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับกำรใช้

บริกำร เช่น กำรเช่ำเคร่ืองค่ำเช่ำเลขหมำยโทรศัพท์ ค่ำบ ำรุงคู่

สำยโทรศัพท์ ฯลฯ ในกิจกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม 100,000 บำท

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม เช่น ค่ำโทร

ภำพ (โทรสำร) ค่ำเทเลกซ์ ค่ำวิทยุส่ือสำร ค่ำส่ือสำรผ่ำนดำวเทียม 

ค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับกำรใช้ระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึงอินเทอร์เน็ตกำร์ด 

และค่ำส่ือสำรอ่ืนๆ เช่น ค่ำเคเบ้ิลทีวี ค่ำเช่ำช่องสัญญำณดำวเทียม 

เป็นต้น และให้หมำยควำมรวมถึงค่ำใช้จ่ำยเพ่ือให้ได้ใช้บริกำรดังกล่ำว

และค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับกำรใช้บริกำร ค่ำต่อสัญญำณจีพีเอส 

(1 คร้ัง/ปี)

ค่ำบริกำรไปรษณีย์ 40,000 บำท

        เพ่ือจ่ำยค่ำไปรษณีย์ ค่ำธนำณัติ ค่ำดวงตรำไปรษณียำกร ค่ำ

เช่ำตู้ไปรษณีย์ ค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงินในระบบบริหำรกำรเงินกำร

คลังภำครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ในกิจกำรขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน

ค่ำเช่ำพ้ืนท่ีเว็บไซต์ และค่ำธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้อง 5,000 บำท

        เพ่ือจ่ำยเป็นเช่ำพ้ืนท่ีเว็บไซด์และค่ำธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้อง 

(ระบบ CLOUD , HOSTING) และให้หมำยควำมรวมถึงค่ำใช้จ่ำย

เพ่ือให้ได้ใช้บริกำรดังกล่ำวและค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับกำรใช้บริกำร
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รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

งบลงทุน 1,164,200 บาท

ค่าครุภัณฑ์ 1,164,200 บาท

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศ แบบแยกส่วน แบบ

ต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน ขนำด 18,000 บีทียู จ ำนวน 1 เคร่ือง และ

พร้อมติดต้ัง

        เป็นไปตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ของส ำนัก

งบประมำณ

27,800 บำท

       เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเก้ำอ้ีส ำนักงำนแบบมีโช๊ค มีพนักพิง 

จ ำนวน 1 ตัว (รำคำท้องถ่ิน)

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

เก้ำอ้ีส ำนักงำนแบบมีโช๊ค มีพนักพิง 1,800 บำท

เคร่ืองปรับอำกำศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนำด 12,000 บีทียู 17,000 บำท

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศแบบแยกส่วน แบบ

ต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน ขนำด 24,000 บีทียู จ ำนวน 2 เคร่ือง และ

พร้อมติดต้ัง

        เป็นไปตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ของส ำนัก

งบประมำณ

64,800 บำท

เคร่ืองปรับอำกำศ แบบแยกส่วน แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน ขนำด 

24,000 บีทียู

เคร่ืองปรับอำกำศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนำด 24,000 บีทียู 25,300 บำท

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศ แบบแยกส่วน แบบ

ติดผนัง ขนำด 12,000 บีทียู จ ำนวน 1 เคร่ือง และค่ำติดต้ัง

        เป็นไปตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ของส ำนัก

งบประมำณ

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศ แบบแยกส่วน แบบ

ติดผนัง ขนำด 24,000 บีทียู จ ำนวน 1 เคร่ือง และค่ำติดต้ัง

        เป็นไปตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ของส ำนัก

งบประมำณ

เคร่ืองปรับอำกำศ แบบแยกส่วน แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน ขนำด 

18,000 บีทียู
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จ ำนวน

จ ำนวน

โต๊ะหมู่บูชำ 8,400 บำท

ปรับปรุงระบบกระจำยเสียงไร้สำย พร้อมอุปกรณ์ 469,600 บำท

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงระบบกระจำยเสียงไร้สำย พร้อม

อุปกรณ์ รำยละเอียดดังน้ี

            1. ชุดเคร่ืองรับ UHF 420.200 MHz มีซีลยำงกันน้ ำได้

ร้อยเปอร์เซ็นต์ ประกอบด้วย

                 - ชุดรับสัญญำณ UHF 420.200 MHz

                 - ชุดภำคขยำย Digital Class D (50?2) RMS 

จ ำนวน 8 เคร่ือง

            2. ชุดจ่ำยไฟ 220 VAC (หม้อแปลง) Out put 18 AVC 

จ ำนวน 8 ชุด

            3. เสำอำกำศรับสัญญำณ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 3 E จ ำนวน 

8 ชุด

            4. ล ำโพงฮอร์นปำกกลม 15 น้ิว ก ำลังขับไม่น้อยกว่ำ 

40 วัตต์ จ ำนวน 16 ชุด

            5. สำยอำกำศรับสัญญำณ RG–58 พร้อมข้ัวต่อ

            

ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่

       เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือโต๊ะหมู่บูชำ จ ำนวน 1 ชุด โดยมี

คุณลักษณะดังน้ี

            1) ท ำด้วยไม้สัก

            2) มีโต๊ะหมู่บูชำ 9 ตัว ควำมกว้ำงตัวละ 9 น้ิว

            3) มีฐำนรองโต๊ะหมู่

        เป็นไปตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ของส ำนัก

งบประมำณ

            6. อุปกรณ์เบรกเกอร์ สำยไฟ และอุปกรณ์ส้ินเปลือง

อ่ืนๆ จ ำนวน 28 ชุด

            7. แป้นพลำสติกกรองหลังเคร่ือง จ ำนวน 8 ชุด  

            (รำคำท้องถ่ิน)

        เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 พ.ศ. 2564 หน้ำท่ี 5 ล ำดับท่ี 1 
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ำย แบบมุมมองคงท่ีส ำหรับติดต้ัง

ภำยนอกอำคำร แบบท่ี 2 ส ำหรับใช้ในงำนรักษำควำมปลอดภัย 

วิเครำะห์ภำพ และงำนอ่ืนๆ

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

530,000 บำท

17,000 บำท

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ำย 

แบบมุมมองคงท่ีส ำหรับติดต้ังภำยนอกอำคำร แบบท่ี 2 ส ำหรับใช้

ในงำนรักษำควำมปลอดภัย วิเครำะห์ภำพ และงำนอ่ืนๆ จ ำนวน 

10 ตัว และพร้อมติดต้ัง

        เป็นไปตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนของ

ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ

สังคม

        เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 พ.ศ. 2564 หน้ำท่ี 10 ล ำดับท่ี 1 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับส ำนักงำน (จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 

19 น้ิว)

เคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA 2,500 บำท

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำน

ส ำนักงำน (จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว) จ ำนวน 1 เคร่ือง

        เป็นไปตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนกำร

จัดหำอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคม

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA 

จ ำนวน 1 เคร่ือง

        เป็นไปตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนกำร

จัดหำอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคม
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รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

งานวางแผนสถิติและวิชาการ 910,000 บาท

งบบุคลากร 771,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 771,000 บาท

เงินประจ ำต ำแหน่ง 18,000 บำท

        เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งรำยเดือนของผู้ด ำรง

ต ำแหน่งบริหำร อ ำนวยกำร ตำมประกำศคณะกรรมกำรพนักงำน

เทศบำลจังหวัดนครปฐม เร่ือง หลักเกณฑ์เก่ียวกับอัตรำเงินเดือน 

และวิธีกำรจ่ำยเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 7) 

พ.ศ.2559 ลงวันท่ี 27 เมษำยน 2559 และ พระรำชบัญญัติ

ระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 ค ำนวณต้ังจ่ำย

ไว้ 12 เดือน จ ำนวน 1 อัตรำ ตำมท่ีปรำกฏในแผนอัตรำก ำลังสำม

ปี (ปีงบประมำณ 2564 - 2566 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) 

ของเทศบำลต ำบลดอนยำยหอม 

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 633,000 บำท

        เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปี 

ให้แก่ข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถ่ินตำมประกำศ

คณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำลจังหวัดนครปฐม เร่ือง หลักเกณฑ์

เก่ียวกับอัตรำเงินเดือนและวิธีกำรจ่ำยเงินเดือนและประโยชน์ตอบ

แทนอ่ืน (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2559 ลงวันท่ี 18 กุมภำพันธ์ 2559 และ 

พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 

ค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ 12 เดือน จ ำนวน 2 อัตรำ ตำมท่ีปรำกฏในแผน

อัตรำก ำลังสำมปี (ปีงบประมำณ 2564 - 2566 และท่ีแก้ไข

เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) ของเทศบำลต ำบลดอนยำยหอม
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จ ำนวน

จ ำนวนเงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 12,000 บำท

        เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพช่ัวครำวของพนักงำนจ้ำง 

ตำม พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.

2542 ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำลจังหวัดนครปฐม 

เร่ือง มำตรฐำนท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์กำรให้พนักงำน ลูกจ้ำง 

และ พนักงำนจ้ำงของเทศบำลได้รับเงินเพ่ิมค่ำครองชีพช่ัวครำว 

(ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 13 กรกฎำคม 2558 และประกำศ

คณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำลจังหวัดนครปฐม เร่ือง หลักเกณฑ์

และเง่ือนไขเก่ียวกับพนักงำนจ้ำง (ฉบับท่ี 4) ลงวันท่ี 21 กันยำยน 

2558 ค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ 12 เดือน พนักงำนจ้ำงท่ัวไป จ ำนวน 1 

อัตรำ ตำมท่ีปรำกฏในแผนอัตรำก ำลังสำมปี (ปีงบประมำณ 

2564 - 2566 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม) ของเทศบำลต ำบลดอนยำย

หอม

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 108,000 บำท

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจและพนักงำน

จ้ำงท่ัวไป ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน 

พ.ศ.2542 และประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำลจังหวัด

นครปฐม เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับพนักงำนจ้ำง (ฉบับท่ี 

4) ลงวันท่ี 21 กันยำยน 2558 ค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ 12 เดือน พนักงำน

จ้ำงท่ัวไป จ ำนวน 1 อัตรำ ตำมท่ีปรำกฏในแผนอัตรำก ำลังสำมปี 

(ปีงบประมำณ 2564 - 2566 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม) ของเทศบำล

ต ำบลดอนยำยหอม



41/160

รวม

รวม

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรมตำมระเบียบ

กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม และกำรเข้ำ

รับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง

ปัจจุบัน

ค่ำเช่ำบ้ำน 108,000 บำท

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนักงำนเทศบำลท่ีมีสิทธิเบิกค่ำ

เช่ำบ้ำน ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของ

ข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2551 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และหนังสือ

กระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 5862 ลงวันท่ี 12 ตุลำคม 

2559 เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีกำรเก่ียวกับกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำเช่ำ

บ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ินหรือหนังสือส่ังกำรต่ำงๆ ท่ีเก่ียวข้อง

ค่าใช้สอย 15,000 บาท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ

รำยจ่ำยอ่ืน ๆ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 5,000 บำท

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรใน

รำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร เช่น ค่ำเบ้ียเล้ียงเดินทำง ค่ำ

พำหนะ ค่ำเช่ำท่ีพัก ค่ำบริกำรจอดรถ ณ ท่ำอำกำศยำน ค่ำผ่ำน

ทำงด่วนพิเศษ ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน ค่ำลงทะเบียน

ต่ำงๆ ฯลฯ ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร

เดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2555 แก้ไขเพ่ิมเติม

ถึงปัจจุบัน

ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม 10,000 บำท

บาท

ค่าตอบแทน 108,000 บาท

งบด าเนินงาน 123,000
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รวม

รวม

จ ำนวน

งบลงทุน 16,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ 16,000 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน็ตบุ๊ก ส ำหรับงำนส ำนักงำน 16,000 บำท

        เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน็ตบุ๊ก ส ำหรับงำนส ำนักงำน 

จ ำนวน 1 เคร่ือง
        เป็นไปตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนกำร

จัดหำอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคม
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รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

งานบริหารงานคลัง 5,551,340 บาท

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 2,610,840 บำท

        เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปี 

ให้แก่ข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถ่ินตำมประกำศคณะกรรมกำร

พนักงำนเทศบำลจังหวัดนครปฐม เร่ือง หลักเกณฑ์เก่ียวกับอัตรำ

เงินเดือนและวิธีกำรจ่ำยเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 

6) พ.ศ.2559 ลงวันท่ี 18 กุมภำพันธ์ 2559 และ พระรำชบัญญัติ

ระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 ค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ 

12 เดือน จ ำนวน 6 อัตรำ ตำมท่ีปรำกฏในแผนอัตรำก ำลังสำมปี 

(ปีงบประมำณ 2564 - 2566 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) ของ

เทศบำลต ำบลดอนยำยหอม

งบบุคลากร 4,765,740 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 4,765,740 บาท
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จ ำนวน

จ ำนวนเงินประจ ำต ำแหน่ง 103,200 บำท

        เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งรำยเดือนของผู้ด ำรงต ำแหน่ง 

บริหำร อ ำนวยกำร ตำมประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำล

จังหวัดนครปฐม เร่ือง หลักเกณฑ์เก่ียวกับอัตรำเงินเดือน และวิธีกำร

จ่ำยเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2559 ลง

วันท่ี 27 เมษำยน 2559 และ พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำน

บุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 ค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ 12 เดือน จ ำนวน 3 

อัตรำ ตำมท่ีปรำกฏในแผนอัตรำก ำลังสำมปี (ปีงบประมำณ 2564 - 

2566 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) ของเทศบำลต ำบลดอนยำยหอม 

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 109,800 บำท

        เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมต่ำงๆ ของข้ำรำชกำร/พนักงำนส่วนท้องถ่ิน

ให้ได้รับ ค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ 12 เดือน จ ำนวน 1 อัตรำ ตำมท่ีปรำกฏใน

แผนอัตรำก ำลังสำมปี (ปีงบประมำณ 2564-2566 และท่ีแก้ไข

เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน)ของเทศบำลต ำบลดอนยำยหอม ตำมประกำศ 

ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เร่ือง ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรให้ข้ำรำชกำร

หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ินได้รับเงินค่ำตอบแทนนอกเหนือจำก

เงินเดือน ลงวันท่ี 22 เมษำยน 2547 และหนังสือส ำนักงำน ก.จ. 

ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.3/ว28 ลงวันท่ี 16 กุมภำพันธ์ 2548 

เร่ือง แนวทำงปฏิบัติเก่ียวกับกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำตอบแทน

นอกเหนือจำกเงินเดือน กำรก ำหนดให้ข้ำรำชกำรกำรหรือพนักงำน

ส่วนท้องถ่ิน ระดับ 8 ข้ึนไป ได้รับเงินเดือนค่ำตอบแทนเป็นรำยเดือน

เท่ำกับอัตรำเงินประจ ำต ำแหน่ง และประกำศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 

เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์กำรให้พนักงำนส่วน

ท้องถ่ิน ลูกจ้ำงและพนักงำนจ้ำงขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้รับ

เงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำว
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จ ำนวน

จ ำนวน

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำและเงินปรับปรุงค่ำจ้ำง

ประจ ำ ตำมแนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำล เร่ือง 

หลักเกณฑ์เก่ียวกับอัตรำค่ำจ้ำงและกำรให้ลูกจ้ำงของเทศบำลได้รับ

ค่ำจ้ำง (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2561 ลงวันท่ี 31 พฤษภำคม 2561 ค ำนวณ

ต้ังจ่ำยไว้ 12 เดือน จ ำนวน 1 อัตรำ ตำมท่ีปรำกฏในแผนอัตรำก ำลัง

สำมปี (ปีงบประมำณ 2564-2566 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) 

ของเทศบำลต ำบลดอนยำยหอม

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 1,559,880 บำท

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจและพนักงำน

จ้ำงท่ัวไป ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน 

พ.ศ.2542 และประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำลจังหวัด

นครปฐม เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับพนักงำนจ้ำง (ฉบับท่ี 

4) ลงวันท่ี 21 กันยำยน 2558 ค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ 12 เดือน พนักงำน

จ้ำงตำมภำรกิจ จ ำนวน 8 อัตรำ พนักงำนจ้ำงท่ัวไป จ ำนวน 2 อัตรำ 

ตำมท่ีปรำกฏในแผนอัตรำก ำลังสำมปี (ปีงบประมำณ 2564 - 2566 

และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม) ของเทศบำลต ำบลดอนยำยหอม

ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ 271,200 บำท
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จ ำนวน

รวม

รวม

จ ำนวน

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 110,820 บำท

         เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพช่ัวครำวของพนักงำนจ้ำง ตำม

พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 

ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำลจังหวัดนครปฐม เร่ือง 

มำตรฐำนท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์กำรให้พนักงำน ลูกจ้ำง และ 

พนักงำนจ้ำงของเทศบำลได้รับเงินเพ่ิมค่ำครองชีพช่ัวครำว (ฉบับท่ี 

2) ลงวันท่ี 13 กรกฎำคม 2558 และประกำศคณะกรรมกำรพนักงำน

เทศบำลจังหวัดนครปฐม เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับ

พนักงำนจ้ำง (ฉบับท่ี 4) ลงวันท่ี 21 กันยำยน 2558 ค ำนวณต้ังจ่ำย

ไว้ 12 เดือน จ ำนวน 6 อัตรำ ตำมท่ีปรำกฏในแผนอัตรำก ำลังสำมปี 

(ปีงบประมำณ 2564 - 2566 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม) ของเทศบำล

ต ำบลดอนยำยหอม

120,000 บำท

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมกำรท่ีได้รับกำร

แต่งต้ังให้ด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรงำนพัสดุ

ภำครัฐ อำทิเช่น บุคคลหรือคณะกรรมกำรซ้ือหรือจ้ำง บุคคลหรือ

คณะกรรมกำรด ำเนินงำนจ้ำงท่ีปรึกษำ บุคคลหรือคณะกรรมกำร

ด ำเนินงำนจ้ำงออกแบบหรือควบคุมก่อสร้ำง 

        เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด 

ท่ี มท 0808.2 /ว 2850 ลงวันท่ี 12 กันยำยน 2561

งบด าเนินงาน 676,400 บาท

ค่าตอบแทน 176,400 บาท
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จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ 56,400 บำท

ค่าใช้สอย 230,000 บาท

        เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร ให้แก่พนักงำน

เทศบำล และลูกจ้ำงประจ ำ ท่ีมีสิทธิได้ตำมระเบียบ

กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเก่ียวกับกำรศึกษำของบุตร

พนักงำนส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2549 และหนังสือ

กรมบัญชีกลำง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค. 0422.3/ว257 ลงวันท่ี 28 

มิถุนำยน 2559 เร่ืองประเภทและอัตรำเงินบ ำรุงกำรศึกษำและค่ำ

เล่ำเรียน หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0809.3/ว1013  ลง

วันท่ี 18 กุมภำพันธ์ 2559 เร่ือง กำรเบิกเงินสวัสดิกำรเก่ียวกับ

กำรศึกษำบุตร หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0809.3/ว4522 

ลงวันท่ี 9 สิงหำคม 2559 เร่ือง ประเภทและอัตรำเงินบ ำรุง

กำรศึกษำและค่ำเล่ำเรียน หรือหนังสือส่ังกำรต่ำงๆ ท่ีเก่ียวข้อง

     เพ่ือจ่ำยเป็นรำยจ่ำยเก่ียวกับกำรจ้ำงเหมำโฆษณำและเผยแพร่

ข่ำวทำงวิทยุ กระจำยเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ ค่ำจัดท ำเอกสำร

ประชำสัมพันธ์ หรือส่ิงพิมพ์ต่ำงๆ  ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย

ด่วนมำกท่ี มท 0808.2/ว 4044 ลงวันท่ี 10 กรกฎำคม 2563 

เร่ือง หลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำงเหมำบริกำรขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

ค่ำโฆษณำและเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ 10,000 บำท
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ 30,000 บำท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ

รำยจ่ำยอ่ืน ๆ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม 50,000 บำท

     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทะเบียนในกำรฝึกอบรมตำม

ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม และ

กำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557 แก้ไข

เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน

     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรใน

รำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร เช่น ค่ำเบ้ียเล้ียงเดินทำง ค่ำ

พำหนะ ค่ำเช่ำท่ีพัก ค่ำบริกำรจอดรถ ณ ท่ำอำกำศยำน ค่ำผ่ำน

ทำงด่วนพิเศษ ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน ค่ำลงทะเบียน

ต่ำงๆ ฯลฯ ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร

เดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2555 แก้ไขเพ่ิมเติม

ถึงปัจจุบัน

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 30,000 บำท

     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ เป็นไปตำมหนังสือกรม

ส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 

28 พฤษภำคม 2564 เร่ือง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภท

รำยรับ – รำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1627 ลง

วันท่ี 22 มีนำคม 2564 หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 

0808.2/ว4044 ลงวันท่ี 10 กรกฎำคม 2563 และเป็นไปตำม

ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร

บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

โครงกำรจัดเก็บภำษีเคล่ือนท่ี 10,000 บำท

     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรโครงกำรจัดเก็บภำษี

เคล่ือนท่ี เช่น ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ และค่ำใช้จ่ำย

อ่ืนๆ ท่ีจ ำเป็น 

     เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560

     เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ินของเทศบำลต ำบลดอนยำยหอม 

(พ.ศ. 2561 – 2565) หน้ำท่ี 113 ล ำดับท่ี 18

โครงกำรส ำรวจภำษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง 50,000 บำท

     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรส ำรวจภำษีท่ีดิน

และส่ิงปลูกสร้ำงในกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรจัดเก็บรำยได้ โดย

จัดท ำหรือปรับข้อมูลแผนท่ีภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน กำรจ้ำง

เหมำส ำรวจ และจัดเก็บข้อมูล เพ่ือจัดท ำฐำนข้อมูลท่ีดินและส่ิง

ปลูกสร้ำง ตลอดจนค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือรองรับกำร

จัดเก็บภำษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง ตำมพระรำชบัญญัติท่ีดินและส่ิง

ปลูกสร้ำง พ.ศ.2562  

     เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 และกฎหมำยอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

     เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ินของเทศบำลต ำบลดอนยำยหอม 

(พ.ศ.2561 – 2565) หน้ำท่ี 113 ล ำดับท่ี 17

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 50,000 บำท

     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินเพ่ือให้สำมำรถใช้

งำนตำมปกติ
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รวม

จ ำนวน

จ ำนวนวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 30,000 บำท

ค่าวัสดุ 270,000 บาท

วัสดุส ำนักงำน 100,000 บำท

         เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุส ำนักงำน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ

ส้ินเปลือง รวมถึงรำยจ่ำยเพ่ือประกอบข้ึนใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือ

ปรับปรุงวัสดุ รำยจ่ำยเพ่ือจัดหำส่ิงของท่ีใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ

ทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ รำยจ่ำยท่ีต้องช ำระพร้อมกับ

ค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำประกันภัย ค่ำติดต้ัง เป็นต้น วัสดุ

คงทน อำทิเช่น หนังสือ เคร่ืองคิดเลขขนำดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก 

กรรไกร เก้ำอ้ีพลำสติก ฯลฯ วัสดุส้ินเปลือง อำทิเช่น กระดำษ หมึก 

ดินสอ ปำกกำ ยำงลบ น้ ำยำลบค ำผิด เทปกำว ลวดเย็บกระดำษ 

กำว สมุด ซองเอกสำร ฯลฯ

        เป็นไปตำมหนังสือ ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 

พฤษภำคม 2564 เร่ืองรูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ - 

รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

        เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง ประเภทวัสดุ

คงทน วัสดุส้ินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึง

รำยจ่ำยเพ่ือประกอบข้ึนใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 

รำยจ่ำยเพ่ือจัดหำส่ิงของท่ีใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สิน

ให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ รำยจ่ำยท่ีต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ 

เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำประกันภัย ค่ำติดต้ัง เป็นต้น วัสดุคงทน 

อำทิเช่น ไขควง ประแจ แม่แรง ฯลฯ วัสดุส้ินเปลือง อำทิเช่น ยำง

รถยนต์ น้ ำมันเบรก น้ ำกล่ัน ฯลฯ วัสดุอุปกรณ์ประกอบและ

อะไหล่ อำทิเช่น เคร่ืองยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช 

สำยพำนใบพัด หม้อน้ ำแบตเตอร่ี ฯลฯ
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จ ำนวน

จ ำนวน

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 60,000

        เป็นไปตำมหนังสือ ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 

พฤษภำคม 2564 เร่ือง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ - 

รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน

        เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน วัสดุส้ินเปลือง 

อำทิเช่น แก๊สหุงต้ม น้ ำมันเช้ือเพลิง น้ ำมันดีเซล น้ ำมันก๊ำด น้ ำมัน

เบนซิน น้ ำมันจำรบี น้ ำมันเคร่ือง ถ่ำน ก๊ำซ น้ ำมันเกียร์ 

น้ ำมันหล่อล่ืน ฯลฯ

        เป็นไปตำมหนังสือ ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 

พฤษภำคม 2564 เร่ือง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ - 

รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน

วัสดุคอมพิวเตอร์ 80,000 บำท

        เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน 

วัสดุส้ินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรำยจ่ำย

เพ่ือประกอบข้ึนใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รำยจ่ำย

เพ่ือจัดหำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีรำคำต่อหน่วย หรือต่อชุดไม่

เกิน 20,000 บำท รำยจ่ำยเพ่ือจัดหำส่ิงของท่ีใช้ในกำรซ่อมแซม

บ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ รำยจ่ำยท่ีต้อง

ช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำประกันภัย ค่ำ

ติดต้ัง เป็นต้น วัสดุคงทน อำทิเช่น แผ่นหรือจำนบันทึกข้อมูล 

ฯลฯ วัสดุส้ินเปลือง อำทิเช่น ตลับผงหมึกส ำหรับเคร่ืองพิมพ์แบบ

เลเซอร์ ฯลฯ วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ อำทิเช่น ฮำร์ดดิสก์

ไดร์ฟ เมนบอร์ด (Main Board) ฯลฯ

        เป็นไปตำมหนังสือ ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 

พฤษภำคม 2564 เร่ือง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ - 

รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน

บำท
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รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำนประมวลผล แบบท่ี 1 (จอแสดงภำพไม่

น้อยกว่ำ 19 น้ิว) จ ำนวน 2 เคร่ือง (เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะ

พ้ืนฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์)

เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขำวด ำ (18 หน้ำ/นำที) จ ำนวน 2 

เคร่ือง (เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์

และระบบคอมพิวเตอร์)

บาท

ค่าครุภัณฑ์ 109,200 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำน

ประมวลผล แบบท่ี 1 (จอแสดงภำพไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว) จ ำนวน 2 

เคร่ือง 

        เป็นไปตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนกำร

จัดหำอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคม

งบลงทุน 109,200

44,000 บำท

5,200 บำท

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขำวด ำ 

(18 หน้ำ/นำที) จ ำนวน 2 เคร่ือง

        เป็นไปตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนกำร

จัดหำอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคม

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ 60,000 บำท

    เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำรถยนต์หมำยเลขทะเบียน 

กพ 3259 นครปฐม

     ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรใช้และบ ำรุงรักษำ

รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2548 และแก้ไข

เพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน
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รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

รวม

รวม

จ ำนวน

375,000 บาท

งบบุคลากร 360,000 บาท

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 360,000 บาท

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 360,000 บำท

        เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปี 

ให้แก่ข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถ่ินตำมประกำศ

คณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำลจังหวัดนครปฐม เร่ือง หลักเกณฑ์

เก่ียวกับอัตรำเงินเดือนและวิธีกำรจ่ำยเงินเดือนและประโยชน์ตอบ

แทนอ่ืน (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2559 ลงวันท่ี 18 กุมภำพันธ์ 2559 และ 

พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 

ค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ 12 เดือน จ ำนวน 1 อัตรำ ตำมท่ีปรำกฏในแผน

อัตรำก ำลังสำมปี (ปีงบประมำณ 2564 - 2566 และท่ีแก้ไข

เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) ของเทศบำลต ำบลดอนยำยหอม

งบด าเนินงาน 15,000 บาท

ค่าใช้สอย 15,000 บาท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 5,000 บำท

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรใน

รำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร เช่น ค่ำเบ้ียเล้ียงเดินทำง ค่ำ

พำหนะ ค่ำเช่ำท่ีพัก ค่ำบริกำรจอดรถ ณ ท่ำอำกำศยำน ค่ำผ่ำน

ทำงด่วนพิเศษ ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน ค่ำลงทะเบียน

ต่ำงๆ ฯลฯ ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร

เดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2555 แก้ไขเพ่ิมเติม

ถึงปัจจุบัน
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จ ำนวน

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรมตำมระเบียบ

กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม และกำรเข้ำ

รับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง

ปัจจุบัน

ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม 10,000 บำท
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รวม

รวม

รวม

จ ำนวนเงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 625,000 บำท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2,661,900 บาท

งบบุคลากร 1,548,500 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,548,500

        เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปี 

ให้แก่ข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถ่ินตำมประกำศ

คณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำลจังหวัดนครปฐม เร่ือง หลักเกณฑ์

เก่ียวกับอัตรำเงินเดือนและวิธีกำรจ่ำยเงินเดือนและประโยชน์ตอบ

แทนอ่ืน (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2559 ลงวันท่ี 18 กุมภำพันธ์ 2559 และ 

พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 

ค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ 12 เดือน จ ำนวน 2 อัตรำ ตำมท่ีปรำกฏในแผน

อัตรำก ำลังสำมปี (ปีงบประมำณ 2564 - 2566 และท่ีแก้ไข

เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) ของเทศบำลต ำบลดอนยำยหอม

บาท
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จ ำนวน

จ ำนวนค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 820,500 บำท

บำท

 เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งรำยเดือนของผู้ด ำรงต ำแหน่ง

บริหำร อ ำนวยกำร ตำมประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำล

จังหวัดนครปฐม เร่ือง หลักเกณฑ์เก่ียวกับอัตรำเงินเดือน และ

วิธีกำรจ่ำยเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.

2559 ลงวันท่ี 27 เมษำยน 2559 และพระรำชบัญญัติระเบียบ

บริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 ค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ 12 

เดือน จ ำนวน 1 อัตรำ ตำมท่ีปรำกฏในแผนอัตรำก ำลังสำมปี 

(ปีงบประมำณ 2564 - 2566 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) ของ

เทศบำลต ำบลดอนยำยหอม 

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจและ

พนักงำนจ้ำงท่ัวไป ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคล

ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 และประกำศคณะกรรมกำรพนักงำน

เทศบำลจังหวัดนครปฐม เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับ

พนักงำนจ้ำง (ฉบับท่ี 4) ลงวันท่ี 21 กันยำยน 2558 ค ำนวณต้ังจ่ำย

ไว้ 12 เดือน พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ จ ำนวน 2 อัตรำ พนักงำน

จ้ำงท่ัวไป จ ำนวน 5 อัตรำ ตำมท่ีปรำกฏในแผนอัตรำก ำลังสำมปี 

(ปีงบประมำณ 2564 - 2566 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม) ของเทศบำล

ต ำบลดอนยำยหอม

เงินประจ ำต ำแหน่ง 18,000
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จ ำนวน

รวม

รวม

จ ำนวน

        เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพช่ัวครำวของพนักงำนจ้ำง 

ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.

2542 ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำลจังหวัดนครปฐม 

เร่ือง มำตรฐำนท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์กำรให้พนักงำน ลูกจ้ำง 

และพนักงำนจ้ำงของเทศบำลได้รับเงินเพ่ิมค่ำครองชีพช่ัวครำว 

(ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 13 กรกฎำคม 2558 และประกำศ

คณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำลจังหวัดนครปฐม เร่ือง หลักเกณฑ์

และเง่ือนไขเก่ียวกับพนักงำนจ้ำง (ฉบับท่ี 4) ลงวันท่ี 21 กันยำยน 

2558 ค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ 12 เดือน จ ำนวน 7 อัตรำ ตำมท่ีปรำกฏ

ในแผนอัตรำก ำลังสำมปี (ปีงบประมำณ 2564 - 2566 และฉบับ

แก้ไขเพ่ิมเติม) ของเทศบำลต ำบลดอนยำยหอม

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 85,000 บำท

งบด าเนินงาน 1,082,500 บาท

ค่าตอบแทน 24,000 บาท

ค่ำเช่ำบ้ำน 24,000 บำท

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนักงำนเทศบำล ท่ีมีสิทธิเบิก

ค่ำเช่ำบ้ำนตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของ

ข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2551 แก้ไขเพ่ิมเติม และหนังสือ

กระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 5862 ลงวันท่ี 12 ตุลำคม 

2559 เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีกำรเก่ียวกับกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำเช่ำ

บ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ินหรือหนังสือส่ังกำรต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง



58/160

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอก อำทิเช่น 

งำนท ำควำมสะอำด งำนพำหนะ งำนผลิตส่ือประชำสัมพันธ์ งำน

บันทึกข้อมูล งำนซ่อมบ ำรุงยำนพำหนะ งำนตรวจสอบและรับรอง

มำตรฐำน งำนเทคนิคต่ำงๆ ท่ีเอกชนมีควำมช ำนำญมำกกว่ำ เป็น

ต้น เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท่ี มท 

0808.2/ว1095 ลงวันท่ี  28 พฤษภำคม  2564 เร่ือง รูปแบบและ

กำรจ ำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี 

มท 0808.2/ว1627 ลงวันท่ี 22 มีนำคม 2564 หนังสือ

กระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ 4044 ลงวันท่ี 10 

กรกฎำคม  2563 และเป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำ

ด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน พ.ศ. 2562

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ

รำยจ่ำยอ่ืน ๆ

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรใน

รำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร เช่น ค่ำเบ้ียเล้ียงเดินทำง ค่ำ

พำหนะ ค่ำเช่ำท่ีพัก ค่ำบริกำรจอดรถ ณ ท่ำอำกำศยำน ค่ำผ่ำน

ทำงด่วนพิเศษ ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน ค่ำลงทะเบียน

ต่ำงๆ ฯลฯ ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร

เดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2555 แก้ไขเพ่ิมเติม

ถึงปัจจุบัน

ค่าใช้สอย 410,000 บาท

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอก 20,000 บำท

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 20,000 บำท
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรมตำมระเบียบ

กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม และกำรเข้ำ

รับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง

ปัจจุบัน

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรป้องกันและลด

อุบัติเหตุช่วงเทศกำล เช่น ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม 

ค่ำวัสดุอุปกรณ์ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีจ ำเป็น

        เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วน

ท่ีสุด ท่ี มท 0804.5/ว 1634 ลงวันท่ี 22 กันยำยน 2557

        เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วน

ท่ีสุด ท่ี มท 0810.4/ว 4202 ลงวันท่ี 25 ธันวำคม 2561

        เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ ว 

3892 ลงวันท่ี 28 มิถุนำยน 2562

        เป็นไปตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรป้องกัน

และลดอุบัติเหตุทำงถนน พ.ศ.2554

        เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ินของเทศบำลต ำบลดอนยำย

หอม (พ.ศ.2561 - 2565) หน้ำท่ี 94 ล ำดับท่ี 1

โครงกำรอบรมให้ควำมรู้เก่ียวกับกำรป้องกันและระงับอัคคีภัยเบ้ืองต้น

         เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรอบรมให้ควำมรู้

เก่ียวกับกำรป้องกันและระงับอัคคีภัยเบ้ืองต้น เช่น ค่ำวิทยำกร 

ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม ค่ำวัสดุอุปกรณ์ และ

ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีจ ำเป็น 

        เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยใน

กำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน 

พ.ศ. 2557

        เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ินของเทศบำลต ำบลดอนยำย

หอม (พ.ศ.2561 - 2565) หน้ำท่ี 94 ล ำดับท่ี 3

ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม 30,000 บำท

โครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกำล 10,000 บำท

30,000 บำท
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จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

บำท

ค่าวัสดุ

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 300,000

550,000 บาท

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินเพ่ือให้สำมำรถ

ใช้งำนตำมปกติ

วัสดุส ำนักงำน 20,000 บำท

        เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุส ำนักงำน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ

ส้ินเปลือง รวมถึงรำยจ่ำยเพ่ือประกอบข้ึนใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม 

หรือปรับปรุงวัสดุ รำยจ่ำยเพ่ือจัดหำส่ิงของท่ีใช้ในกำรซ่อมแซม

บ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ รำยจ่ำยท่ีต้อง

ช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำประกันภัย ค่ำ

ติดต้ัง เป็นต้น วัสดุคงทน อำทิเช่น หนังสือ เคร่ืองคิดเลขขนำดเล็ก 

เคร่ืองเจำะกระดำษขนำดเล็ก ท่ีเย็บกระดำษขนำดเล็ก ไม้บรรทัด

เหล็ก กรรไกร เก้ำอ้ีพลำสติก ฯลฯ วัสดุส้ินเปลือง อำทิเช่น 

กระดำษ หมึก ดินสอ ปำกกำ ยำงลบ น้ ำยำลบค ำผิด เทปกำว ลวด

เย็บกระดำษ กำว สมุด ซองเอกสำร ฯลฯ

        เป็นไปตำมหนังสือ ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 

พฤษภำคม 2564 เร่ืองรูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ - 

รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน
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จ ำนวน

จ ำนวน

        

เป็นไป
        เป็นไปตำมหนังสือ ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 

พฤษภำคม 2564 เร่ือง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ - 

รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 10,000 บำท

        เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ประเภทวัสดุคงทน 

วัสดุส้ินเปลือง รวมถึงรำยจ่ำยเพ่ือประกอบข้ึนใหม่ ดัดแปลง ต่อ

เติม หรือปรับปรุงวัสดุ รำยจ่ำยเพ่ือจัดหำส่ิงของท่ีใช้ในกำร

ซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ 

รำยจ่ำยท่ีต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำ

ประกันภัย ค่ำติดต้ัง เป็นต้น วัสดุคงทน อำทิเช่น หม้อ กระทะ 

กะละมัง ตะหลิว ถัง ฯลฯ วัสดุส้ินเปลือง มุ้ง ผ้ำปูท่ีนอน ปลอก

หมอน หมอนน้ ำจืดท่ีซ้ือจำกเอกชน ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 20,000 บำท

        เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน 

วัสดุส้ินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรำยจ่ำย

เพ่ือประกอบข้ึนใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รำยจ่ำย

เพ่ือจัดหำส่ิงของท่ีใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้

สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ รำยจ่ำยท่ีต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ 

เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำประกันภัย ค่ำติดต้ัง เป็นต้น วัสดุคงทน 

อำทิเช่น ไมโครโฟน ขำต้ังไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้ำ เคร่ืองวัด

กระแสไฟฟ้ำ เคร่ืองวัดแรงดันไฟฟ้ำ มำตรส ำหรับตรวจวงจรไฟฟ้ำ 

ฯลฯ วัสดุส้ินเปลือง อำทิเช่น ฟิวส์ เทปพันสำยไฟฟ้ำ สำยไฟฟ้ำ 

หลอดไฟฟ้ำ เข็มขัดรัดสำยไฟฟ้ำ ฯลฯ วัสดุอุปกรณ์ประกอบและ

อะไหล่ อำทิเช่น ดอกล ำโพง ฮอร์นล ำโพง แผงวงจร ฯลฯ

        เป็นไปตำมหนังสือ ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 

พฤษภำคม 2564 เร่ือง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ - 

รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน
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จ ำนวน

จ ำนวนวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 140,000 บำท

        เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง ประเภทวัสดุ

คงทน วัสดุส้ินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึง

รำยจ่ำยเพ่ือประกอบข้ึนใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 

รำยจ่ำยเพ่ือจัดหำส่ิงของท่ีใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สิน

ให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ รำยจ่ำยท่ีต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ 

เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำประกันภัย ค่ำติดต้ัง เป็นต้น วัสดุคงทน 

อำทิเช่น ไขควง ประแจ แม่แรง ฯลฯ วัสดุส้ินเปลือง อำทิเช่น ยำง

รถยนต์ น้ ำมันเบรก ฯลฯ 

        เป็นไปตำมหนังสือ ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 

พฤษภำคม 2564 เร่ือง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ - 

รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน

วัสดุก่อสร้ำง 10,000 บำท

        เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุก่อสร้ำง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ

ส้ินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรำยจ่ำยเพ่ือ

ประกอบข้ึนใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รำยจ่ำยเพ่ือ

จัดหำส่ิงของท่ีใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้

งำนได้ตำมปกติ รำยจ่ำยท่ีต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำ

ขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำประกันภัย ค่ำติดต้ัง เป็นต้น วัสดุคงทน อำทิเช่น 

ไม้ต่ำงๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ ส่ิว เสียม เล่ือย ไม้ ฯลฯ วัสดุ

ส้ินเปลือง อำทิเช่น น้ ำมันทำไม้ ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ทรำย ยำง

มะตอยส ำเร็จรูป ฯลฯ วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ อำทิเช่น 

ท่อน้ ำและอุปกรณ์ประปำ ท่อต่ำงๆ ฯลฯ

        เป็นไปตำมหนังสือ ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 

พฤษภำคม 2564 เร่ือง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ - 

รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน
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จ ำนวน

จ ำนวน

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 250,000 บำท

        เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน วัสดุส้ินเปลือง 

อำทิเช่น แก๊สหุงต้ม น้ ำมันเช้ือเพลิง น้ ำมันดีเซล น้ ำมันก๊ำด น้ ำมัน

เบนซิน น้ ำมันจำรบี น้ ำมันเคร่ือง ถ่ำน ก๊ำซ น้ ำมันเกียร์ 

น้ ำมันหล่อล่ืน ฯลฯ

        เป็นไปตำมหนังสือ ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 

พฤษภำคม 2564 เร่ือง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ - 

รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน

วัสดุเคร่ืองแต่งกำย 30,000 บำท

        เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุเคร่ืองแต่งกำย ประเภทวัสดุคงทน 

วัสดุส้ินเปลือง รวมถึงรำยจ่ำยเพ่ือประกอบข้ึนใหม่ ดัดแปลง ต่อ

เติม หรือปรับปรุงวัสดุ รำยจ่ำยเพ่ือจัดหำส่ิงของท่ีใช้ในกำร

ซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ 

รำยจ่ำยท่ีต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำ

ประกันภัย ค่ำติดต้ัง เป็นต้น วัสดุคงทน อำทิเช่น เคร่ืองแบบ/ชุด

ปฏิบัติงำน ชุดดับเพลิงรวมถึงชนิดกันไฟ (ไม่รวมถังออกซิเจน) 

ฯลฯ วัสดุส้ินเปลือง อำทิเช่น บัตรประจ ำ อปพร. ฯลฯ

         เป็นไปตำมหนังสือ ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 

พฤษภำคม 2564 เร่ือง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ - 

รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน
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จ ำนวน

จ ำนวน

        เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุเคร่ืองดับเพลิง ประเภทวัสดุคงทน 

วัสดุส้ินเปลือง รำยจ่ำยท่ีต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง 

ค่ำภำษี ค่ำประกันภัย ค่ำติดต้ัง เป็นต้น วัสดุคงทน อำทิเช่น วำล์ว

น้ ำดับเพลิง (เช่ือมกับรถดับเพลิง) ท่อสำยน้ ำดับเพลิง สำย

ดับเพลิง อุปกรณ์ดับไฟป่ำ (เช่น สำยฉีด , ถัง , ไม้ตบไฟ) ฯลฯ วัสดุ

ส้ินเปลือง อำทิเช่น ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ

        เป็นไปตำมหนังสือ ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 

พฤษภำคม 2564 เร่ือง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ - 

รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 บำท

        เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน 

วัสดุส้ินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรำยจ่ำย

เพ่ือประกอบข้ึนใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รำยจ่ำย

เพ่ือจัดหำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีรำคำต่อหน่วย หรือต่อชุดไม่

เกิน 20,000 บำท รำยจ่ำยเพ่ือจัดหำส่ิงของท่ีใช้ในกำรซ่อมแซม

บ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ รำยจ่ำยท่ีต้อง

ช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำประกันภัย ค่ำ

ติดต้ัง เป็นต้น วัสดุคงทน อำทิเช่น แผ่นหรือจำนบันทึกข้อมูล 

ฯลฯ วัสดุส้ินเปลือง อำทิเช่น ตลับผงหมึกส ำหรับเคร่ืองพิมพ์แบบ

เลเซอร์ ฯลฯ วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ อำทิเช่นฮำร์ดดิสก์

ไดร์ฟ เมนบอร์ด (Main Board) เป็นต้น ฯลฯ

        เป็นไปตำมหนังสือ ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 

พฤษภำคม 2564 เร่ือง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ - 

รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน

วัสดุเคร่ืองดับเพลิง 50,000 บำท
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รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

ค่าสาธารณูปโภค 98,500 บาท

ค่ำไฟฟ้ำ 85,500 บำท

ค่ำน้ ำประปำ ค่ำน้ ำบำดำล 5,000 บำท

        เพ่ือจ่ำยค่ำไฟฟ้ำในส ำนักงำน/ในท่ีสำธำรณะ รวมถึง

ค่ำใช้จ่ำยท่ีต้องช ำระพร้อมกัน เช่น ค่ำบริกำร ค่ำภำษี ในกิจกำร

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ค่ำบริกำรโทรศัพท์ 3,000 บำท

        เพ่ือจ่ำยค่ำน้ ำประปำ ค่ำน้ ำบำดำลในส ำนักงำนหรือท่ี

สำธำรณะรวมถึงค่ำใช้จ่ำยท่ีต้องช ำระพร้อมกัน เช่น ค่ำบริกำร ค่ำ

ภำษี ในกิจกำรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม 5,000 บำท

        เพ่ือเป็นค่ำโทรศัพท์ และค่ำโทรศัพท์เคล่ือนท่ี รวมถึง

ค่ำใช้จ่ำยเพ่ือให้มำซ่ึงบริกำรดังกล่ำว และค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดข้ึน

เก่ียวกับกำรใช้บริกำร เช่น กำรเช่ำเคร่ืองค่ำเช่ำเลขหมำยโทรศัพท์ 

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม เช่น ค่ำโทร

ภำพ (โทรสำร) ค่ำเทเลกซ์ ค่ำวิทยุส่ือสำร ค่ำส่ือสำรผ่ำนดำวเทียม 

ค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับกำรใช้ระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึงอินเทอร์เน็ต

กำร์ด และค่ำส่ือสำรอ่ืนๆ เช่น ค่ำเคเบ้ิลทีวี ค่ำเช่ำช่องสัญญำณ

ดำวเทียม เป็นต้น และให้หมำยควำมรวมถึงค่ำใช้จ่ำยเพ่ือให้ได้ใช้

บริกำรดังกล่ำว และค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับกำรใช้บริกำรค่ำต่อ

สัญญำณ จีพีเอส (1 คร้ัง/ปี)
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รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

งบลงทุน 30,900 บาท

ค่าครุภัณฑ์ 30,900 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

22,000 บำท

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์              ส ำหรับ

งำนประมวลผล แบบท่ี 1 (จอแสดงภำพไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว) 

จ ำนวน 1 เคร่ือง

        เป็นไปตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนกำร

จัดหำอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคม

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนประมวลผล แบบท่ี 1 (จอแสดงภำพ

ไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว)

เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขำวด ำ ชนิด Network แบบท่ี 1     (28

 หน้ำ/นำที)

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขำวด ำ 

ชนิด Network แบบท่ี 1 (28 หน้ำ/นำที) จ ำนวน 1 เคร่ือง

        เป็นไปตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนกำร

จัดหำอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคม

8,900 บำท
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รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

รวม

รวม

จ ำนวน

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำน

ส ำนักงำน (จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว) จ ำนวน 2 เคร่ือง

        เป็นไปตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนกำร

จัดหำอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคม

         เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปี 

ให้แก่ข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถ่ินตำมประกำศ

คณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำลจังหวัดนครปฐม เร่ือง หลักเกณฑ์

เก่ียวกับอัตรำเงินเดือนและวิธีกำรจ่ำยเงินเดือนและประโยชน์ตอบ

แทนอ่ืน (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2559 ลงวันท่ี 18 กุมภำพันธ์ 2559 และ 

พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 

ค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ 12 เดือน จ ำนวน 1 อัตรำ ตำมท่ีปรำกฏในแผน

อัตรำก ำลังสำมปี (ปีงบประมำณ 2564 - 2566 และท่ีแก้ไข

เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) ของเทศบำลต ำบลดอนยำยหอม

253,560 บาท
แผนงานการศึกษา

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา

งบบุคลากร 214,560 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 214,560 บาท

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 214,560 บำท

งบลงทุน 39,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ 39,000 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

34,000 บำทเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนส ำนักงำน (จอแสดงภำพไม่น้อยกว่ำ 

19 น้ิว)
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จ ำนวน

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA 

จ ำนวน 2 เคร่ือง

        เป็นไปตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนกำร

จัดหำอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคม

บำทเคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA 5,000
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รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

         เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปี 

ให้แก่ข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถ่ินตำมประกำศ

คณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำลจังหวัดนครปฐม เร่ือง หลักเกณฑ์

เก่ียวกับอัตรำเงินเดือนและวิธีกำรจ่ำยเงินเดือนและประโยชน์ตอบ

แทนอ่ืน (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2559 ลงวันท่ี 18 กุมภำพันธ์ 2559 

และ พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 

2542 ค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ 12 เดือน จ ำนวน 3 อัตรำ ตำมท่ีปรำกฏ

ในแผนอัตรำก ำลังสำมปี (ปีงบประมำณ 2564 - 2566 และท่ีแก้ไข

เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) ของเทศบำลต ำบลดอนยำยหอม

        เพ่ือจ่ำยเป็นเงินวิทยฐำนะของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร

ทำงกำรศึกษำของท้องถ่ิน ตำมประกำศคณะกรรมกำรกลำง

พนักงำนเทศบำล เร่ือง ต ำแหน่งวิทยฐำนะ พนักงำนครู และ

บุคลำกรทำงกำรศึกษำเทศบำล ลงวันท่ี 5 มกรำคม 2550 และ

ตำมพระรำชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐำนะ และเงินประจ ำ

ต ำแหน่งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 และ

ท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ 12 เดือน จ ำนวน 3 อัตรำ ตำมท่ี

ปรำกฏในแผนอัตรำก ำลังสำมปี (ปีงบประมำณ 2564 - 2566 

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) ของเทศบำลต ำบลดอนยำยหอม

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 998,040 บำท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,046,000 บาท

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 7,619,900 บาท

งบบุคลากร 2,046,000 บาท

เงินวิทยฐำนะ 126,000 บำท
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จ ำนวน

จ ำนวน

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจและ

พนักงำนจ้ำงท่ัวไป ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคล

ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 และประกำศคณะกรรมกำรพนักงำน

เทศบำลจังหวัดนครปฐม เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับ

พนักงำนจ้ำง (ฉบับท่ี 4) ลงวันท่ี 21 กันยำยน 2558 ค ำนวณต้ังจ่ำย

ไว้ 12 เดือน พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ จ ำนวน 4 อัตรำ พนักงำน

จ้ำงท่ัวไป จ ำนวน 1 อัตรำ ตำมท่ีปรำกฏในแผนอัตรำก ำลังสำมปี 

(ปีงบประมำณ 2564 - 2566 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม) ของเทศบำล

ต ำบลดอนยำยหอม

บำท36,000

        เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพช่ัวครำวของพนักงำนจ้ำง 

ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.

2542 ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำลจังหวัดนครปฐม 

เร่ือง มำตรฐำนท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์กำรให้พนักงำน ลูกจ้ำง 

และพนักงำนจ้ำงของเทศบำลได้รับเงินเพ่ิมค่ำครองชีพช่ัวครำว 

(ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 13 กรกฎำคม 2558 และประกำศ

คณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำลจังหวัดนครปฐม เร่ือง หลักเกณฑ์

และเง่ือนไขเก่ียวกับพนักงำนจ้ำง (ฉบับท่ี 4) ลงวันท่ี 21 กันยำยน 

2558 ค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ 12 เดือน พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ 

จ ำนวน 1 อัตรำ พนักงำนจ้ำงท่ัวไป จ ำนวน 1 อัตรำ ตำมท่ีปรำกฏ

ในแผนอัตรำก ำลังสำมปี (ปีงบประมำณ 2564 - 2566 และฉบับ

แก้ไขเพ่ิมเติม) ของเทศบำลต ำบลดอนยำยหอม

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 885,960 บำท
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รวม

รวม

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

งบด าเนินงาน

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ

        เพ่ือจ่ำยเป็นรำยจ่ำยเก่ียวกับกำรจ้ำงเหมำโฆษณำและ

เผยแพร่ข่ำวทำงวิทยุ กระจำยเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ ค่ำจัดท ำ

เอกสำร ประชำสัมพันธ์ หรือส่ิงพิมพ์ต่ำงๆ ตำมหนังสือ

กระทรวงมหำดไทยด่วนมำกท่ี มท 0808.2/ว 4044 ลงวันท่ี 10 

กรกฎำคม 2563 เร่ือง หลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำงเหมำ

บริกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

        เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร ให้แก่ พนักงำน

เทศบำล และลูกจ้ำงประจ ำ ท่ีมีสิทธิได้ตำมระเบียบ

กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเก่ียวกับกำรศึกษำของบุตร

พนักงำนส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549 และหนังสือ

กรมบัญชีกลำง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค. 0422.3/ว 257 ลงวันท่ี 28 

มิถุนำยน 2559 เร่ือง ประเภทและอัตรำเงินบ ำรุงกำรศึกษำและค่ำ

เล่ำเรียน หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0809.3/ว1013 ลง

วันท่ี 18 กุมภำพันธ์ 2559 เร่ือง กำรเบิกเงินสวัสดิกำรเก่ียวกับ

กำรศึกษำบุตร หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0809.3/ว 

4522 ลงวันท่ี 9 สิงหำคม 2559 เร่ือง ประเภทและอัตรำเงินบ ำรุง

กำรศึกษำและค่ำเล่ำเรียน หรือหนังสือส่ังกำรต่ำงๆ ท่ีเก่ียวข้อง

3,372,500

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร

บำท13,600

ค่ำโฆษณำและเผยแพร่ประชำสัมพันธ์

บาท

ค่าตอบแทน 13,600 บาท

10,000 บำท

ค่าใช้สอย 1,648,700 บาท

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร
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จ ำนวน

จ ำนวน

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรท ำควำมสะอำดศูนย์พัฒนำ

เด็กเล็กเทศบำลต ำบลดอนยำยหอม ตำมหนังสือ

กระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/1627 ลงวันท่ี 22 มีนำคม 

2564 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยประกอบกำรพิจำรณำ

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีในลักษณะค่ำใช้สอย วัสดุ และค่ำ

สำธำรณูปโภค และหนังสือกระทรวงมหำดไทยด่วนมำกท่ี มท 

0808.2/ว4044 ลงวันท่ี 10 กรกฎำคม 2563 เร่ือง หลักเกณฑ์กำร

เบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำงเหมำบริกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและ

เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยใน

กำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2562

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำเย็บเล่มหนังสือหรือเข้ำปก

หนังสือ เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท่ี 

มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภำคม 2564 เร่ือง รูปแบบ

และกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำย

ประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หนังสือ

กระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1627 ลงวันท่ี 22 มีนำคม 

2564 หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี  มท 0808.2/ว4044 ลงวันท่ี 

10 กรกฎำคม 2563 และเป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย

ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน พ.ศ.2562

10,000 บำท

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรท ำควำมสะอำดอำคำรสถำนท่ีรำชกำร 295,200 บำท

ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำเย็บเล่มหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ
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จ ำนวน 30,000ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ บำท

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ เป็นไปตำมหนังสือกรม

ส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 

28 พฤษภำคม 2564 เร่ือง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภท

รำยรับ – รำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี  มท 0808.2/ว627 ลง

วันท่ี 22 มีนำคม 2564 หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี  มท 

0808.2/ว4044 ลงวันท่ี 10 กรกฎำคม 2563 และเป็นไปตำม

ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร

บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2562
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จ ำนวน

        1. ค่ำรับรอง 

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำรับรอง ค่ำอำหำร ค่ำเคร่ืองด่ืม ส ำหรับกรณี

หน่วยงำนอ่ืนหรือบุคคลภำยนอก เข้ำดูงำนหรือเย่ียมชน ตรวจ

รำชกำร กำรแถลงข่ำวขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตำม

ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร

บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 และ

หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095 

ลงวันท่ี 28 พฤษภำคม 2564 เร่ือง รูปแบบและกำรจ ำแนก

รำยรับ – รำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และ

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเล้ียงรับรองในกำรประชุมสภำท้องถ่ิน หรือ

คณะกรรมกำรหรือคณะอนุกรรมกำรท่ีได้รับกำรแต่งต้ังตำม

กฎหมำยเพ่ือจ่ำยเป็นค่ำอำหำร เคร่ืองด่ืมต่ำงๆ เคร่ืองใช้ในกำร

เล้ียงรับรอง และค่ำบริกำรอ่ืนๆ ซ่ึงจ ำเป็นต้องจ่ำยท่ีเก่ียวกับกำร

เล้ียงรับรองในกำรประชุมสภำท้องถ่ิน หรือคณะกรรมกำรหรือ

คณะอนุกรรมกำรท่ีได้รับแต่งต้ังตำมกฎหมำย หรือตำมระเบียบ

หรือหนังสือส่ังกำรของกระทรวงมหำดไทย หรือกำรประชุม

ระหว่ำงองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กับองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน โดยต้ังตำมเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 

0808.4/ว 2381 ลงวันท่ี 28 กรกฎำคม 2548

        2. ค่ำใช้จ่ำยในพิธีทำงศำสนำ/รัฐพิธี

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในพิธีทำงศำสนำและรัฐพิธี ตำม

ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร

บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 และ

หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095 

ลงวันท่ี 28 พฤษภำคม 2564 เร่ือง รูปแบบและกำรจ ำแนก

รำยรับ – รำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

60,000รำยจ่ำยเก่ียวกับกำรรับรองและพิธีกำร บำท
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รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ

รำยจ่ำยอ่ืน ๆ

        3. ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดประชุมรำชกำร

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดประชุมรำชกำร ตำมระเบียบ

กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562และหนังสือกรมส่งเสริม

กำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 

พฤษภำคม 2564 เร่ืองรูปแบบและกำรจ ำแนกรำยรับ – รำยจ่ำย

ประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรใน

รำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร เช่น ค่ำเบ้ียเล้ียงเดินทำง ค่ำ

พำหนะ ค่ำเช่ำท่ีพัก ค่ำบริกำรจอดรถ ณ ท่ำอำกำศยำน ค่ำผ่ำน

ทำงด่วนพิเศษ ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน ค่ำลงทะเบียน

ต่ำงๆ ฯลฯ ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร

เดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2555 แก้ไขเพ่ิมเติม

ถึงปัจจุบัน

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรมตำมระเบียบ

กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม และกำรเข้ำ

รับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง

ปัจจุบัน

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 5,000 บำท

ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม 30,000 บำท
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        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรจัดงำนวันเด็ก

แห่งชำติ เช่น ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม ค่ำวัสดุ

อุปกรณ์ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีจ ำเป็น 

        เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิก

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ และกำรส่งนักกีฬำ

เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559

       

โครงกำรจัดกิจกรรมประชุมเผยแพร่ให้ควำมรู้ผู้ปกครองเก่ียวกับกำร

ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรกีฬำสีสัมพันธ์ 

เช่น ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม ค่ำวัสดุอุปกรณ์ และ

ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีจ ำเป็น

        เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิก

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ และกำรส่งนักกีฬำ

เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559

        เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ินของเทศบำลต ำบลดอนยำย

หอม (พ.ศ.2561 – 2565) หน้ำท่ี 51 ล ำดับท่ี 4

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรจัดกิจกรรม

ประชุมเผยแพร่ให้ควำมรู้ผู้ปกครองเก่ียวกับกำรป้องกันและควบคุม

โรคติดต่อ เช่น ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม ค่ำวัสดุ

อุปกรณ์ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีจ ำเป็น 

        เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยใน

กำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน 

พ.ศ.2557            

        เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ินของเทศบำลต ำบลดอนยำย

หอม (พ.ศ.2561 – 2565) หน้ำท่ี 59 ล ำดับท่ี 23

โครงกำรกีฬำสีสัมพันธ์ 5,000 บำท

4,000 บำท

โครงกำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำติ 100,000 บำท
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        เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ินของเทศบำลต ำบลดอนยำยหอม 

(พ.ศ.2561 – 2565) หน้ำท่ี 61 ล ำดับท่ี 26

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรชวนลูกเล่ำ

นิทำน สำนฝัน รักกำรอ่ำน เช่น ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและ

เคร่ืองด่ืม ค่ำวัสดุอุปกรณ์ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีจ ำเป็น

        เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิก

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ และกำรส่งนักกีฬำ

เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 

        เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ินของเทศบำลต ำบลดอนยำย

หอม (พ.ศ.2561 – 2565) หน้ำท่ี 58 ล ำดับท่ี 20

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรทัศนศึกษำเพ่ือ

กำรเรียนรู้  เช่น ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม ค่ำวัสดุ

อุปกรณ์ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีจ ำเป็น 

      เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิก

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ และกำรส่งนักกีฬำ

เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 

      เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ินของเทศบำลต ำบลดอนยำย

หอม (พ.ศ.2561 – 2565) หน้ำท่ี 60 ล ำดับท่ี 24

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรปฐมนิเทศ

ผู้ปกครองศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก เช่น ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและ

เคร่ืองด่ืม ค่ำวัสดุอุปกรณ์  และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีจ ำเป็น 

        เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิก

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ และกำรส่งนักกีฬำ

เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559

        

โครงกำรชวนลูกเล่ำนิทำน สำนฝันรักกำรอ่ำน 5,000 บำท

โครงกำรทัศนศึกษำเพ่ือกำรเรียนรู้ 40,000 บำท

โครงกำรปฐมนิเทศผู้ปกครองศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 3,000 บำท
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        เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ินของเทศบำลต ำบลดอนยำย

หอม (พ.ศ.2561 – 2565) หน้ำท่ี 50 ล ำดับท่ี 1

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรฝึกอบรมให้

ควำมรู้ภูมิปัญญำท้องถ่ิน เช่น ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและ

เคร่ืองด่ืม ค่ำวัสดุอุปกรณ์ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีจ ำเป็น 

        เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิก

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ และกำรส่งนักกีฬำ

เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559

        เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยใน

กำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน 

พ.ศ.2557

        เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ินของเทศบำลต ำบลดอนยำย

หอม (พ.ศ.2561 – 2565) หน้ำท่ี 61 ล ำดับท่ี 28

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรฝึกอบรมให้

ควำมรู้กำรบรรยำยธรรม เช่น ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและ

เคร่ืองด่ืม ค่ำวัสดุอุปกรณ์ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ 

        เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิก

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ และกำรส่งนักกีฬำ

เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559

        เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ินของเทศบำลต ำบลดอนยำย

หอม (พ.ศ.2561 – 2565) หน้ำท่ี 61 ล ำดับท่ี 27

โครงกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้กำรบรรยำยธรรม 5,000 บำท

โครงกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้ภูมิปัญญำท้องถ่ิน 15,000 บำท
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โครงกำรเพ่ือพัฒนำกำรกำรจัดท ำหลักสูตรระดับปฐมวัยและกำรจัดท ำ

แผนกำรเรียนกำรสอน

โครงกำรเพ่ือพัฒนำศักยภำพในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครูศูนย์

พัฒนำเด็กเล็กฯ

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรเพ่ือพัฒนำกำร

กำรจัดท ำหลักสูตรระดับปฐมวัยและกำรจัดท ำแผนกำรเรียนกำร

สอน เช่น ค่ำวิทยำก ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม ค่ำวัสดุ

อุปกรณ์ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีจ ำเป็น 

        เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยใน

กำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน 

พ.ศ.2557

        เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ินของเทศบำลต ำบลดอนยำย

หอม (พ.ศ.2561 – 2565) หน้ำท่ี 63 ล ำดับท่ี 35

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรเพ่ือพัฒนำ

ศักยภำพในกำร จัดกำรเรียนกำรสอนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กฯ 

เช่น ค่ำวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม ค่ำวัสดุ

อุปกรณ์ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีจ ำเป็นต้ัง

        เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยใน

กำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน 

พ.ศ.2557

        เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ินของเทศบำลต ำบลดอนยำย

หอม (พ.ศ.2561 – 2565) หน้ำท่ี 63 ล ำดับท่ี 34

5,000 บำท

20,000 บำท
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรวันแม่ (ศพด.) 

เช่น ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม ค่ำวัสดุอุปกรณ์ และ

ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีจ ำเป็น

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรวันแห่งควำม

ภำคภูมิใจ เช่น ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม ค่ำวัสดุ

อุปกรณ์ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีจ ำเป็น

        เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิก

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ และกำรส่งนักกีฬำ

เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559

        เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ินของเทศบำลต ำบลดอนยำย

หอม (พ.ศ.2561 – 2565) หน้ำท่ี 54 ล ำดับท่ี 9

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรส่งเสริม

พระพุทธศำสนำ เช่น ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม ค่ำ

วัสดุอุปกรณ์ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีจ ำเป็น

        เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิก

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ และกำรส่งนักกีฬำ

เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559

        เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ินของเทศบำลต ำบลดอนยำย

หอม (พ.ศ.2561  – 2565) หน้ำท่ี 51 ล ำดับท่ี 3

        เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิก

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ และกำรส่งนักกีฬำ

เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559

        เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ินของเทศบำลต ำบลดอนยำย

หอม (พ.ศ.2561 – 2565) หน้ำท่ี 52 ล ำดับท่ี 5

15,000 บำทโครงกำรวันแห่งควำมภำคภูมิใจ

3,000 บำท

โครงกำรวันแม่แห่งชำติ (ศพด.) 3,000 บำท

โครงกำรส่งเสริมพระพุทธศำสนำ
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จ ำนวน

จ ำนวน
โครงกำรส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมรักกำรอ่ำนและส่งเสริมแหล่งกำร

เรียนรู้ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรส่งเสริมพ้ืนฐำน

กำรว่ำยน้ ำให้ปลอดภัยเช่น ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม 

ค่ำวัสดุอุปกรณ์ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีจ ำเป็น

        เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิก

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ และกำรส่งนักกีฬำ

เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559

        เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยใน

กำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน 

พ.ศ.2557

        เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ินของเทศบำลต ำบลดอนยำย

หอม (พ.ศ.2561 – 2565) หน้ำท่ี 57 ล ำดับท่ี 17

        เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิก

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ และกำรส่งนักกีฬำ

เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559

        เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ินของเทศบำลต ำบลดอนยำย

หอม (พ.ศ.2561 – 2565) หน้ำท่ี 64 ล ำดับท่ี 36

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรส่งเสริม

สนับสนุนวัฒนธรรมรักกำรอ่ำนและส่งเสริมแหล่งกำรเรียนรู้ในศูนย์

พัฒนำเด็กเล็ก และชุมชน เช่น ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและ

เคร่ืองด่ืม ค่ำวัสดุอุปกรณ์ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีจ ำเป็น 

        

โครงกำรส่งเสริมพ้ืนฐำนกำรว่ำยน้ ำให้ปลอดภัย 5,000 บำท

20,000 บำท
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จ ำนวน

จ ำนวน

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรสนับสนุน

ค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอนของศูนย์

พัฒนำเด็กเล็ก จ ำนวน 100 คน อัตรำคนละ 1,700 บำทต่อปี  

เช่น ค่ำวัสดุอุปกรณ์ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีจ ำเป็น

        เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 

0816.2/ว 3924  ลงวันท่ี 8 กรกฎำคม 2564

        เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ินของเทศบำลต ำบลดอนยำย

หอม (พ.ศ.2561 – 2565) หน้ำท่ี 64 ล ำดับท่ี 37

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรสนับสนุน

ค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำ

ส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  (ศพด.) จัดสรรส ำหรับเด็กปฐมวัย 

(อำยุ 3 - 5 ปี) ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  (ศพด.) ดังน้ี

         1. ค่ำหนังสือเรียน อัตรำคนละ 200 บำท / ปี

         2. ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน อัตรำคนละ 200 บำท / ปี

         3. ค่ำเคร่ืองแบบนักเรียน อัตรำคนละ 300 บำท / ปี

         4. ค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน อัตรำคนละ 430 บำท / ปี

        เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 

0816.2/ว 3924 ลงวันท่ี 8 กรกฎำคม 2564

        เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ินของเทศบำลต ำบลดอนยำย

หอม (พ.ศ.2561 – 2565) หน้ำท่ี 66 ล ำดับท่ี 41

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ ค่ำใช้จ่ำยในกำร

จัดกำรศึกษำ ส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก (ศพด.)

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำค่ำจัดกำรเรียน

กำรสอนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก

113,000 บำท

170,000 บำท
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรสนับสนุน

ค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ ค่ำอำหำรกลำงวันส ำหรับเด็ก

ปฐมวัยในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก จ ำนวน 100 คน อัตรำม้ือละ 21 

บำทต่อคน จ ำนวน 245 วัน เช่น ค่ำอำหำรกลำงวัน 

        เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 

0816.2/ว 3924  ลงวันท่ี 8 กรกฎำคม 2564

        เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ินของเทศบำลต ำบลดอนยำย

หอม (พ.ศ.2561 – 2565) หน้ำท่ี 55 ล ำดับท่ี 11

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ ค่ำอำหำรกลำงวัน

ส ำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรส ำนึกรักบ้ำน

เกิด เช่น ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม ค่ำวัสดุอุปกรณ์ 

และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีจ ำเป็น

        เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิก

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ และกำรส่งนักกีฬำ

เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559

        เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ินของเทศบำลต ำบลดอนยำย

หอม (พ.ศ.2561 – 2565) หน้ำท่ี 66 ล ำดับท่ี 43

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรหนูน้อยรักกำร

ออม (ตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง) เช่น ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและ

เคร่ืองด่ืม ค่ำวัสดุอุปกรณ์  และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีจ ำเป็น

        เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิก

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ และกำรส่งนักกีฬำ

เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559

        เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ินของเทศบำลต ำบลดอนยำย

หอม (พ.ศ.2561 – 2565) หน้ำท่ี 57 ล ำดับท่ี 18

โครงกำรส ำนึกรักบ้ำนเกิด 5,000

514,500 บำท

5,000 บำท

บำท

โครงกำรหนูน้อยรักออม (ตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง)
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรไหว้ครู เช่น 

ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม ค่ำวัสดุอุปกรณ์ และ

ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีจ ำเป็น

        เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิก

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ และกำรส่งนักกีฬำ

เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559

        เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ินของเทศบำลต ำบลดอนยำย

หอม (พ.ศ.2561 – 2565) หน้ำท่ี 50 ล ำดับท่ี 2

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรอำหำรเสริม 

(นม) บนรถบริกำรรับ – ส่ง นักเรียนในเขตเทศบำลต ำบลดอนยำย

หอม เช่น ค่ำอำหำรเสริม (นม) และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีจ ำเป็น

        

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินเพ่ือให้สำมำรถ

ใช้งำนตำมปกติ

โครงกำรอำหำรเสริม (นม) บนรถบริกำรรับ - ส่ง นักเรียนในเขต

เทศบำลต ำบลดอนยำยหอม

        เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซ้ือจัด

จ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560

        เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิก

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ และกำรส่งนักกีฬำ

เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559

        เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 

0816.2/ว 3924  ลงวันท่ี 8 กรกฎำคม 2564

        เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ินของเทศบำลต ำบลดอนยำย

หอม (พ.ศ.2561 – 2565) หน้ำท่ี 56 ล ำดับท่ี 14

โครงกำรไหว้ครู 3,000 บำท

บำท100,000

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 50,000 บำท
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รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

        เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุส ำนักงำน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ

ส้ินเปลือง รวมถึงรำยจ่ำยเพ่ือประกอบข้ึนใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม 

หรือปรับปรุงวัสดุ รำยจ่ำยเพ่ือจัดหำส่ิงของท่ีใช้ในกำรซ่อมแซม

บ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ รำยจ่ำยท่ีต้อง

ช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำประกันภัย ค่ำ

ติดต้ัง เป็นต้น วัสดุคงทน อำทิเช่น หนังสือ เคร่ืองคิดเลขขนำดเล็ก 

เคร่ืองเจำะกระดำษขนำดเล็ก ท่ีเย็บกระดำษขนำดเล็ก ไม้บรรทัด

เหล็ก กรรไกร เก้ำอ้ีพลำสติก ฯลฯ วัสดุส้ินเปลือง อำทิเช่น 

กระดำษ หมึก ดินสอ ปำกกำ ยำงลบ น้ ำยำลบค ำผิด เทปกำว ลวด

เย็บกระดำษ กำว สมุด ซองเอกสำร ฯลฯ

         เป็นไปตำมหนังสือ ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 

พฤษภำคม 2564 เร่ืองรูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ - 

รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน

        เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน 

วัสดุส้ินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรำยจ่ำย

เพ่ือประกอบข้ึนใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รำยจ่ำย

เพ่ือจัดหำส่ิงของท่ีใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้

สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ รำยจ่ำยท่ีต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ 

เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำประกันภัย ค่ำติดต้ัง เป็นต้น วัสดุคงทน 

อำทิเช่น ไมโครโฟน ขำต้ังไมโครโฟน ฯลฯ วัสดุส้ินเปลือง อำทิ

เช่น ฟิวส์ หลอดไฟฟ้ำ ฯลฯ

        เป็นไปตำมหนังสือ ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 

พฤษภำคม 2564 เร่ือง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ - 

รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน

80,000 บำท

ค่าวัสดุ 1,514,200 บาท

วัสดุส ำนักงำน

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 10,000 บำท



86/160

จ ำนวน

        1. เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ประเภทวัสดุ

คงทน วัสดุส้ินเปลือง รวมถึงรำยจ่ำยเพ่ือประกอบข้ึนใหม่ 

ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รำยจ่ำยเพ่ือจัดหำส่ิงของท่ีใช้

ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ 

รำยจ่ำยท่ีต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำ

ประกันภัย ค่ำติดต้ัง เป็นต้น วัสดุคงทน อำทิเช่น หม้อ แก้วน้ ำ 

จำนรอง ฯลฯ วัสดุส้ินเปลือง ไม้กวำด ผ้ำปูท่ีนอน ปลอกหมอน 

หมอนน้ ำจืดท่ีซ้ือจำกเอกชน หัวดูดตะกอนสระว่ำยน้ ำ ฯลฯ

        2. เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรซ้ืออำหำรเสริม (นม) ตำม

โครงกำรอำหำรเสริม (นม) ของโรงเรียนวัดดอนยำยหอม และ

โครงกำรอำหำรเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กฯ จัดสรรส ำหรับ

เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลดอนยำยหอม 

จ ำนวน 100 คน อัตรำคนละ 7.37 บำท จ ำนวน 260 วัน เป็น

จ ำนวนเงิน 191,620 บำท และเพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรซ้ือ

อำหำรเสริม (นม) จัดสรรส ำหรับเด็กนักเรียนอนุบำลโรงเรียนวัด

ดอนยำยหอม (หลวงพ่อเงินอุปถัมภ์) จ ำนวน 505 คน อัตรำคนละ 

7.37 บำท จ ำนวน 260 วัน เป็นจ ำนวนเงิน 967,681 บำท รวม

ท้ังส้ินเป็นจ ำนวน 1,159,301 บำท

        เป็นไปตำมหนังสือ ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 

พฤษภำคม 2564 เร่ือง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ - 

รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน

        เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 

0816.2/ว3924 ลงวันท่ี 8 กรกฎำคม 2564 เร่ือง ซักซ้อมแนวทำง

กำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปด้ำน

กำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประจ ำปีงบประมำณ 

พ.ศ.2565 (เฉพำะเทศบำลต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล)

บำทวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 1,179,200
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จ ำนวน

จ ำนวน

         เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุก่อสร้ำง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ

ส้ินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรำยจ่ำยเพ่ือ

ประกอบข้ึนใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รำยจ่ำยเพ่ือ

จัดหำส่ิงของท่ีใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้

งำนได้ตำมปกติ รำยจ่ำยท่ีต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำ

ขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำประกันภัย ค่ำติดต้ัง เป็นต้น วัสดุคงทน อำทิเช่น 

ไม้ต่ำงๆ จอบ ส่ิว เสียม เล่ือยฯลฯ วัสดุส้ินเปลือง อำทิเช่น น้ ำมัน

ทำไม้ ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ทรำย ยำงมะตอยส ำเร็จรูป ฯลฯ วัสดุ

อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ อำทิเช่น ท่อน้ ำและอุปกรณ์ประปำ 

ท่อต่ำงๆ ท่อน้ ำบำดำล ฯลฯ

        เป็นไปตำมหนังสือ ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 

พฤษภำคม 2564 เร่ือง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ - 

รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน

        เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ ประเภท

วัสดุคงทน วัสดุส้ินเปลือง รวมถึงรำยจ่ำยเพ่ือประกอบข้ึนใหม่ 

ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รำยจ่ำยเพ่ือจัดหำส่ิงของท่ีใช้

ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ 

รำยจ่ำยท่ีต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำ

ประกันภัย ค่ำติดต้ัง เป็นต้น วัสดุคงทน อำทิเช่น ถังเก็บเช้ือเพลิง 

เคร่ืองมือวิทยำศำสตร์ เคร่ืองวัดอุณหภูมิ (ปรอทวัดไข้) ฯลฯ วัสดุ

ส้ินเปลือง อำทิเช่น ส ำลีและผ้ำพันแผล ยำและเวชภัณฑ์ 

แอลกอฮอล์ น้ ำยำต่ำงๆ ถุงมือ หน้ำกำกอนำมัย ชุดป้องกันเช้ือโรค 

(แบบใช้คร้ังเดียวท้ิง) ฯลฯ

        เป็นไปตำมหนังสือ ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 

พฤษภำคม 2564 เร่ือง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ - 

รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน

บำทวัสดุก่อสร้ำง 20,000

วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 30,000 บำท
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จ ำนวน

        เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุกำรเกษตร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ

ส้ินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรำยจ่ำยเพ่ือ

ประกอบข้ึนใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รำยจ่ำยเพ่ือ

จัดหำส่ิงของท่ีใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้

งำนได้ตำมปกติ รำยจ่ำยท่ีต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น  ค่ำ

ขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำประกันภัย ค่ำติดต้ัง เป็นต้น วัสดุคงทน อำทิเช่น 

เคียว สปริงเกลอร์ (Sprinkler) จอบหมุน จำนพรวน มีดตัดต้นไม้ 

ฯลฯ วัสดุส้ินเปลือง อำทิเช่น ปุ๋ย ยำป้องกันและก ำจัดศัตรูพืชและ

สัตว์ เชือก ผ้ำใบหรือผ้ำพลำสติก ฯลฯ วัสดุอุปกรณ์ประกอบและ

อะไหล่ อำทิเช่น หัวกะโหลกดูดน้ ำ ฯลฯ

        เป็นไปตำมหนังสือ ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 

พฤษภำคม 2564 เร่ือง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ - 

รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน

15,000 บำทวัสดุกำรเกษตร
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จ ำนวน

จ ำนวน

        เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุกีฬำ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ

ส้ินเปลือง รวมถึงรำยจ่ำยเพ่ือประกอบข้ึนใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม 

หรือปรับปรุงวัสดุ รำยจ่ำยเพ่ือจัดหำส่ิงของท่ีใช้ในกำรซ่อมแซม

บ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ รำยจ่ำยท่ีต้อง

ช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำประกันภัย ค่ำ

ติดต้ัง เป็นต้น วัสดุคงทน อำทิเช่น ห่วงยำง ตะกร้ำหวำยแชร์บอล 

นำฬิกำจับเวลำ นวม ลูกทุ่มน้ ำหนัก เสำตำข่ำยกีฬำ เช่น เสำตำ

ข่ำยวอลเลย์บอลล์ ห่วงบำสเก็ตบอลเหล็ก กระดำนแสดงผลกำร

แข่งขัน ฯลฯ วัสดุส้ินเปลือง อำทิเช่น ตำข่ำยกีฬำ เช่น ตำข่ำย

ตะกร้อ เป็นต้น ลูกปิงปอง ลูกฟุตบอล ลูกแชร์บอล นกหวีด ฯลฯ

        เป็นไปตำมหนังสือ ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 

พฤษภำคม 2564 เร่ือง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ - 

รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน

        เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน 

วัสดุส้ินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรำยจ่ำย

เพ่ือประกอบข้ึนใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รำยจ่ำย

เพ่ือจัดหำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีรำคำต่อหน่วย หรือต่อชุดไม่

เกิน 20,000 บำท รำยจ่ำยเพ่ือจัดหำส่ิงของท่ีใช้ในกำรซ่อมแซม

บ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ รำยจ่ำยท่ีต้อง

ช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำประกันภัย ค่ำ

ติดต้ัง เป็นต้น วัสดุคงทน อำทิเช่น แผ่นหรือจำนบันทึกข้อมูล 

ฯลฯ วัสดุส้ินเปลือง อำทิเช่น ตลับผงหมึกส ำหรับเคร่ืองพิมพ์แบบ

เลเซอร์ กระดำษต่อเน่ือง สำยเคเบิล ฯลฯ วัสดุอุปกรณ์ประกอบ

และอะไหล่ อำทิเช่น หน่วยประมวลผล ฮำร์ดดิสก์ไดร์ฟ แผงแป้น

อักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board) 

เมำส์ (Mouse) เป็นต้น ฯลฯ

วัสดุกีฬำ 20,000 บำท

วัสดุคอมพิวเตอร์ 80,000 บำท
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จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

        เป็นไปตำมหนังสือ ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 

พฤษภำคม 2564 เร่ือง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ - 

รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน

        เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุกำรศึกษำ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ

ส้ินเปลือง รวมถึงรำยจ่ำยเพ่ือประกอบ  ดัดแปลงข้ึนใหม่ ต่อเติม 

หรือปรับปรุงวัสดุ รำยจ่ำยเพ่ือจัดหำส่ิงของท่ีใช้ในกำรซ่อมแซม

บ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ รำยจ่ำยท่ีต้อง

ช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำประกันภัย ค่ำ

ติดต้ัง เป็นต้น วัสดุคงทน อำทิเช่น หุ่นเพ่ือกำรศึกษำ แบบจ ำลอง

ภูมิประเทศ ส่ือกำรเรียนกำรสอนท ำด้วยพลำสติก ฯลฯ 

        เป็นไปตำมหนังสือ ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 

พฤษภำคม 2564 เร่ือง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ - 

รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน

        เพ่ือจ่ำยค่ำไฟฟ้ำในส ำนักงำน/ในท่ีสำธำรณะ รวมถึง

ค่ำใช้จ่ำยท่ีต้องช ำระพร้อมกัน เช่น ค่ำบริกำร ค่ำภำษี ในกิจกำร

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

        เพ่ือจ่ำยค่ำน้ ำประปำ ค่ำน้ ำบำดำลในส ำนักงำนหรือท่ี

สำธำรณะรวมถึงค่ำใช้จ่ำยท่ีต้องช ำระพร้อมกัน เช่น ค่ำบริกำร ค่ำ

ภำษี ในกิจกำรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

วัสดุกำรศึกษำ 80,000 บำท

96,000 บำทค่ำน้ ำประปำ ค่ำน้ ำบำดำล

ค่าสาธารณูปโภค 196,000 บาท

ค่ำไฟฟ้ำ 84,000 บำท
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จ ำนวน

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

        เพ่ือเป็นค่ำโทรศัพท์ และค่ำโทรศัพท์เคล่ือนท่ี รวมถึง

ค่ำใช้จ่ำยเพ่ือให้มำซ่ึงบริกำรดังกล่ำว และค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดข้ึน

เก่ียวกับกำรใช้บริกำร เช่น กำรเช่ำเคร่ืองค่ำเช่ำเลขหมำยโทรศัพท์ 

ค่ำบ ำรุงคู่สำยโทรศัพท์ ฯลฯ ในกิจกำรขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน

เคร่ืองปรับอำกำศ แบบแยกส่วน ประเภทแบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน 

ขนำด 24,000 บีทียู

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศแบบแยกส่วน แบบ

ต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน ขนำด 24,000 บีทียู จ ำนวน 2 เคร่ือง และ

พร้อมติดต้ัง

        เป็นไปตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ของส ำนัก

งบประมำณ

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือตู้เหล็ก แบบ 2 บำน จ ำนวน 1 ตู้ โดย

มีคุณลักษณะดังน้ี

            1) มีมือจับชนิดบิด

            2) มีแผ่นช้ันปรับระดับ 3 ช้ิน

            3) คุณสมบัติตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (มอก.)

        เป็นไปตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ของส ำนัก

งบประมำณ

16,000ค่ำบริกำรโทรศัพท์

งบลงทุน 80,400 บาท

5,900

บำท

64,800 บำท

บำท

ค่าครุภัณฑ์ 80,400 บาท

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

ตู้เหล็ก แบบ 2 บำน
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จ ำนวน

จ ำนวน

เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์   

(In Tank Printer)

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือช้ันวำงแก้วสแตนเลส จ ำนวน 1 อัน 

(รำคำท้องถ่ิน) โดยมีคุณลักษณะดังน้ี

            1) ขนำดกว้ำง 38.5 ซม.

            2) ขนำดสูง 36 ซม.

            3) ขนำดลึก 33.5 ซม.

     

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีด

หมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จ ำนวน 1 เคร่ือง 

        เป็นไปตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนกำร

จัดหำอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคม

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ช้ันวำงแก้วสแตนเลส 2,200 บำท

ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว

7,500 บำท
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รวม

รวม

จ ำนวน

เงินอุดหนุนส ำหรับอำหำรกลำงวันของโรงเรียนวัดดอนยำยหอม

(หลวงพ่อเงินอุปถัมภ์)

        เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนโครงกำรอำหำรกลำงวันของ

โรงเรียนวัดดอนยำยหอม (หลวงพ่อเงินอุปถัมภ์) สนับสนุนอำหำร

กลำงวันของนักเรียนโรงเรียนวัดดอนยำยหอม (หลวงพ่อเงิน

อุปถัมภ์) จ ำนวน 505 คน อัตรำม้ือละ 21 บำทต่อคน จ ำนวน 

200 วัน เช่น ค่ำอำหำรกลำงวัน และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีจ ำเป็น

        เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559

        เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 

0816.2/ว3924 ลงวันท่ี 8 กรกฎำคม 2564

        เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 

0816.2/ว786 ลงวันท่ี 8 พฤษภำคม 2562

        เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ินของเทศบำลต ำบลดอนยำย

หอม (พ.ศ.2561 – 2565) หน้ำท่ี 54 ล ำดับท่ี 10

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร

บาท

เงินอุดหนุน 2,121,000 บาท

งบเงินอุดหนุน 2,121,000

2,121,000 บำท
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รวม

รวม

จ ำนวน

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ

รำยจ่ำยอ่ืน ๆ

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรอบรม

เสริมสร้ำงศักยภำพสภำเด็กฯ เช่น ค่ำวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำอำหำร

ว่ำงและเคร่ืองด่ืม ค่ำวัสดุอุปกรณ์ และอ่ืนๆ ตำมควำมจ ำเป็น

        เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำเด็กและ

เยำวชนแห่งชำติ พ.ศ.2550 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม

        เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ินของเทศบำลต ำบลดอนยำย

หอม (พ.ศ.2561 – 2565) หน้ำท่ี 57 ล ำดับท่ี 19

งบด าเนินงาน

10,000 บำทโครงกำรอบรมส่งเสริมศักยภำพสภำเด็กฯ

งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ 10,000 บาท

10,000 บาท

ค่าใช้สอย 10,000 บาท
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        เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปี 

ให้แก่ข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถ่ินตำมประกำศ

คณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำลจังหวัดนครปฐม เร่ือง หลักเกณฑ์

เก่ียวกับอัตรำเงินเดือนและวิธีกำรจ่ำยเงินเดือนและประโยชน์ตอบ

แทนอ่ืน (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2559 ลงวันท่ี 18 กุมภำพันธ์ 2559 และ 

พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 

ค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ 12 เดือน จ ำนวน 5 อัตรำ ตำมท่ีปรำกฏในแผน

อัตรำก ำลังสำมปี (ปีงบประมำณ 2564 - 2566 และท่ีแก้ไข

เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) ของเทศบำลต ำบลดอนยำยหอม

งบบุคลากร

บาท

บำท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 1,319,400

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข 2,341,860 บาท

2,017,360 บาท

เงินประจ ำต ำแหน่ง 78,000 บำท

2,017,360

        เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งรำยเดือนของผู้ด ำรงต ำแหน่ง

 บริหำร อ ำนวยกำร ตำมประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำล

จังหวัดนครปฐม เร่ือง หลักเกณฑ์เก่ียวกับอัตรำเงินเดือน และ

วิธีกำรจ่ำยเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.

2559 ลงวันท่ี 27 เมษำยน 2559 และ พระรำชบัญญัติระเบียบ

บริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 ค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ 12 

เดือน จ ำนวน 3 อัตรำ ตำมท่ีปรำกฏในแผนอัตรำก ำลังสำมปี 

(ปีงบประมำณ 2564 - 2566 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) ของ

เทศบำลต ำบลดอนยำยหอม
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        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจและ

พนักงำนจ้ำงท่ัวไป ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคล

ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 และประกำศคณะกรรมกำรพนักงำน

เทศบำลจังหวัดนครปฐม เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับ

พนักงำนจ้ำง (ฉบับท่ี 4) ลงวันท่ี 21 กันยำยน 2558 ค ำนวณต้ังจ่ำย

ไว้ 12 เดือน พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ จ ำนวน 2 อัตรำ พนักงำน

จ้ำงท่ัวไป จ ำนวน 2 อัตรำ ตำมท่ีปรำกฏในแผนอัตรำก ำลังสำมปี 

(ปีงบประมำณ 2564 - 2566 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม) ของเทศบำล

ต ำบลดอนยำยหอม

        เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพช่ัวครำวของพนักงำนจ้ำง 

ตำม พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.

2542 ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำลจังหวัดนครปฐม 

เร่ือง มำตรฐำนท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์กำรให้พนักงำน ลูกจ้ำง 

และ พนักงำนจ้ำงของเทศบำลได้รับเงินเพ่ิมค่ำครองชีพช่ัวครำว 

(ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 13 กรกฎำคม 2558 และประกำศ

คณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำลจังหวัดนครปฐม เร่ือง หลักเกณฑ์

และเง่ือนไขเก่ียวกับพนักงำนจ้ำง (ฉบับท่ี 4) ลงวันท่ี 21 กันยำยน 

2558 ค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ 12 เดือน พนักงำนจ้ำงท่ัวไป จ ำนวน 2 

อัตรำ ตำมท่ีปรำกฏในแผนอัตรำก ำลังสำมปี (ปีงบประมำณ 

2564 - 2566 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม) ของเทศบำลต ำบลดอนยำย

หอม

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 595,960 บำท

24,000 บำท
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รวม

รวม

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

        เพ่ือจ่ำยเป็น รำยจ่ำยเก่ียวกับกำรจ้ำงเหมำโฆษณำและ

เผยแพร่ข่ำวทำงวิทยุ กระจำยเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ ค่ำจัดท ำ

เอกสำร ประชำสัมพันธ์ หรือส่ิงพิมพ์ต่ำงๆ  ตำมหนังสือ

กระทรวงมหำดไทยด่วนมำกท่ี มท 0808.2/ว 4044 ลงวันท่ี 10 

กรกฎำคม 2563 เร่ือง หลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำงเหมำ

บริกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนักงำนเทศบำล ท่ีมีสิทธิเบิก

ค่ำเช่ำบ้ำนตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำน ของ

ข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2551 แก้ไขเพ่ิมเติม และหนังสือ

กระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 5862 ลงวันท่ี 12 ตุลำคม 

2559 เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีกำรเก่ียวกับกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำเช่ำ

บ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ินหรือหนังสือส่ังกำรต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

ค่ำเช่ำบ้ำน 30,000 บำท

20,000 บำท

งบด าเนินงาน 295,000 บาท

ค่าตอบแทน 30,000 บาท

ค่าใช้สอย 160,000 บาท

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

ค่ำโฆษณำ และเผยแพร่ประชำสัมพันธ์
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำเย็บเล่มหนังสือหรือเข้ำปก

หนังสือ เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท่ี 

มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี  28 พฤษภำคม  2564 เร่ือง รูปแบบ

และกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำย

ประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หนังสือ

กระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1627 ลงวันท่ี 22 มีนำคม 

2564 หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 4044 ลงวันท่ี 

10 กรกฎำคม 2563 และเป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย

ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ

รำยจ่ำยอ่ืน ๆ

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรใน

รำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร เช่น ค่ำเบ้ียเล้ียงเดินทำง ค่ำ

พำหนะ ค่ำเช่ำท่ีพัก ค่ำบริกำรจอดรถ ณ ท่ำอำกำศยำน ค่ำผ่ำน

ทำงด่วนพิเศษ ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน ค่ำลงทะเบียน

ต่ำงๆ ฯลฯ ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร

เดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2555 แก้ไขเพ่ิมเติม

ถึงปัจจุบัน

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรมตำมระเบียบ

กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม และกำรเข้ำ

รับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง

ปัจจุบัน

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินเพ่ือให้สำมำรถ

ใช้งำนตำมปกติ

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม

ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำเย็บเล่มหนังสือ หรือเข้ำปกหนังสือ 10,000 บำท

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 20,000 บำท

ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม 20,000 บำท

90,000 บำท
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รวม

จ ำนวน

        เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุส ำนักงำน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ

ส้ินเปลือง รวมถึงรำยจ่ำยเพ่ือประกอบข้ึนใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม 

หรือปรับปรุงวัสดุ รำยจ่ำยเพ่ือจัดหำส่ิงของท่ีใช้ในกำรซ่อมแซม

บ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ รำยจ่ำยท่ีต้อง

ช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำประกันภัย ค่ำ

ติดต้ัง เป็นต้น วัสดุคงทน อำทิเช่น หนังสือ เคร่ืองคิดเลขขนำดเล็ก 

เคร่ืองเจำะกระดำษขนำดเล็ก ท่ีเย็บกระดำษขนำดเล็ก ไม้บรรทัด

เหล็ก กรรไกร เก้ำอ้ีพลำสติก ฯลฯ วัสดุส้ินเปลือง อำทิเช่น 

กระดำษ หมึก ดินสอ ปำกกำ ยำงลบ น้ ำยำลบค ำผิด เทปกำว ลวด

เย็บกระดำษ กำว สมุด ซองเอกสำร ฯลฯ

        เป็นไปตำมหนังสือ ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 

พฤษภำคม 2564 เร่ืองรูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ - 

รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน

ค่าวัสดุ 105,000 บาท

วัสดุส ำนักงำน 20,000 บำท
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จ ำนวน

 

จ ำนวน

        เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง ประเภทวัสดุ

คงทน วัสดุส้ินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึง

รำยจ่ำยเพ่ือประกอบข้ึนใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 

รำยจ่ำยเพ่ือจัดหำส่ิงของท่ีใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สิน

ให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ รำยจ่ำยท่ีต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ 

เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำประกันภัย ค่ำติดต้ัง เป็นต้น วัสดุคงทน 

อำทิเช่น ไขควง ประแจ แม่แรง คีมล๊อค ล๊อคเกียร์ ล๊อคคลัตซ์ ล๊อ

คพวงมำลัย ฯลฯ วัสดุส้ินเปลือง อำทิเช่น ยำงรถยนต์ น้ ำมันเบรก 

น้ ำกล่ัน ฯลฯ วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ อำทิเช่น 

เคร่ืองยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช สำยพำนใบพัด 

หม้อน้ ำ หัวเทียน แบตเตอร่ี ล้อ ฯลฯ

        เป็นไปตำมหนังสือ ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 

พฤษภำคม 2564 เร่ือง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ - 

รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน

        เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน วัสดุส้ินเปลือง 

อำทิเช่น แก๊สหุงต้ม น้ ำมันเช้ือเพลิง น้ ำมันดีเซล น้ ำมันก๊ำด น้ ำมัน

เบนซิน น้ ำมันจำรบี น้ ำมันเคร่ือง ถ่ำน ก๊ำซ น้ ำมันเกียร์ 

น้ ำมันหล่อล่ืน ฯลฯ

        เป็นไปตำมหนังสือ ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 

พฤษภำคม 2564 เร่ือง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ - 

รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 10,000 บำท

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 35,000 บำท
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จ ำนวน

รวม

รวม

จ ำนวน

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำน

ประมวลผล แบบท่ี 1 (จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว) 

จ ำนวน 1 เคร่ือง

        เป็นไปตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนกำร

จัดหำอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคม 

        เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน 

วัสดุส้ินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรำยจ่ำย

เพ่ือประกอบข้ึนใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รำยจ่ำย

เพ่ือจัดหำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีรำคำต่อหน่วย หรือต่อชุดไม่

เกิน 20,000 บำท รำยจ่ำยเพ่ือจัดหำส่ิงของท่ีใช้ในกำรซ่อมแซม

บ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ รำยจ่ำยท่ีต้อง

ช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำประกันภัย ค่ำ

ติดต้ัง เป็นต้น วัสดุคงทน อำทิเช่น แผ่นหรือจำนบันทึกข้อมูล 

ฯลฯ วัสดุส้ินเปลือง อำทิเช่น ตลับผงหมึกส ำหรับเคร่ืองพิมพ์แบบ

เลเซอร์ กระดำษต่อเน่ือง สำยเคเบิล ฯลฯ วัสดุอุปกรณ์ประกอบ

และอะไหล่ อำทิเช่น หน่วยประมวลผล ฮำร์ดดิสก์ไดร์ฟ แผงแป้น

อักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board) 

เมำส์ (Mouse) เป็นต้น ฯลฯ

        เป็นไปตำมหนังสือ ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 

พฤษภำคม 2564 เร่ือง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ - 

รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนประมวลผล แบบท่ี 1 (จอแสดงภำพ

ขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว) บำท

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

วัสดุคอมพิวเตอร์ 40,000 บำท

งบลงทุน 29,500 บาท

ค่าครุภัณฑ์ 29,500 บาท

22,000
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จ ำนวน

รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ

รำยจ่ำยอ่ืน ๆ

กิจกรรมขับเคล่ือนโครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จำกโรคพิษ

สุนัขบ้ำ ตำมพระปณิธำนศำสตรำจำรย์ ดร.สมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอ 

เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี กรมพระศรีสวำงควัฒน 

วรขัตติยรำชนำรี

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกิจกรรมขับเคล่ือน

โครงกำรสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจำกโรคพิษสุนัขบ้ำ ตำมพระ

ปณิธำนศำสตรำจำรย์ ดร.สมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอเจ้ำฟ้ำจุฬำ

ภรณวลัยลักษณ์อัครรำชกุมำรี กรมพระศรีสวำงควัฒนวรขัตติยรำช

นำรี เช่น ค่ำจัดซ้ือวัคซีนอุปกรณ์ในกำรฉีด และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ี

จ ำเป็นเพ่ือป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำ ตัวละ 30 บำท โดย

จัดสรรตำมจ ำนวนประชำกรสุนัข/แมว ท้ังท่ีมีเจ้ำของ และไม่มี

เจ้ำของจำกกำรส ำรวจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

        เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยใน

กำรจัดสวัสดิภำพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2562

        เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีด

หมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จ ำนวน 1 เคร่ือง

        เป็นไปตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนกำร

จัดหำอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคม

เคร่ืองพิมพ์ Muitifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink

 Tank Printer)

งบด าเนินงาน

7,500 บำท

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 711,600 บาท

บำท30,000

711,600 บาท

ค่าใช้สอย 621,600 บาท
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จ ำนวน

กิจกรรมส ำรวจข้อมูลจ ำนวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ตำมโครงกำร

สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจำกโรคพิษสุนัขบ้ำ ตำมพระรำชปณิธำน

ศำสตรำจำรย์ ดร.สมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัย

ลักษณ์ อัครรำชกุมำรี กรมพระศรีสวำงควัฒน วรขัตติยรำชนำรี

        เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วน

ท่ีสุด ท่ี มท 0810./ว1042 ลงวันท่ี 10 เมษำยน 2561 

        เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ินของเทศบำลต ำบลดอนยำย

หอม (พ.ศ.2561 – 2565) หน้ำท่ี 88 ล ำดับท่ี 26

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกิจกรรมขับเคล่ือน

โครงกำรสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจำกโรคพิษสุนัขบ้ำ ตำมพระ

ปณิธำนศำสตรำจำรย์ ดร.สมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอเจ้ำฟ้ำจุฬำ

ภรณวลัยลักษณ์อัครรำชกุมำรี กรมพระศรีสวำงควัฒนวรขัตติยรำช

นำรี เช่น ค่ำจัดซ้ือวัคซีนอุปกรณ์ในกำรฉีด และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ี

จ ำเป็นเพ่ือป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำ ตัวละ 30 บำท โดย

จัดสรรตำมจ ำนวนประชำกรสุนัข/แมว ท้ังท่ีมีเจ้ำของ และไม่มี

เจ้ำของจำกกำรส ำรวจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

        เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยใน

กำรจัดสวัสดิภำพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2562

        เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม

        เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วน

ท่ีสุด ท่ี มท 0810./ว1042 ลงวันท่ี 10 เมษำยน 2561 

        เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ินของเทศบำลต ำบลดอนยำย

หอม (พ.ศ.2561 – 2565) หน้ำท่ี 88 ล ำดับท่ี 27

6,600 บำท
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จ ำนวน

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรด ำเนินงำนตำม

แนวทำงโครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุขในเขตเทศบำลต ำบล

ดอนยำยหอม จ ำนวน 12 ชุมชน แห่งละ 20,000 บำท  เช่น 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนสำธำรณสุขของประชำชนใน

กำรเพ่ิมพูนควำมรู้ ควำมสำมำรถทักษะของประชำชน ค่ำใช้จ่ำย

ส ำหรับกำรอบรม กำรประชุม กำรสัมมนำ กำรรณรงค์ กำร

เผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับภำรกิจ

ของแต่ละโครงกำร อำทิเช่น โครงกำรสืบสำนพระรำชปณิธำน

สมเด็จย่ำ ต้ำนภัยมะเร็งเต้ำนม เป็นต้น               

            เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำย

ในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน 

พ.ศ. 2557

            เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิก

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 

2562

            เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงิน

อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรชุมชนน่ำอยู่ 

หน้ำบ้ำน น่ำมอง คลองสวยน้ ำใส เช่น ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและ

เคร่ืองด่ืม ค่ำวัสดุ อุปกรณ์ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีจ ำเป็น

        เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำย

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำ

เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559

        เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ินของเทศบำลต ำบลดอนยำย

หอม (พ.ศ.2561 – 2565) หน้ำท่ี 101 ล ำดับท่ี 1

โครงกำรชุมชนน่ำอยู่ หน้ำบ้ำน น่ำมอง คลองสวยน้ ำใส 50,000 บำท

โครงกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงโครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข 240,000 บำท
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            เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วน

ท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 2072 ลงวันท่ี 5 กรกฎำคม 2561

            เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ินของเทศบำลต ำบลดอน

ยำยหอม (พ.ศ.2561 – 2565) หน้ำท่ี 87 ล ำดับท่ี 25

โครงกำรท้องถ่ินปลูกป่ำเฉลิมพระเกียรติ "ท้องถ่ิน สร้ำงป่ำ รักษ์น้ ำ"

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรท้องถ่ินปลูกป่ำ

เฉลิมพระเกียรติ " ท้องถ่ิน สร้ำงป่ำ รักษ์น้ ำ " เช่น ค่ำวิทยำกร 

ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม ค่ำวัสดุอุปกรณ์ และ

ค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ท่ีจ ำเป็น ฯลฯ

        เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยใน

กำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน 

พ.ศ.2557

        เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วน

ท่ีสุด ท่ี มท 0810.6/ว 1425 ลงวันท่ี 4 เมษำยน 2562

        เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ินของเทศบำลต ำบลดอนยำย

หอม (พ.ศ.2561 – 2565) เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1 หน้ำท่ี 7 ล ำดับ

ท่ี 7

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรนวัตกรรม

เส้นทำงเดินขยะครบวงจร เช่น ค่ำวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำอำหำร

ว่ำงและเคร่ืองด่ืม ค่ำวัสดุอุปกรณ์ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ท่ีจ ำเป็น ฯลฯ

        เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยใน

กำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน 

พ.ศ. 2557

        เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ินของเทศบำลต ำบลดอนยำย

หอม (พ.ศ.2561 – 2565) หน้ำท่ี 90 ล ำดับท่ี 30

20,000 บำท

โครงกำรนวัตกรรมเส้นทำงเดินขยะครบวงจร 20,000 บำท
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จ ำนวน

      เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรบ้ำนเรือนปลอด

ลูกน้ ำยุงลำย เช่น ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม ค่ำวัสดุ

อุปกรณ์ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีจ ำเป็น

      เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 

      เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำย

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำ

เข้ำร่วมกำรแข่งขัน กีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 

      เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ินของเทศบำลต ำบลดอนยำย

หอม (พ.ศ.2561 – 2565) หน้ำท่ี 102 ล ำดับท่ี 4

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรบ๊ิกคลีนชุมชน 

เช่น ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม ค่ำวัสดุอุปกรณ์ และ

ค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ท่ีจ ำเป็น              

        เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำย

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำ

เข้ำร่วมกำรแข่งขัน กีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 

        เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ินของเทศบำลต ำบลดอนยำย

หอม (พ.ศ.2561 – 2565) หน้ำท่ี 101 ล ำดับท่ี 3 

บำทโครงกำรบ้ำนเรือนปลอดลูกน้ ำยุงลำย 100,000

โครงกำรบ๊ิกคลีนชุมชน 20,000 บำท
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        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำโครงกำรป้องกันและ

แก้ไขปัญหำฝุ่นละอองขนำดเล็ก (PM 2.5) เช่น ค่ำวิทยำกร 

ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและ เคร่ืองด่ืม ค่ำวัสดุอุปกรณ์ และอ่ืนๆ ท่ี

จ ำเป็น 

        เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยใน

กำรฝึกอบรม และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน 

พ.ศ. 2557

        เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ินของเทศบำลต ำบลดอนยำย

หอม (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้ำท่ี 4 ล ำดับท่ี 1

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรป้องกันและ

แก้ไขปัญหำยำเสพติด เช่น ค่ำวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำง

และเคร่ืองด่ืม ค่ำวัสดุอุปกรณ์ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ท่ีจ ำเป็น ฯลฯ 

        เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยใน

กำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน 

พ.ศ.2557

        เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0810.6/ว

3188 ลงวันท่ี 28 พฤษภำคม 2562

        เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ินของเทศบำลต ำบลดอนยำย

หอม (พ.ศ.2561 – 2565) หน้ำท่ี 83 ล ำดับท่ี 15

โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำฝุ่นละอองขนำดเล็ก (PM 2.5) 10,000 บำท

โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 10,000 บำท
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        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรรักษ์โลก รัก

ส่ิงแวดล้อม เช่น ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม ค่ำวัสดุ

อุปกรณ์ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีจ ำเป็น                              

        เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำย

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำ

เข้ำร่วมกำรแข่งขัน กีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 

        เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ินของเทศบำลต ำบลดอนยำย

หอม (พ.ศ.2561 – 2565) หน้ำท่ี 101 ล ำดับท่ี 2

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรอำสำสมัคร

ท้องถ่ินรักษ์โลก (อถล.) เช่น ค่ำวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำง

และเคร่ืองด่ืม ค่ำวัสดุอุปกรณ์  และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีจ ำเป็น ฯลฯ 

        เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยใน

กำรฝึกอบรม และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน 

พ.ศ.2557

        เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ินของเทศบำลต ำบลดอนยำย

หอม (พ.ศ.2561 – 2565) หน้ำท่ี 86 ล ำดับท่ี 23

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรอบรมเพ่ือสร้ำง

จิตส ำนึกรักษ์ส่ิงแวดล้อมในชุมชน เช่น ค่ำวิทยำกร ค่ำอำหำร 

ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม  ค่ำวัสดุอุปกรณ์ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ี

จ ำเป็น ฯลฯ 

        เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยใน

กำรฝึกอบรม และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน 

พ.ศ.2557

        เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ินของเทศบำลต ำบลดอนยำย

หอม (พ.ศ.2561 – 2565) หน้ำท่ี 85 ล ำดับท่ี 21

โครงกำรรักษ์โลก รักส่ิงแวดล้อม 10,000 บำท

โครงกำรอบรมเพ่ือสร้ำงจิตส ำนึกรักษ์ส่ิงแวดล้อมในชุมชน 30,000 บำท

โครงกำรอำสำสมัครท้องถ่ินรักษ์โลก (อถล.) 30,000 บำท



109/160

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรอำหำร

ปลอดภัย ใส่ใจสุขภำพชุมชน เช่น ค่ำวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำอำหำร

ว่ำงและเคร่ืองด่ืม ค่ำวัสดุอุปกรณ์ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ท่ีจ ำเป็น 

ฯลฯ 

        เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยใน

กำรฝึกอบรม และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน 

พ.ศ.2557

        เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ินของเทศบำลต ำบลดอนยำย

หอม (พ.ศ.2561 – 2565) หน้ำท่ี 83 ล ำดับท่ี 14

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินเพ่ือให้สำมำรถ

ใช้งำนตำมปกติ

         เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน วัสดุ

ส้ินเปลือง อำทิเช่น แก๊สหุงต้ม น้ ำมันเช้ือเพลิง น้ ำมันดีเซล 

น้ ำมันก๊ำด น้ ำมันเบนซิน น้ ำมันจำรบี น้ ำมันเคร่ือง ถ่ำน ก๊ำซ น้ ำมัน

เกียร์ น้ ำมันหล่อล่ืน ฯลฯ

         เป็นไปตำมหนังสือ ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 

พฤษภำคม 2564 เร่ือง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ - 

รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน

โครงกำรอำหำรปลอดภัย ใส่ใจสุขภำพชุมชน 15,000 บำท

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 30,000 บำท

ค่าวัสดุ 90,000 บาท

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 30,000 บำท
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จ ำนวน

        เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ ประเภท

วัสดุคงทน วัสดุส้ินเปลือง รวมถึงรำยจ่ำยเพ่ือประกอบข้ึนใหม่ 

ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รำยจ่ำยเพ่ือจัดหำส่ิงของท่ีใช้

ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ 

รำยจ่ำยท่ีต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี  ค่ำ

ประกันภัย ค่ำติดต้ัง เป็นต้น วัสดุคงทน อำทิเช่น คีมถอนฟัน ถัง

เก็บเช้ือเพลิง เคร่ืองน่ึง เคร่ืองมือวิทยำศำสตร์ เคร่ืองวัดอุณหภูมิ 

(ปรอทวัดไข้) ฯลฯ วัสดุส้ินเปลือง อำทิเช่น แอลกอฮอล์ เคมีภัณฑ์ 

น้ ำยำต่ำงๆ ถุงมือ ทรำยอะเบท น้ ำยำพ่นหมอกควันก ำจัดยุง 

หน้ำกำกอนำมัย ชุดป้องกันเช้ือโรค (แบบใช้คร้ังเดียวท้ิง) ฯลฯ

        เป็นไปตำมหนังสือ ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 

พฤษภำคม 2564 เร่ือง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ - 

รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน

วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 60,000 บำท
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รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

        เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปี 

ให้แก่ข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถ่ินตำมประกำศ

คณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำลจังหวัดนครปฐม เร่ือง หลักเกณฑ์

เก่ียวกับอัตรำเงินเดือนและวิธีกำรจ่ำยเงินเดือนและประโยชน์ตอบ

แทนอ่ืน (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2559 ลงวันท่ี 18 กุมภำพันธ์ 2559 และ 

พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 

ค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ 12 เดือน จ ำนวน 2 อัตรำ ตำมท่ีปรำกฏในแผน

อัตรำก ำลังสำมปี (ปีงบประมำณ 2564 - 2566 และท่ีแก้ไข

เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) ของเทศบำลต ำบลดอนยำยหอม

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

        เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมเติมส ำหรับต ำแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษของผู้

ปฎิบัติงำนด้ำนสำธำรณสุข (พ.ต.ส.) ให้กับพยำบำลวิชำชีพ ช ำนำญ

กำร จ ำนวน 2 อัตรำ ตำมท่ีปรำกฏในแผนอัตรำก ำลังสำมปี 

(ปีงบประมำณ 2564 - 2566 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) ของ

เทศบำลต ำบลดอนยำยหอม ตำมประกำศคณะกรรมกำรพนักงำน

เทศบำลจังหวัดนครปฐม ลงวันท่ี 8 มีนำคม 2553 เร่ือง 

หลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำท่ีท่ีปฏิบัติงำนให้กับ

หน่วยบริกำรสังคมในสังกัดเทศบำล พ.ศ.2553 

42,000 บำท

1,074,480 บำท

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน

2,323,800 บาท

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน

บาท

งานศูนย์บริการสาธารณสุข 3,236,600 บาท

งบบุคลากร 2,323,800
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จ ำนวน

จ ำนวน

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจและ

พนักงำนจ้ำงท่ัวไป ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคล

ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 และประกำศคณะกรรมกำรพนักงำน

เทศบำลจังหวัดนครปฐม เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับ

พนักงำนจ้ำง (ฉบับท่ี 4) ลงวันท่ี 21 กันยำยน 2558 ค ำนวณต้ังจ่ำย

ไว้ 12 เดือน พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ จ ำนวน 3 อัตรำ พนักงำน

จ้ำงท่ัวไป จ ำนวน 5 อัตรำ ตำมท่ีปรำกฏในแผนอัตรำก ำลังสำมปี 

(ปีงบประมำณ 2564 - 2566 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม) ของเทศบำล

ต ำบลดอนยำยหอม

        เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งรำยเดือนของผู้ด ำรง

ต ำแหน่งพยำบำลวิชำชีพ ช ำนำญกำร ตำมประกำศคณะกรรมกำร

พนักงำนเทศบำลจังหวัดนครปฐม เร่ือง หลักเกณฑ์เก่ียวกับอัตรำ

เงินเดือน และวิธีกำรจ่ำยเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 

(ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2559 ลงวันท่ี 27 เมษำยน 2559 และ 

พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 

ค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ 12 เดือน จ ำนวน 2 อัตรำ ตำมท่ีปรำกฏในแผน

อัตรำก ำลังสำมปี (ปีงบประมำณ 2564 - 2566 และท่ีแก้ไข

เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) ของเทศบำลต ำบลดอนยำยหอม

1,026,000 บำท

เงินประจ ำต ำแหน่ง 84,000 บำท

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
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จ ำนวน

รวม

รวม

จ ำนวน

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน

        เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพช่ัวครำวของพนักงำนจ้ำง 

ตำม พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.

2542 ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำลจังหวัดนครปฐม 

เร่ือง มำตรฐำนท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์กำรให้พนักงำน ลูกจ้ำง 

และ พนักงำนจ้ำงของเทศบำลได้รับเงินเพ่ิมค่ำครองชีพช่ัวครำว 

(ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 13 กรกฎำคม 2558 และประกำศ

คณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำลจังหวัดนครปฐม เร่ือง หลักเกณฑ์

และเง่ือนไขเก่ียวกับพนักงำนจ้ำง (ฉบับท่ี 4) ลงวันท่ี 21 กันยำยน 

2558 ค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ 12 เดือน พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ 

จ ำนวน 2 อัตรำ พนักงำนจ้ำงท่ัวไป จ ำนวน 5 อัตรำ ตำมท่ีปรำกฏ

ในแผนอัตรำก ำลังสำมปี (ปีงบประมำณ 2564 - 2566 และฉบับ

แก้ไขเพ่ิมเติม) ของเทศบำลต ำบลดอนยำยหอม

        เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทน ค่ำป่วยกำรชดเชยกำรงำนหรือ

เวลำท่ีเสียไป เพ่ือสนับสนุนกำรปฏิบัติหน้ำท่ีในกำรดูแลผู้สูงอำยุท่ี

มีภำวะพ่ึงพิง ได้แก่ อำสำสมัครบริบำลท้องถ่ินท่ีมีภูมิล ำเนำอยู่ใน

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือท่ีใกล้เคียงท่ีได้รับค ำส่ังช่วย

สนับสนุนกำรปฏิบัติหน้ำท่ีในกำรดูแลผู้สูงอำยุท่ีมีภำวะพ่ึงพิงจำก

ผู้บริหำรท้องถ่ิน

บำท192,000

ค่าตอบแทน 400,400 บาท

862,400 บาท

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 97,320 บำท

งบด าเนินงาน
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จ ำนวน

จ ำนวน

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนักงำนเทศบำลท่ีมีสิทธิเบิกค่ำ

เช่ำบ้ำนตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของ

ข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2551 แก้ไขเพ่ิมเติม และหนังสือ

กระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 5862 ลงวันท่ี 12 ตุลำคม 

2559 เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีกำรเก่ียวกับกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำเช่ำ

บ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ินหรือหนังสือส่ังกำรต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

        เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร ให้แก่ พนักงำน

เทศบำล และลูกจ้ำงประจ ำ ท่ีมีสิทธิได้ตำมระเบียบ

กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเก่ียวกับกำรศึกษำของบุตร

พนักงำนส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 3 ) พ.ศ. 2549  และหนังสือ

กรมบัญชีกลำง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค. 0422.3/ว 257 ลงวันท่ี 28 

มิถุนำยน 2559 เร่ือง ประเภทและอัตรำเงินบ ำรุงกำรศึกษำและค่ำ

เล่ำเรียน  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0809.3/ว 1013  ลง

วันท่ี 18 กุมภำพันธ์ 2559  เร่ือง กำรเบิกเงินสวัสดิกำรเก่ียวกับ

กำรศึกษำบุตร  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0809.3/ว 

4522 ลงวันท่ี 9 สิงหำคม 2559 เร่ือง ประเภทและอัตรำเงินบ ำรุง

กำรศึกษำและค่ำเล่ำเรียน หรือหนังสือส่ังกำรต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

บำท

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ 64,400

ค่ำเช่ำบ้ำน 144,000 บำท
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รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

        เพ่ือจ่ำยเป็นรำยจ่ำยเก่ียวกับกำรจ้ำงเหมำโฆษณำและ

เผยแพร่ข่ำวทำงวิทยุ กระจำยเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ ค่ำจัดท ำ

เอกสำร ประชำสัมพันธ์ หรือส่ิงพิมพ์ต่ำงๆ เป็นไปตำมหนังสือกรม

ส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 

28 พฤษภำคม  2564 เร่ือง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภท

รำยรับ – รำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน หนังสือกระทรวงมหำดไทยด่วนมำกท่ี มท 0808.2/ว

4044 ลงวันท่ี 10 กรกฎำคม 2563 เร่ือง หลักเกณฑ์กำรเบิก

จ่ำยเงินค่ำจ้ำงเหมำบริกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และ

เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยใน

กำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2562

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก ำจัดขยะติดเช้ือ เป็นไปตำมหนังสือกรม

ส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี  

28 พฤษภำคม  2564 เร่ือง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภท

รำยรับ – รำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน หนังสือกระทรวงมหำดไทยด่วนมำกท่ี มท 0808.2/ว 

4044 ลงวันท่ี 10 กรกฎำคม 2563 เร่ือง หลักเกณฑ์กำรเบิก

จ่ำยเงินค่ำจ้ำงเหมำบริกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และ

เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยใน

กำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562

15,000 บำท

ค่ำโฆษณำ และเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ 35,000

บาท

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

322,000ค่าใช้สอย

บำท

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอก
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ

รำยจ่ำยอ่ืน ๆ

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ เป็นไปตำมหนังสือกรม

ส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี  

28 พฤษภำคม  2564 เร่ือง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภท

รำยรับ – รำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน และเป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำร

เบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

พ.ศ.2562

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรใน

รำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร เช่น ค่ำเบ้ียเล้ียงเดินทำง ค่ำ

พำหนะ ค่ำเช่ำท่ีพัก ค่ำบริกำรจอดรถ ณ ท่ำอำกำศยำน ค่ำผ่ำน

ทำงด่วนพิเศษ ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน ค่ำลงทะเบียน

ต่ำงๆ ฯลฯ ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร

เดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2555 แก้ไขเพ่ิมเติม

ถึงปัจจุบัน

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรมตำมระเบียบ

กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม และกำรเข้ำ

รับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง

ปัจจุบัน

บำท

บำท

ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม 20,000

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร

บำท

10,000

ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ 10,000
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน
โครงกำรป้องกันและลดควำมเส่ียงในกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID 19)

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำโครงกำรตรวจคัดกรองต้อ

กระจกในผู้ป่วยโรคเบำหวำนและผู้สูงอำยุ เช่น ค่ำอำหำร 

ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม ค่ำวัสดุอุปกรณ์ และอ่ืนๆ ท่ีจ ำเป็น 

        เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำย

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำ

เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559

        เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ินของเทศบำลต ำบลดอนยำย

หอม (พ.ศ.2561-2565) หน้ำท่ี 79 ล ำดับท่ี 2

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำโครงกำรป้องกันและลด

ควำมเส่ียงในกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 

(COVID 19) เช่น ค่ำวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและ

เคร่ืองด่ืม ค่ำวัสดุอุปกรณ์ และอ่ืนๆ ท่ีจ ำเป็น

        เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยใน

กำรฝึกอบรม และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน 

พ.ศ.2557

      

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำโครงกำรดูแลผู้ป่วยท่ีบ้ำน 

เช่น ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม ค่ำวัสดุอุปกรณ์ และ

อ่ืนๆ ท่ีจ ำเป็น

        เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำย

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำ

เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559

        เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ินของเทศบำลต ำบลดอนยำย

หอม (พ.ศ.2561-2565) หน้ำท่ี 79 ล ำดับท่ี 3

50,000 บำท

บำท

โครงกำรดูแลผู้ป่วยท่ีบ้ำน 10,000 บำท

โครงกำรตรวจคัดกรองต้อกระจกในผู้ป่วยโรคเบำหวำนและผู้สูงอำยุ 15,000
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จ ำนวน

จ ำนวน

          เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ินของเทศบำลต ำบลดอนยำย

หอม (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้ำท่ี 5 ล ำดับท่ี 2

โครงกำรพัฒนำระบบบริกำรศูนย์บริกำรสำธำรณสุขชุมชนเทศบำล

ต ำบลดอนยำยหอม "คลินิกอบอุ่นใกล้บ้ำนใกล้ใจ"

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำโครงกำรพัฒนำระบบ

บริกำรศูนย์บริกำรสำธำรณสุข เทศบำลต ำบลดอนยำยหอม 

“คลินิกอบอุ่นใกล้บ้ำน ใกล้ใจ” เช่น ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและ

เคร่ืองด่ืม ค่ำวัสดุอุปกรณ์ และอ่ืนๆ ท่ีจ ำเป็น 

        เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยใน

กำรฝึกอบรม และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน 

พ.ศ. 2557

        เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ินของเทศบำลต ำบลดอนยำย

หอม (พ.ศ.2561-2565) หน้ำท่ี 82 ล ำดับท่ี 13

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำโครงกำรผู้สูงวัยใส่ใจ

สุขภำพช่องปำก เช่น ค่ำวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและ

เคร่ืองด่ืม ค่ำวัสดุอุปกรณ์ และอ่ืนๆ ท่ีจ ำเป็น

        เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยใน

กำรฝึกอบรม และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน 

พ.ศ. 2557

        เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ินของเทศบำลต ำบลดอนยำย

หอม (พ.ศ.2561-2565) หน้ำท่ี 81 ล ำดับท่ี 8

บำทโครงกำรผู้สูงวัยใส่ใจสุขภำพช่องปำก 5,000

20,000 บำท
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

โครงกำรพัฒนำศักยภำพเครือข่ำยแกนน ำสุขภำพเทศบำลต ำบลดอน

ยำยหอม

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำโครงกำรส่งเสริมทันต

สุขภำพนักเรียนช้ันประถมศึกษำ เช่น ค่ำวิทยำกร ค่ำอำหำร 

ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม ค่ำวัสดุอุปกรณ์ และอ่ืนๆ ท่ีจ ำเป็น

        เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยใน

กำรฝึกอบรม และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน 

พ.ศ. 2557

        เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ินของเทศบำลต ำบลดอนยำย

หอม (พ.ศ.2561-2565) หน้ำท่ี 80 ล ำดับท่ี 6

โครงกำรส่งเสริมทันตสุขภำพนักเรียนช้ันประถมศึกษำ 5,000 บำท

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำโครงกำรพัฒนำศักยภำพ

เครือข่ำยแกนน ำสุขภำพ เทศบำลต ำบลดอนยำยหอม เช่น 

ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำง และเคร่ืองด่ืม ค่ำวัสดุอุปกรณ์ และอ่ืนๆ ท่ี

จ ำเป็น

        เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยใน

กำรฝึกอบรม และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน 

พ.ศ. 2557

        เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ินของเทศบำลต ำบลดอนยำย

หอม (พ.ศ.2561-2565) หน้ำท่ี 82 ล ำดับท่ี 12

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำโครงกำรส่งเสริมทันต

สุขภำพนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำ เช่น ค่ำวิทยำกร ค่ำอำหำร 

ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม ค่ำวัสดุอุปกรณ์ และอ่ืนๆ ท่ีจ ำเป็น

        เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยใน

กำรฝึกอบรม และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน 

พ.ศ. 2557

        เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ินของเทศบำลต ำบลดอนยำย

หอม (พ.ศ.2561-2565) หน้ำท่ี 80 ล ำดับท่ี 7

บำท20,000

โครงกำรส่งเสริมทันตสุขภำพนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำ 5,000 บำท
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

         เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ินของเทศบำลต ำบลดอนยำย

หอม (พ.ศ.2561-2565) หน้ำท่ี 79 ล ำดับท่ี 1

โครงกำรอบรมให้ควำมรู้ป้องกันกำรติดเช้ือ HIV ในกลุ่มเด็ก และ

เยำวชน

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินเพ่ือให้สำมำรถ

ใช้งำนตำมปกติ

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำโครงกำรอบรมเชิง

ปฏิบัติกำรกำรปฐมพยำบำลและกำรช่วยฟ้ืนคืนชีพข้ันพ้ืนฐำน 

ส ำหรับประชำชนท่ัวไป เช่น ค่ำวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำง

และเคร่ืองด่ืม ค่ำวัสดุอุปกรณ์ และอ่ืนๆ ท่ีจ ำเป็น

        เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยใน

กำรฝึกอบรม และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน 

พ.ศ. 2557

        เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ินของเทศบำลต ำบลดอนยำย

หอม (พ.ศ.2561-2565) หน้ำท่ี 82 ล ำดับท่ี 11

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำโครงกำรอบรมให้ควำมรู้

ป้องกันกำรติดเช้ือ HIV ในกลุ่มเด็ก และเยำวชน เช่น ค่ำวิทยำกร 

ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม ค่ำวัสดุอุปกรณ์ และอ่ืนๆ ท่ี

จ ำเป็น

        เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยใน

กำรฝึกอบรม และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน 

พ.ศ. 2557

       

บำท

10,000 บำท

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 80,000

12,000 บำท

โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรปฐมพยำบำลและกำรช่วยฟ้ืนคืนชีพ

ข้ันพ้ืนฐำนส ำหรับประชำชนท่ัวไป
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รวม

จ ำนวน

        เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุส ำนักงำน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ

ส้ินเปลือง รวมถึงรำยจ่ำยเพ่ือประกอบข้ึนใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม 

หรือปรับปรุงวัสดุ รำยจ่ำยเพ่ือจัดหำส่ิงของท่ีใช้ในกำรซ่อมแซม

บ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ รำยจ่ำยท่ีต้อง

ช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำประกันภัย ค่ำ

ติดต้ัง เป็นต้น วัสดุคงทน อำทิเช่น หนังสือ เคร่ืองคิดเลขขนำดเล็ก 

เคร่ืองเจำะกระดำษขนำดเล็ก ท่ีเย็บกระดำษขนำดเล็ก ไม้บรรทัด

เหล็ก กรรไกร เก้ำอ้ีพลำสติก ฯลฯ วัสดุส้ินเปลือง อำทิเช่น 

กระดำษ หมึก ดินสอ ปำกกำ ยำงลบ น้ ำยำลบค ำผิด เทปกำว ลวด

เย็บกระดำษ กำว สมุด ซองเอกสำร ฯลฯ

        เป็นไปตำมหนังสือ ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 

พฤษภำคม 2564 เร่ืองรูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ - 

รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน

140,000 บาทค่าวัสดุ

60,000 บำทวัสดุส ำนักงำน
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จ ำนวน

จ ำนวน

        เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ประเภทวัสดุคงทน 

วัสดุส้ินเปลือง รวมถึงรำยจ่ำยเพ่ือประกอบข้ึนใหม่ ดัดแปลง ต่อ

เติม หรือปรับปรุงวัสดุ รำยจ่ำยเพ่ือจัดหำส่ิงของท่ีใช้ในกำร

ซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ 

รำยจ่ำยท่ีต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำ

ประกันภัย ค่ำติดต้ัง เป็นต้น วัสดุคงทน อำทิเช่น หม้อ กระทะ 

กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถำด แก้วน้ ำ จำนรอง ฯลฯ วัสดุ

ส้ินเปลือง ไม้กวำด เข่ง มุ้ง ผ้ำปูท่ีนอน ปลอกหมอน หมอน ผ้ำปู

โต๊ะ น้ ำจืดท่ีซ้ือจำกเอกชน หัวดูดตะกอนสระว่ำยน้ ำ อำหำร

ส ำเร็จรูป ฯลฯ

        เป็นไปตำมหนังสือ ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 

พฤษภำคม 2564 เร่ือง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ - 

รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน

        เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ ประเภท

วัสดุคงทน วัสดุส้ินเปลือง รวมถึงรำยจ่ำยเพ่ือประกอบข้ึนใหม่ 

ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รำยจ่ำยเพ่ือจัดหำส่ิงของท่ีใช้

ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ 

รำยจ่ำยท่ีต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำ

ประกันภัย ค่ำติดต้ัง เป็นต้น วัสดุคงทน อำทิเช่น ชุดเคร่ืองมือ

ผ่ำตัด ท่ีวำงกรวยแก้ว กระบอกตวง หูฟัง (Stethoscope) คีมถอน

ฟัน ถังเก็บเช้ือเพลิง เคร่ืองน่ึง เคร่ืองมือวิทยำศำสตร์ เคร่ืองวัด

อุณหภูมิ (ปรอทวัดไข้) ฯลฯ วัสดุส้ินเปลือง อำทิเช่น ส ำลีและ

ผ้ำพันแผล ยำและเวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ เคมีภัณฑ์ น้ ำยำต่ำงๆ ถุง

มือ ทรำยอะเบท น้ ำยำพ่นหมอกควันก ำจัดยุง หน้ำกำกอนำมัย ชุด

ป้องกันเช้ือโรค (แบบใช้คร้ังเดียวท้ิง) ฯลฯ

20,000 บำท

20,000 บำทวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว

วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์
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จ ำนวน

        เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน 

วัสดุส้ินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรำยจ่ำย

เพ่ือประกอบข้ึนใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รำยจ่ำย

เพ่ือจัดหำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีรำคำต่อหน่วย หรือต่อชุดไม่

เกิน 20,000 บำท รำยจ่ำยเพ่ือจัดหำส่ิงของท่ีใช้ในกำรซ่อมแซม

บ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ รำยจ่ำยท่ีต้อง

ช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำประกันภัย ค่ำ

ติดต้ัง เป็นต้น วัสดุคงทน อำทิเช่น แผ่นหรือจำนบันทึกข้อมูล 

ฯลฯ วัสดุส้ินเปลือง อำทิเช่น ตลับผงหมึกส ำหรับเคร่ืองพิมพ์แบบ

เลเซอร์ ฯลฯ วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ อำทิเช่น หน่วย

ประมวลผล ฮำร์ดดิสก์ไดร์ฟ เมนบอร์ด (Main Board) เมำส์ 

(Mouse) เป็นต้น ฯลฯ

        เป็นไปตำมหนังสือ ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 

พฤษภำคม 2564 เร่ือง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ - 

รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน

40,000 บำท

        เป็นไปตำมหนังสือ ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 

พฤษภำคม 2564 เร่ือง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ - 

รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน

วัสดุคอมพิวเตอร์
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รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศแบบแยกส่วน แบบ

ต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน ขนำด 24,000 บีทียู จ ำนวน 1 เคร่ือง และ

พร้อมติดต้ัง

        เป็นไปตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ของส ำนัก

งบประมำณ

        เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ินของเทศบำลต ำบลดอนยำย

หอม ( พ.ศ. 2561 -  2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้ำท่ี 12 ล ำดับท่ี 4

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองซักผ้ำ แบบธรรมดำ ขนำด 15 

กิโลเมตร จ ำนวน 1 เคร่ือง

        เป็นไปตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ของส ำนัก

งบประมำณ

        เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ินของเทศบำลต ำบลดอนยำย

หอม ( พ.ศ. 2561 -  2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 หน้ำท่ี 6 ล ำดับท่ี 3

เคร่ืองปรับอำกำศแบบแยกส่วน แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน ขนำด 

24,000 บีทียู จ ำนวน 1 เคร่ือง

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

งบลงทุน 50,400 บาท

ค่าครุภัณฑ์ 50,400 บาท

32,400 บำท

ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว

เคร่ืองซักผ้ำ แบบธรรมดำ ขนำด 15 กิโลกรัม จ ำนวน 1 เคร่ือง 18,000 บำท
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รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

        เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปี 

ให้แก่ข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถ่ินตำมประกำศ

คณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำลจังหวัดนครปฐม เร่ือง หลักเกณฑ์

เก่ียวกับอัตรำเงินเดือนและวิธีกำรจ่ำยเงินเดือนและประโยชน์ตอบ

แทนอ่ืน (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2559 ลงวันท่ี 18 กุมภำพันธ์ 2559 และ 

พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 

ค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ 12 เดือน จ ำนวน 2 อัตรำ ตำมท่ีปรำกฏในแผน

อัตรำก ำลังสำมปี (ปีงบประมำณ 2564 - 2566 และท่ีแก้ไข

เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) ของเทศบำลต ำบลดอนยำยหอม

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 1,043,500 บาท

งบบุคลากร 1,016,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,016,000 บาท

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 460,000 บำท

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 520,000 บำท

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจและ

พนักงำนจ้ำงท่ัวไป ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคล

ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 และประกำศคณะกรรมกำรพนักงำน

เทศบำลจังหวัดนครปฐม เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับ

พนักงำนจ้ำง (ฉบับท่ี 4) ลงวันท่ี 21 กันยำยน 2558 ค ำนวณต้ังจ่ำย

ไว้ 12 เดือน พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ จ ำนวน 2 อัตรำ พนักงำน

จ้ำงท่ัวไป จ ำนวน 1 อัตรำ ตำมท่ีปรำกฏในแผนอัตรำก ำลังสำมปี 

(ปีงบประมำณ 2564 - 2566 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม) ของเทศบำล

ต ำบลดอนยำยหอม
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จ ำนวน

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ

รำยจ่ำยอ่ืน ๆ

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรใน

รำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร เช่น ค่ำเบ้ียเล้ียงเดินทำง ค่ำ

พำหนะ ค่ำเช่ำท่ีพัก ค่ำบริกำรจอดรถ ณ ท่ำอำกำศยำน ค่ำผ่ำน

ทำงด่วนพิเศษ ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน ค่ำลงทะเบียน

ต่ำงๆ  ฯลฯ  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยใน

กำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2555 แก้ไข

เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรมตำมระเบียบ

กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม และกำรเข้ำ

รับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง

ปัจจุบัน

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 36,000 บำท

งบด าเนินงาน 20,000 บาท

ค่าใช้สอย 20,000 บาท

        เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพช่ัวครำวของพนักงำนจ้ำง 

ตำม พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.

2542 ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำลจังหวัดนครปฐม 

เร่ือง มำตรฐำนท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์กำรให้พนักงำน ลูกจ้ำง 

และ พนักงำนจ้ำงของเทศบำลได้รับเงินเพ่ิมค่ำครองชีพช่ัวครำว 

(ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 13 กรกฎำคม 2558 และประกำศ

คณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำลจังหวัดนครปฐม เร่ือง หลักเกณฑ์

และเง่ือนไขเก่ียวกับพนักงำนจ้ำง (ฉบับท่ี 4) ลงวันท่ี 21 กันยำยน 

2558 ค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ 12 เดือน พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ 

จ ำนวน 1 อัตรำ พนักงำนจ้ำงท่ัวไป จ ำนวน 1 อัตรำ ตำมท่ีปรำกฏ

ในแผนอัตรำก ำลังสำมปี (ปีงบประมำณ 2564 - 2566 และฉบับ

แก้ไขเพ่ิมเติม) ของเทศบำลต ำบลดอนยำยหอม

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 10,000 บำท

ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม 10,000 บำท
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รวม

รวม

จ ำนวน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

งบลงทุน 7,500 บาท

ค่าครุภัณฑ์ 7,500 บาท

7,500 บำท

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีด

หมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จ ำนวน 1 เคร่ือง 

        เป็นไปตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนกำร

จัดหำอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคม

เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (ink

 Tank Printer)
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รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

งบด าเนินงาน

แผนงานเคหะและชุมชน

งานสวนสาธารณะ 175,000 บาท

175,000 บาท

ค่าวัสดุ 20,000 บาท

วัสดุก่อสร้ำง 10,000 บำท

        เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุก่อสร้ำง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ

ส้ินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรำยจ่ำยเพ่ือ

ประกอบข้ึนใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รำยจ่ำยเพ่ือ

จัดหำส่ิงของท่ีใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้

งำนได้ตำมปกติ รำยจ่ำยท่ีต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำ

ขนส่ง ค่ำภำษี  ค่ำประกันภัย ค่ำติดต้ัง วัสดุคงทน อำทิเช่น ไม้

ต่ำงๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ ส่ิว เสียม เล่ือย ขวำน กบไสไม้ เทป

วัดระยะ เคร่ืองวัดขนำดเล็ก (เช่น ตลับเมตร ลูกด่ิง) สว่ำนมือ โถ

ส้วม อ่ำงล้ำงมือ รำวพำดผ้ำ หน้ำกำกใส่เช่ือมเหล็ก เคร่ืองยิงตะปู 

น่ังร้ำน ฯลฯ วัสดุส้ินเปลือง อำทิเช่น น้ ำมันทำไม้ ทินเนอร์ สี 

ปูนซีเมนต์ ทรำย ยำงมะตอยส ำเร็จรูป อิฐหรือซีเมนต์บล็อก ปูน

ขำว แผ่นดินเหนียวสังเครำะห์ ฯลฯ วัสดุอุปกรณ์ประกอบและ

อะไหล่ อำทิเช่น ท่อน้ ำและอุปกรณ์ประปำ ท่อต่ำงๆ ฯลฯ

        เป็นไปตำมหนังสือ ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 

พฤษภำคม 2564 เร่ือง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ - 

รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน
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จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

        เพ่ือจ่ำยค่ำไฟฟ้ำในส ำนักงำน/ในท่ีสำธำรณะ รวมถึง

ค่ำใช้จ่ำยท่ีต้องช ำระพร้อมกัน เช่น ค่ำบริกำร ค่ำภำษี ในกิจกำร

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

วัสดุกำรเกษตร 10,000 บำท

ค่าสาธารณูปโภค 155,000 บาท

        เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุกำรเกษตร  ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ

ส้ินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรำยจ่ำยเพ่ือ

ประกอบข้ึนใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รำยจ่ำยเพ่ือ

จัดหำส่ิงของท่ีใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้

งำนได้ตำมปกติ รำยจ่ำยท่ีต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น  ค่ำ

ขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำประกันภัย ค่ำติดต้ัง วัสดุคงทน อำทิเช่น เคียว 

สปริงเกลอร์ (Sprinkler) จอบหมุน จำนพรวน ผำนไถกระทะ 

ครำดซ่ีพรวนดินระหว่ำงแถว เคร่ืองดักแมลง ตะแกรงร่อนเบนโธส 

อวน (ส ำเร็จรูป) กระชัง มีดตัดต้นไม้ ฯลฯ วัสดุส้ินเปลือง อำทิเช่น 

ปุ๋ย ยำป้องกันและก ำจัดศัตรูพืชและสัตว์ อำหำรสัตว์ พืชและสัตว์ 

พันธ์ุสัตว์ปีกและสัตว์น้ ำ น้ ำเช้ือพันธ์ุสัตว์ วัสดุเพำะช ำ อุปกรณ์ใน

กำรขยำยพันธ์ุพืช เช่น ใบมีด เชือก ผ้ำใบหรือผ้ำพลำสติก 

หน้ำกำกป้องกันแก๊สพิษ ฯลฯ วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ 

อำทิเช่น หัวกะโหลกดูดน้ ำ ฯลฯ

        เป็นไปตำมหนังสือ ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 

พฤษภำคม 2564 เร่ือง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ - 

รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน

ค่ำไฟฟ้ำ 150,000 บำท

ค่ำน้ ำประปำ ค่ำน้ ำบำดำล 5,000 บำท
        เพ่ือจ่ำยค่ำน้ ำประปำ ค่ำน้ ำบำดำลในส ำนักงำนหรือท่ี

สำธำรณะรวมถึงค่ำใช้จ่ำยท่ีต้องช ำระพร้อมกัน เช่น ค่ำบริกำร ค่ำ

ภำษี ในกิจกำรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
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รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจและ

พนักงำนจ้ำงท่ัวไป ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคล

ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 และประกำศคณะกรรมกำรพนักงำน

เทศบำลจังหวัดนครปฐม เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับ

พนักงำนจ้ำง (ฉบับท่ี 4) ลงวันท่ี 21 กันยำยน 2558 ค ำนวณต้ังจ่ำย

ไว้ 12 เดือน พนักงำนจ้ำงท่ัวไป จ ำนวน 4 อัตรำ ตำมท่ีปรำกฏใน

แผนอัตรำก ำลังสำมปี (ปีงบประมำณ 2564 - 2566 และฉบับแก้ไข

เพ่ิมเติม) ของเทศบำลต ำบลดอนยำยหอม

        เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพช่ัวครำวของพนักงำนจ้ำง 

ตำม พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.

2542 ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำลจังหวัดนครปฐม 

เร่ือง มำตรฐำนท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์กำรให้พนักงำน ลูกจ้ำง 

และ พนักงำนจ้ำงของเทศบำลได้รับเงินเพ่ิมค่ำครองชีพช่ัวครำว 

(ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 13 กรกฎำคม 2558 และประกำศ

คณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำลจังหวัดนครปฐม เร่ือง หลักเกณฑ์

และเง่ือนไขเก่ียวกับพนักงำนจ้ำง (ฉบับท่ี 4) ลงวันท่ี 21 กันยำยน 

2558 ค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ 12 เดือน พนักงำนจ้ำงท่ัวไป จ ำนวน 4 

อัตรำ ตำมท่ีปรำกฏในแผนอัตรำก ำลังสำมปี (ปีงบประมำณ 

2564 - 2566 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม) ของเทศบำลต ำบลดอนยำย

หอม

งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 4,090,000 บาท

งบบุคลากร 480,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 480,000 บาท

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 432,000 บำท

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 48,000 บำท
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รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินเพ่ือให้สำมำรถ

ใช้งำนตำมปกติ

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรโครงกำรจ้ำงเหมำบริกำร

บุคคลภำยนอกเพ่ือปฏิบัติหน้ำท่ีงำนก ำจัดขยะมูลฝอยและส่ิง

ปฏิกูล รักษำควำมสะอำดของถนน หรือทำงเดินในชุมชน ตำม

ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร

บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 หนังสือ

กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 

28 พฤษภำคม 2564 เร่ืองรูปแบบและกำรจ ำแนกรำยรับ – 

รำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และหนังสือ

กระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 4044 ลงวันท่ี 10 

กรกฎำคม 2563 เร่ือง หลักเกณฑ์กำรด ำเนินกำรจ้ำงเอกชนและ

กำรเบิกจ่ำยค่ำจ้ำงเหมำบริกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอก อำทิเช่น ค่ำ

ฝังกลบบ่อขยะ ค่ำจ้ำงซ่อมบ ำรุงยำนพำหนะ ตำมระเบียบ

กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 หนังสือกรมส่งเสริมกำร

ปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภำคม 

2564 เร่ืองรูปแบบและกำรจ ำแนกรำยรับ – รำยจ่ำยประจ ำปีของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และหนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี 

มท 0808.2/ว 4044 ลงวันท่ี 10 กรกฎำคม 2563 เร่ือง 

หลักเกณฑ์กำรด ำเนินกำรจ้ำงเอกชนและกำรเบิกจ่ำยค่ำจ้ำงเหมำ

บริกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

งบด าเนินงาน 3,480,000 บาท

ค่าใช้สอย 3,000,000 บาท

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรท ำควำมสะอำดอำคำรสถำนท่ีรำชกำร 2,400,000 บำท

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอก 350,000 บำท

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 250,000 บำท
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รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

        เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ประเภทวัสดุคงทน 

วัสดุส้ินเปลือง รวมถึงรำยจ่ำยเพ่ือประกอบข้ึนใหม่ ดัดแปลง ต่อ

เติม หรือปรับปรุงวัสดุ รำยจ่ำยเพ่ือจัดหำส่ิงของท่ีใช้ในกำร

ซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ 

รำยจ่ำยท่ีต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำ

ประกันภัย ค่ำติดต้ัง เป็นต้น วัสดุคงทน อำทิเช่น หม้อ กระทะ 

กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถำด แก้วน้ ำ จำนรอง ฯลฯ วัสดุ

ส้ินเปลือง ไม้กวำด เข่ง มุ้ง ผ้ำปูท่ีนอน ปลอกหมอน หมอน ผ้ำปู

โต๊ะ น้ ำจืดท่ีซ้ือจำกเอกชน หัวดูดตะกอนสระว่ำยน้ ำ ฯลฯ

        เป็นไปตำมหนังสือ ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 

พฤษภำคม 2564 เร่ือง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ - 

รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน

        เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง ประเภทวัสดุ

คงทน วัสดุส้ินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึง

รำยจ่ำยเพ่ือประกอบข้ึนใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 

รำยจ่ำยเพ่ือจัดหำส่ิงของท่ีใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สิน

ให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ รำยจ่ำยท่ีต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ 

เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำประกันภัย ค่ำติดต้ัง เป็นต้น วัสดุคงทน 

อำทิเช่น ไขควง ประแจ แม่แรง คีมล๊อค ล๊อคเกียร์ ล๊อคคลัตซ์ ล๊อ

คพวงมำลัย ฯลฯ วัสดุส้ินเปลือง อำทิเช่น ยำงรถยนต์ น้ ำมันเบรก 

น้ ำกล่ัน ฯลฯ วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ อำทิเช่น 

เคร่ืองยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช สำยพำนใบพัด 

หม้อน้ ำ หัวเทียน แบตเตอร่ี ล้อ ฯลฯ

ค่าวัสดุ 480,000 บาท

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 50,000 บำท

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 50,000 บำท
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จ ำนวน

รวม

รวม

จ ำนวน

        เป็นไปตำมหนังสือ ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 

พฤษภำคม 2564 เร่ือง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ - 

รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงรถบรรทุกขยะ หมำยเลขทะเบียน 

89-1810 นครปฐม จ ำนวน 1 คัน ด้วยกำรเปล่ียนระบบไฮโดรลิค

        ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรใช้และบ ำรุงรักษำ

รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 และแก้ไข

เพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 380,000 บำท

งบลงทุน 130,000 บาท

        เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน วัสดุส้ินเปลือง 

อำทิเช่น แก๊สหุงต้ม น้ ำมันเช้ือเพลิง น้ ำมันดีเซล น้ ำมันก๊ำด น้ ำมัน

เบนซิน น้ ำมันจำรบี น้ ำมันเคร่ือง ถ่ำน ก๊ำซ น้ ำมันเกียร์ 

น้ ำมันหล่อล่ืน ฯลฯ

        เป็นไปตำมหนังสือ ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 

พฤษภำคม 2564 เร่ือง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ - 

รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน

ค่าครุภัณฑ์ 130,000 บาท

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ 130,000 บำท
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รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอกเพ่ือปฏิบัติ

หน้ำท่ีงำนบ ำบัดน้ ำเสีย คู คลอง และก ำจัดวัชพืช ตำมระเบียบ

กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 หนังสือกรมส่งเสริมกำร

ปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภำคม 

2564 เร่ืองรูปแบบและกำรจ ำแนกรำยรับ – รำยจ่ำยประจ ำปีของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และหนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี 

มท 0808.2/ว 4044 ลงวันท่ี 10 กรกฎำคม 2563 เร่ือง 

หลักเกณฑ์กำรด ำเนินกำรจ้ำงเอกชนและกำรเบิกจ่ำยค่ำจ้ำงเหมำ

บริกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรขุดลอกท่อระบำยน้ ำในเขต

เทศบำลต ำบลดอนยำยหอม ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำ

ด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี 

มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภำคม 2564 เร่ืองรูปแบบ

และกำรจ ำแนกรำยรับ – รำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน และหนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 4044 

ลงวันท่ี 10 กรกฎำคม 2563 เร่ือง หลักเกณฑ์กำรด ำเนินกำรจ้ำง

เอกชนและกำรเบิกจ่ำยค่ำจ้ำงเหมำบริกำรขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน

งานบ าบัดน้ าเสีย 500,000 บาท

งบด าเนินงาน 500,000 บาท

ค่าใช้สอย 500,000 บาท

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรท ำควำมสะอำดอำคำรสถำนท่ีรำชกำร 450,000 บำท

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอก 50,000 บำท
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รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรขับเคล่ือนน้อม

น ำปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ค่ำวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำอำหำร

ว่ำงและเคร่ืองด่ืม ค่ำวัสดุอุปกรณ์ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีจ ำเป็น ฯลฯ 

        เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยใน

กำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน 

พ.ศ. 2557 

        เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ินของเทศบำลต ำบลดอนยำย

หอม (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 74 ล ำดับท่ี 6

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 560,000 บาท

งบด าเนินงาน 560,000 บาท

ค่าใช้สอย 560,000 บาท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ

โครงกำรขับเคล่ือนน้อมน ำปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 20,000 บำท

โครงกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำสีชุมชนสัมพันธ์ต้ำนยำเสพติด 150,000 บำท

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรจัดกำรแข่งขัน

กีฬำสีชุมชนสัมพันธ์ ต้ำนยำเสพติด เช่น ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำง

และเคร่ืองด่ืม ค่ำวัสดุอุปกรณ์ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีจ ำเป็น

        เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำย

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำ

เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559

        เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ินของเทศบำลต ำบลดอนยำย

หอม (พ.ศ.2561 - 2565) หน้ำ 96 ล ำดับท่ี 1
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จ ำนวน

จ ำนวน

        เพ่ือใช้จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรจัดท ำ

แผนพัฒนำท้องถ่ิน เช่น ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม ค่ำ

วัสดุอุปกรณ์ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีจ ำเป็น ฯลฯ 

        เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำย

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำ

เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559

        เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยใน

กำรฝึกอบรม และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน 

พ.ศ.2557

        เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ินของเทศบำลต ำบลดอนยำย

หอม (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 114 ล ำดับท่ี 1

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรปรองดอง

สมำนฉันท์ระดับท้องถ่ิน เช่น ค่ำวิทยำกร ค่ำอำหำรว่ำงและ

เคร่ืองด่ืม ค่ำวัสดุอุปกรณ์และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน  ๆท่ีจ ำเป็นฯลฯ

        เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยใน

กำรฝึกอบรม และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน 

พ.ศ.2557

        เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ินของเทศบำลต ำบลดอนยำย

หอม (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 100 ล ำดับท่ี 14

โครงกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถ่ิน 50,000 บำท

โครงกำรปรองดองสมำนฉันท์ระดับท้องถ่ิน 10,000 บำท
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จ ำนวน

จ ำนวน

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรฝึกอบรมและ

ส่งเสริมกลุ่มอำชีพให้แก่ประชำชนและกลุ่มสตรีในต ำบลดอนยำย

หอม เช่น ค่ำวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม ค่ำ

วัสดุอุปกรณ์และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน  ๆท่ีจ ำเป็น ฯลฯ 

        เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยใน

กำรฝึกอบรม และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน 

พ.ศ. 2557

        เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ินของเทศบำลต ำบลดอนยำย

หอม (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 72 ล ำดับท่ี 1

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรประชุม

คณะกรรมกำรเพ่ือจัดท ำแผนพัฒนำท้องถ่ิน แผนด ำเนินงำน กำร

ติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ เช่น ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำง

และเคร่ืองด่ืม ค่ำวัสดุอุปกรณ์ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีจ ำเป็น ฯลฯ 

        เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำย

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำ

เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559

        เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ินของเทศบำลต ำบลดอนยำย

หอม (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 113 ล ำดับท่ี 3

โครงกำรประชุมคณะกรรมกำร เพ่ือกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถ่ิน 

แผนกำรด ำเนินงำน กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ

โครงกำรฝึกอบรมและส่งเสริมกลุ่มอำชีพให้แก่ประชำชนและกลุ่มสตรี

ในต ำบลดอนยำยหอม

10,000 บำท

30,000 บำท
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

        เพ่ือใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรฝึกอบรมหึควำมรู้กำร

ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต เช่น ค่ำวิทยำกร ค่ำอำหำร 

ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม ค่ำวัสดุอุปกรณ์และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน  ๆท่ี

จ ำเป็น ฯลฯ

        เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยใน

กำรฝึกอบรม และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน 

พ.ศ. 2557

        เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ินของเทศบำลต ำบลดอนยำย

หอม (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 106 ล ำดับท่ี 2

        เพ่ือใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรโรงเรียนผู้สูงอำยุ เช่น ค่ำ

วิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม ค่ำวัสดุอุปกรณ์

และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีจ ำเป็น ฯลฯ

        เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยใน

กำรฝึกอบรม และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน 

พ.ศ.2557

        เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ินของเทศบำลต ำบลดอนยำย

หอม (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ำ 99 ล ำดับท่ี 11

        เพ่ือใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้และ

ส่งเสริมประชำธิปไตยในท้องถ่ิน เช่น ค่ำวิทยำกร ค่ำอำหำร 

ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม ค่ำวัสดุอุปกรณ์และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน  ๆท่ี

จ ำเป็น ฯลฯ 

        เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยใน

กำรฝึกอบรและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.

2557 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม

        เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ินของเทศบำลต ำบลดอนยำย

หอม (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 107 ล ำดับท่ี 4

โครงกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 20,000 บำท

โครงกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้และส่งเสริมประชำธิปไตยในท้องถ่ิน 20,000 บำท

โครงกำรโรงเรียนผู้สูงอำยุ 50,000 บำท
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

        เพ่ือใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรส่งเสริมกำรออกก ำลังกำย 

“มวยไทยชุมชนต้ำนยำเสพติด” เช่น ค่ำวิทยำกร ค่ำอำหำร 

ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม ค่ำวัสดุอุปกรณ์ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ี

จ ำเป็น 

        เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำย

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำ

เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559

        เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ินของเทศบำลต ำบลดอนยำย

หอม (พ.ศ.2561 - 2565) หน้ำ 96 ล ำดับท่ี 2

        เพ่ือใช้จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรส่งเสริม

สนับสนุนกำรจัดท ำแผนชุมขน เช่น ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและ

เคร่ืองด่ืม ค่ำวัสดุอุปกรณ์ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีจ ำเป็น ฯลฯ 

        เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยใน

กำรฝึกอบรม และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน 

พ.ศ.2557

        เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ินของเทศบำลต ำบลดอนยำย

หอม (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 113 ล ำดับท่ี 2

        เพ่ือใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรส่งเสริมกำรใช้พลังงำน

ทดแทนในชุมชน เช่น ค่ำวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและ

เคร่ืองด่ืม ค่ำวัสดุอุปกรณ์ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีจ ำเป็น ฯลฯ 

        เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยใน

กำรฝึกอบรม และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน 

พ.ศ. 2557 

        เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ินของเทศบำลต ำบลดอนยำย

หอม (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ำ 75 ล ำดับท่ี 8

โครงกำรส่งเสริมกำรใช้พลังงำนทดแทนในชุมชน 30,000 บำท

โครงกำรส่งเสริมกำรออกก ำลังกำย "มวยไทยชุมชนต้ำนยำเสพติด" 50,000 บำท

โครงกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดท ำแผนชุมชน 20,000 บำท
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จ ำนวน
        เพ่ือใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรอบรมสัมมนำและทัศน

ศึกษำดูงำนของคณะกรรมกำรชุมชน,คณะกรรมกำรสนับสนุนแผน 

คณะกรรมกำรพัฒนำเทศบำล คณะกรรมกำรติดตำมและ

ประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลฯ เช่น ค่ำวิทยำกร ค่ำอำหำร 

ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม ค่ำวัสดุอุปกรณ์และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน  ๆท่ี

จ ำเป็น ฯลฯ 

        เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยใน

กำรฝึกอบรม และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน 

พ.ศ.2557 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม

        เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ินของเทศบำลต ำบลดอนยำย

หอม (พ.ศ.2561-2565) เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1 หน้ำ 5 ล ำดับท่ี 9

โครงกำรอบรมสัมมนำและทัศนศึกษำดูงำนของคณะกรรมกำรชุมชน, 

คณะกรรมกำรสนับสนุนแผน, คณะกรรมกำรพัฒนำเทศบำลฯ,

คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลฯ 100,000 บำท
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รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรกิจกรรมทำง

ศำสนำ เช่น ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม ค่ำวัสดุ

อุปกรณ์ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีจ ำเป็น 

        เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิก

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ และกำรส่งนักกีฬำ

เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.

2559     

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรสืบสำน

ประเพณีวันลอยกระทง เช่น ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและ

เคร่ืองด่ืม ค่ำวัสดุอุปกรณ์ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีจ ำเป็น 

        เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิก

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ และกำรส่งนักกีฬำ

เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559

        เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ินของเทศบำลต ำบลดอนยำย

หอม (พ.ศ.2561 – 2565) หน้ำท่ี 70 ล ำดับท่ี 3

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ

รำยจ่ำยอ่ืน ๆ

บาท

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 440,000 บาท

โครงกำรกิจกรรมทำงศำสนำ 40,000 บำท

งบด าเนินงาน 440,000 บาท

ค่าใช้สอย 440,000

โครงกำรสืบสำนประเพณีวันลอยกระทง 100,000 บำท

        เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ินของเทศบำลต ำบลดอนยำย

หอม (พ.ศ.2561 – 2565) หน้ำท่ี 70 ล ำดับท่ี 2
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จ ำนวน

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรสืบสำน

ประเพณีวันสงกรำนต์ และวันผู้สูงอำยุ เช่น ค่ำอำหำร ค่ำอำหำร

ว่ำงและเคร่ืองด่ืม ค่ำวัสดุ อุปกรณ์ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีจ ำเป็น 

        เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิก

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ และกำรส่งนักกีฬำ

เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559

        เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ินของเทศบำลต ำบลดอนยำย

หอม (พ.ศ.2561 – 2565) หน้ำท่ี 70 ล ำดับท่ี 1

โครงกำรสืบสำนวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรำนต์และวันผู้สูงอำยุ 300,000 บำท
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รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

 เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปี ให้แก่

ข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถ่ินตำมประกำศคณะกรรมกำร

พนักงำนเทศบำลจังหวัดนครปฐม เร่ือง หลักเกณฑ์เก่ียวกับอัตรำ

เงินเดือนและวิธีกำรจ่ำยเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับ

ท่ี 6) พ.ศ.2559 ลงวันท่ี 18 กุมภำพันธ์ 2559 และ 

พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 

ค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ 12 เดือน จ ำนวน 7 อัตรำ ตำมท่ีปรำกฏในแผน

อัตรำก ำลังสำมปี (ปีงบประมำณ 2564 - 2566 และท่ีแก้ไข

เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) ของเทศบำลต ำบลดอนยำยหอม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้าง 11,274,930 บาท

งบบุคลากร 3,178,430 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,178,430 บาท

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 1,502,830 บำท
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        เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งรำยเดือนของผู้ด ำรงต ำแหน่ง

 บริหำร อ ำนวยกำร ตำมประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำล

จังหวัดนครปฐม เร่ือง หลักเกณฑ์เก่ียวกับอัตรำเงินเดือน และ

วิธีกำรจ่ำยเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.

2559 ลงวันท่ี 27 เมษำยน 2559 และ พระรำชบัญญัติระเบียบ

บริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 ค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ 12 

เดือน จ ำนวน 3 อัตรำ ตำมท่ีปรำกฏในแผนอัตรำก ำลังสำมปี 

(ปีงบประมำณ 2564 - 2566 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) ของ

เทศบำลต ำบลดอนยำยหอม 

        เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมต่ำงๆ ของข้ำรำชกำร/พนักงำนส่วน

ท้องถ่ินให้ได้รับ จ ำนวน 2 อัตรำ ตำมท่ีปรำกฏในแผนอัตรำก ำลัง

สำมปี (ปีงบประมำณ 2564 - 2566 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง

ปัจจุบัน) ของเทศบำลต ำบลดอนยำยหอม ตำมประกำศ ก.จ. , 

ก.ท. และ ก.อบต. เร่ือง ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรให้ข้ำรำชกำรหรือ

พนักงำนส่วนท้องถ่ินได้รับเงินค่ำตอบแทนนอกเหนือจำกเงินเดือน 

ลงวันท่ี 22 เมษำยน 2547 และหนังสือส ำนักงำน ก.จ. , ก.ท. 

และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.3/ว 28 ลงวันท่ี 16 กุมภำพันธ์ 2548 

เร่ือง แนวทำงปฏิบัติเก่ียวกับกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำตอบแทน

นอกเหนือจำกเงินเดือน กำรก ำหนดให้ข้ำรำชกำรกำรหรือพนักงำน

ส่วนท้องถ่ิน ระดับ 8 ข้ึนไป ได้รับเงินเดือนค่ำตอบแทนเป็นรำย

เดือนเท่ำกับอัตรำเงินประจ ำต ำแหน่ง และประกำศ ก.จ. , ก.ท. 

และ ก.อบต. เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์กำร

ให้พนักงำนส่วนท้องถ่ิน ลูกจ้ำง และพนักงำนจ้ำงขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินได้รับเงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำว

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 42,600 บำท

เงินประจ ำต ำแหน่ง 78,000 บำท
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        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำและเงินปรับปรุงค่ำจ้ำง

ประจ ำ ตำมแนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำล 

เร่ือง หลักเกณฑ์เก่ียวกับอัตรำค่ำจ้ำงและกำรให้ลูกจ้ำงของเทศบำล

ได้รับค่ำจ้ำง (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2561 ลงวันท่ี 31 พฤษภำคม 2561 

ค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ 12 เดือน จ ำนวน 1 อัตรำ ตำมท่ีปรำกฏในแผน

อัตรำก ำลังสำมปี (ปีงบประมำณ 2564-2566 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม

ถึงปัจจุบัน) ของเทศบำลต ำบลดอนยำยหอม

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจและ

พนักงำนจ้ำงท่ัวไป ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคล

ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 และประกำศคณะกรรมกำรพนักงำน

เทศบำลจังหวัดนครปฐม เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับ

พนักงำนจ้ำง (ฉบับท่ี 4) ลงวันท่ี 21 กันยำยน 2558 ค ำนวณต้ังจ่ำย

ไว้ 12 เดือน พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ จ ำนวน 3 อัตรำ พนักงำน

จ้ำงท่ัวไป จ ำนวน 6 อัตรำ ตำมท่ีปรำกฏในแผนอัตรำก ำลังสำมปี 

(ปีงบประมำณ 2564 - 2566 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม) ของเทศบำล

ต ำบลดอนยำยหอม

ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ 305,000 บำท

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 1,175,000 บำท
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รวม

รวม

จ ำนวน

        เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพช่ัวครำวของพนักงำนจ้ำง 

ตำม พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.

2542 ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำลจังหวัดนครปฐม 

เร่ือง มำตรฐำนท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์กำรให้พนักงำน ลูกจ้ำง 

และ พนักงำนจ้ำงของเทศบำลได้รับเงินเพ่ิมค่ำครองชีพช่ัวครำว 

(ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 13 กรกฎำคม 2558 และประกำศ

คณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำลจังหวัดนครปฐม เร่ือง หลักเกณฑ์

และเง่ือนไขเก่ียวกับพนักงำนจ้ำง (ฉบับท่ี 4) ลงวันท่ี 21 กันยำยน 

2558 ค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ 12 เดือน พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ 

จ ำนวน 1 อัตรำ พนักงำนจ้ำงท่ัวไป จ ำนวน 6 อัตรำ ตำมท่ีปรำกฏ

ในแผนอัตรำก ำลังสำมปี (ปีงบประมำณ 2564 - 2566 และฉบับ

แก้ไขเพ่ิมเติม) ของเทศบำลต ำบลดอนยำยหอม

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 75,000 บำท

งบด าเนินงาน 3,700,000 บาท

ค่าตอบแทน 230,000 บาท

ค่ำเช่ำบ้ำน 180,000 บำท

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนักงำนเทศบำล ท่ีมีสิทธิเบิก

ค่ำเช่ำบ้ำนตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำน ของ

ข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2551 แก้ไขเพ่ิมเติม และหนังสือ

กระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 5862 ลงวันท่ี 12 ตุลำคม 

2559 เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีกำรเก่ียวกับกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำเช่ำ

บ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ินหรือหนังสือส่ังกำรต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง
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        เพ่ือจ่ำยเป็น รำยจ่ำยเก่ียวกับกำรจ้ำงเหมำโฆษณำและ

เผยแพร่ข่ำวทำงวิทยุ กระจำยเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ ค่ำจัดท ำ

เอกสำร ประชำสัมพันธ์ หรือส่ิงพิมพ์ต่ำงๆ เป็นไปตำมหนังสือกรม

ส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 

พฤษภำคม 2564 หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว

4044 ลงวันท่ี 10 กรกฎำคม 2563 และเป็นไปตำมระเบียบ

กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2562

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ 50,000 บำท

ค่าใช้สอย 2,600,000 บาท

          เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร ให้แก่ ผู้บริหำร 

พนักงำนเทศบำล และลูกจ้ำงประจ ำ ท่ีมีสิทธิได้ตำมระเบียบ

กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเก่ียวกับกำรศึกษำของบุตร

พนักงำนส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2549 และหนังสือ

กรมบัญชีกลำง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0422.3/ว 257 ลงวันท่ี 28 

มิถุนำยน 2559 เร่ือง ประเภทและอัตรำเงินบ ำรุงกำรศึกษำและค่ำ

เล่ำเรียน  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0809.3/ว 1013  ลง

วันท่ี 18 กุมภำพันธ์ 2559 เร่ือง กำรเบิกเงินสวัสดิกำรเก่ียวกับ

กำรศึกษำบุตร หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0809.3/ว 

4522 ลงวันท่ี 9 สิงหำคม 2559 เร่ือง ประเภทและอัตรำเงินบ ำรุง

กำรศึกษำและค่ำเล่ำเรียน หรือหนังสือส่ังกำรต่ำงๆ ท่ีเก่ียวข้อง

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

ค่ำโฆษณำและเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ 20,000 บำท
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        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงออกแบบอำคำรส่ิงก่อสร้ำง เป็นไปตำม

หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลง

วันท่ี 28 พฤษภำคม 2564 เร่ืองรูปแบบและกำรจ ำแนกรำยรับ – 

รำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และหนังสือ

กระทรวงมหำดไทยด่วนมำกท่ี  มท 0808.2/ว4044 ลงวันท่ี 10 

กรกฎำคม 2563 เร่ือง หลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำงเหมำ

บริกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและเป็นไปตำมระเบียบ

กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2562

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรท ำควำมสะอำดอำคำรสถำนท่ีรำชกำร 2,100,000 บำท

ค่ำจ้ำงออกแบบ 100,000 บำท

       เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรท ำควำมสะอำด ตัดหญ้ำ ตัด

แต่งก่ิงไม้ วัชพืช ดูแลต้นไม้ และบ ำรุงรักษำเกำะกลำง เป็นไปตำม

ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/1627 ลงวันท่ี 22 

มีนำคม 2564 เร่ืองหลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยประกอบกำร

พิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีในลักษณะค่ำใช้สอย วัสดุ 

และค่ำสำธำรณูปโภค และหนังสือกระทรวงมหำดไทยด่วนมำกท่ี  

มท 0808.2/ว4044 ลงวันท่ี 10 กรกฎำคม 2563 เร่ือง หลักเกณฑ์

กำรเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำงเหมำบริกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

และเป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย

ในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2562
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        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ เป็นไปตำมหนังสือกรม

ส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 

28 พฤษภำคม 2564 หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว

4044 ลงวันท่ี 10 กรกฎำคม 2563 และเป็นไปตำมระเบียบ

กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2562

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ

รำยจ่ำยอ่ืน ๆ

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรใน

รำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร เช่น ค่ำเบ้ียเล้ียงเดินทำง ค่ำ

พำหนะ ค่ำเช่ำท่ีพัก ค่ำบริกำรจอดรถ ณ ท่ำอำกำศยำน ค่ำผ่ำน

ทำงด่วนพิเศษ ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน ค่ำลงทะเบียน

ต่ำงๆ ฯลฯ  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร

เดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2555 แก้ไขเพ่ิมเติม

ถึงปัจจุบัน

ค่ำถ่ำยเอกสำรและค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ 10,000 บำท

ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ 20,000 บำท

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำเย็บเล่มหนังสือหรือเข้ำปก

หนังสือ เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท่ี 

มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภำคม 2564 หนังสือ

กระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว4044 ลงวันท่ี 10 กรกฎำคม 

2563 และเป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิก

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.

2562 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 20,000 บำท
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จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินเพ่ือให้สำมำรถ

ใช้งำนตำมปกติ

        เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุส ำนักงำน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ

ส้ินเปลือง รวมถึงรำยจ่ำยเพ่ือประกอบข้ึนใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม 

หรือปรับปรุงวัสดุ รำยจ่ำยเพ่ือจัดหำส่ิงของท่ีใช้ในกำรซ่อมแซม

บ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ รำยจ่ำยท่ีต้อง

ช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำประกันภัย ค่ำ

ติดต้ัง เป็นต้น วัสดุคงทน อำทิเช่น หนังสือ เคร่ืองคิดเลขขนำดเล็ก 

เคร่ืองเจำะกระดำษขนำดเล็ก ท่ีเย็บกระดำษขนำดเล็ก ไม้บรรทัด

เหล็ก กรรไกร เก้ำอ้ีพลำสติก ฯลฯ วัสดุส้ินเปลือง อำทิเช่น 

กระดำษ หมึก ดินสอ ปำกกำ ยำงลบ น้ ำยำลบค ำผิด เทปกำว ลวด

เย็บกระดำษ กำว สมุด ซองเอกสำร ฯลฯ

        เป็นไปตำมหนังสือ ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 

พฤษภำคม 2564 เร่ืองรูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ - 

รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน

ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม 20,000 บำท

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 310,000 บำท

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทะเบียนในกำรฝึกอบรมตำม

ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม และ

กำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557 แก้ไข

เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน

ค่าวัสดุ 870,000 บาท

วัสดุส ำนักงำน 20,000 บำท
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จ ำนวนวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 400,000 บำท

        เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน 

วัสดุส้ินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรำยจ่ำย

เพ่ือประกอบข้ึนใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รำยจ่ำย

เพ่ือจัดหำส่ิงของท่ีใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้

สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ รำยจ่ำยท่ีต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ 

เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำประกันภัย ค่ำติดต้ัง เป็นต้น วัสดุคงทน 

อำทิเช่น ไมโครโฟน ขำต้ังไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้ำ เคร่ืองวัด

กระแสไฟฟ้ำ เคร่ืองวัดแรงดันไฟฟ้ำ มำตรส ำหรับตรวจวงจรไฟฟ้ำ 

ฯลฯ วัสดุส้ินเปลือง อำทิเช่น ฟิวส์ เทปพันสำยไฟฟ้ำ สำยไฟฟ้ำ 

หลอดไฟฟ้ำ เข็มขัดรัดสำยไฟฟ้ำ ฯลฯ วัสดุอุปกรณ์ประกอบและ

อะไหล่ อำทิเช่น ดอกล ำโพง ฮอร์นล ำโพง แผงวงจร ฯลฯ

        เป็นไปตำมหนังสือ ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 

พฤษภำคม 2564 เร่ือง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ - 

รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน
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จ ำนวน

        เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุก่อสร้ำง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ

ส้ินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรำยจ่ำยเพ่ือ

ประกอบข้ึนใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รำยจ่ำยเพ่ือ

จัดหำส่ิงของท่ีใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้

งำนได้ตำมปกติ รำยจ่ำยท่ีต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำ

ขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำประกันภัย ค่ำติดต้ัง เป็นต้น วัสดุคงทน อำทิเช่น 

ไม้ต่ำงๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ ส่ิว เสียม เล่ือย ขวำน กบไสไม้ 

ฯลฯ วัสดุส้ินเปลือง อำทิเช่น น้ ำมันทำไม้ ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ 

ทรำย ยำงมะตอยส ำเร็จรูป ฯลฯ วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ 

อำทิเช่น ท่อน้ ำและอุปกรณ์ประปำ ท่อต่ำงๆ ท่อน้ ำบำดำล ฯลฯ

        เป็นไปตำมหนังสือ ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 

พฤษภำคม 2564 เร่ือง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ - 

รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน

วัสดุก่อสร้ำง 100,000 บำท
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จ ำนวน

จ ำนวน

         เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน วัสดุส้ินเปลือง อำทิ

เช่น แก๊สหุงต้ม น้ ำมันเช้ือเพลิง น้ ำมันดีเซล น้ ำมันก๊ำด น้ ำมันเบนซิน 

น้ ำมันจำรบี น้ ำมันเคร่ือง ถ่ำน ก๊ำซ น้ ำมันเกียร์ น้ ำมันหล่อล่ืน ฯลฯ

         เป็นไปตำมหนังสือ ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 

พฤษภำคม 2564 เร่ือง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ - 

รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 50,000 บำท

       เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง ประเภทวัสดุ

คงทน วัสดุส้ินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึง

รำยจ่ำยเพ่ือประกอบข้ึนใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 

รำยจ่ำยเพ่ือจัดหำส่ิงของท่ีใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สิน

ให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ รำยจ่ำยท่ีต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ 

เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำประกันภัย ค่ำติดต้ัง เป็นต้น วัสดุคงทน 

อำทิเช่น ไขควง ประแจ แม่แรง คีมล๊อค ล๊อคเกียร์ ล๊อคคลัตซ์ ล๊อ

คพวงมำลัย ฯลฯ วัสดุส้ินเปลือง อำทิเช่น ยำงรถยนต์ น้ ำมันเบรก 

น้ ำกล่ัน ฯลฯ วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ อำทิเช่น 

เคร่ืองยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช สำยพำนใบพัด 

หม้อน้ ำ หัวเทียน แบตเตอร่ี ล้อ ฯลฯ

        เป็นไปตำมหนังสือ ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 

พฤษภำคม 2564 เร่ือง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ - 

รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 140,000 บำท
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จ ำนวน

         เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุกำรเกษตร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ

ส้ินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรำยจ่ำยเพ่ือ

ประกอบข้ึนใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รำยจ่ำยเพ่ือ

จัดหำส่ิงของท่ีใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้

งำนได้ตำมปกติ รำยจ่ำยท่ีต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น  ค่ำ

ขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำประกันภัย ค่ำติดต้ัง เป็นต้น วัสดุคงทน อำทิเช่น 

เคียว สปริงเกลอร์ (Sprinkler) จอบหมุน จำนพรวน มีดตัดต้นไม้ 

ฯลฯ วัสดุส้ินเปลือง อำทิเช่น ปุ๋ย ยำป้องกันและก ำจัดศัตรูพืชและ

สัตว์ เชือก ผ้ำใบหรือผ้ำพลำสติก ฯลฯ วัสดุอุปกรณ์ประกอบและ

อะไหล่ อำทิเช่น หัวกะโหลกดูดน้ ำ ฯลฯ

        เป็นไปตำมหนังสือ ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 

พฤษภำคม 2564 เร่ือง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ - 

รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน

วัสดุกำรเกษตร 10,000 บำท
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จ ำนวนวัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000 บำท

        เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน 

วัสดุส้ินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรำยจ่ำย

เพ่ือประกอบข้ึนใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รำยจ่ำย

เพ่ือจัดหำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีรำคำต่อหน่วย หรือต่อชุดไม่

เกิน 20,000 บำท รำยจ่ำยเพ่ือจัดหำส่ิงของท่ีใช้ในกำรซ่อมแซม

บ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ รำยจ่ำยท่ีต้อง

ช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำประกันภัย ค่ำ

ติดต้ัง เป็นต้น วัสดุคงทน อำทิเช่น แผ่นหรือจำนบันทึกข้อมูล 

ฯลฯ วัสดุส้ินเปลือง อำทิเช่น ตลับผงหมึกส ำหรับเคร่ืองพิมพ์แบบ

เลเซอร์ กระดำษต่อเน่ือง สำยเคเบิล ฯลฯ วัสดุอุปกรณ์ประกอบ

และอะไหล่ อำทิเช่น หน่วยประมวลผล ฮำร์ดดิสก์ไดร์ฟ แผงแป้น

อักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board) 

เมำส์ (Mouse) เป็นต้น ฯลฯ

        เป็นไปตำมหนังสือ ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 

พฤษภำคม 2564 เร่ือง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ - 

รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน
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จ ำนวน

รวม

รวม

จ ำนวน

        เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุจรำจร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ

ส้ินเปลือง รวมถึงรำยจ่ำยเพ่ือประกอบข้ึนใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม 

หรือปรับปรุงวัสดุ รำยจ่ำยเพ่ือจัดหำส่ิงของท่ีใช้ในกำรซ่อมแซม

บ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ รำยจ่ำยท่ีต้อง

ช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำประกันภัย ค่ำ

ติดต้ัง เป็นต้น วัสดุคงทน อำทิเช่น แผ่นป้ำยจรำจร กระจกโค้งมน 

ไฟแวบ ฯลฯ วัสดุส้ินเปลือง อำทิเช่น ยำงชะลอควำมเร็วรถหรือ

ยำนพำนะ ฯลฯ

        เป็นไปตำมหนังสือ ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 

พฤษภำคม 2564 เร่ือง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ - 

รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน

เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink

 Tank Printer)

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีด

หมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จ ำนวน 1 เคร่ือง

        เป็นไปตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

วัสดุจรำจร 100,000 บำท

งบลงทุน 4,396,500 บาท

ค่าครุภัณฑ์ 7,500 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

7,500 บำท
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รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. ขนำดกว้ำง 4.00 ม. ยำว 615.00 ม. หนำ

 0.15 ม. (รวมพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่ำ 2,460.00 ตร.ม.) บริเวณหน้ำสถำนี

ดับเพลิงเทศบำลต ำบลดอนยำยหอม ม.3 ถึงสุดเขตเทศบำลฯ เช่ือมต่อ

 ม.4 อบต.ดอนยำยหอม (กองช่ำง)

โครงกำรต่อเติมหลังคำด้ำนข้ำงอำคำรส ำนักงำนเทศบำลต ำบลดอน

ยำยหอม (ส ำนักปลัดเทศบำล)

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนน คสล. ขนำดกว้ำง 4.00 ม. 

ยำว 615 ม. หนำ 0.15 ม. (รวมพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่ำ 2,460.00 ตร.

ม.) บริเวณหน้ำสถำนีดับเพลิงเทศบำลต ำบลดอนยำยหอม ม.3 ถึง 

สุดเขตเทศบำลฯ เช่ือมต่อ ม.4 อบต.ดอนยำยหอม

        เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ.2496 และท่ีแก้ไข

เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน

        เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 3 พ.ศ.2563 หน้ำท่ี 3 ล ำดับท่ี 51 

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 4,389,000 บาท

ค่ำต่อเติมหรือดัดแปลงอำคำร หรือส่ิงปลูกสร้ำงต่ำง ๆ

466,000 บำท

ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปกำร

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำต่อเติมหลังคำด้ำนข้ำงอำคำรส ำนักงำน

เทศบำลต ำบลดอนยำยหอม (ส ำนักปลัดเทศบำล) มีขนำดกว้ำง 

5.00 ม. ยำว 19.20 ม. มีพ้ืนท่ีก่อสร้ำงไม่น้อยกว่ำ 96.00 ตร.ม. 

(รำยละเอียดแบบแปลนตำมเทศบำลต ำบลดอนยำยหอมก ำหนด)

        เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ.2496 และท่ีแก้ไข

เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน

        เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 พ.ศ.2564 หน้ำท่ี 3 ล ำดับท่ี 1 

1,685,000 บำท
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จ ำนวน

จ ำนวน

โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรศูนย์ฝึกอำชีพ บริเวณลำนออกก ำลังกำย 

ชุมชนพอเงิน หมู่ท่ี 2 ต ำบลดอนยำยหอม (กองช่ำง)

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงอำคำรศูนย์ฝึกอำชีพ บริเวณลำน

ออกก ำลังกำย ชุมชนพอเงิน หมู่ท่ี 2 ต ำบลดอนยำยหอม ก่อสร้ำง

อำคำรศูนย์ฝึกอำชีพ ขนำดหรือเน้ือท่ี 88.00 ตร.ม. พร้อมก่อสร้ำง 

ร้ัว คสล. ยำว 32.00 ม. สูง 2.00 ม. และร้ัวเหล็กกล่อง ยำว 

34.00 ม. สูง 2.00 ม. และประตู กว้ำง 5.00 ม. (ควำมยำวรวมไม่

น้อยกว่ำ 66.00 ม.) 

        เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ.2496 และท่ีแก้ไข

เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน

        เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 พ.ศ.2564 หน้ำท่ี 7 ล ำดับท่ี 1 

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวำงท่อระบำยน้ ำ คสล. ขนำด ศก. 0.60 ม. 

ควำมยำว 90.00 ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ขนำด 1.00 * 1.00 ม. 

จ ำนวน 9 บ่อ บริเวณปำกซอยเสมำธรรมจักร 13 เช่ือมบ่อพักเดิม 

(รำยละเอียดแบบแปลนตำมเทศบำลต ำบลดอนยำยหอมก ำหนด)

        เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ.2496 และท่ีแก้ไข

เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน

        เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 พ.ศ.2564 หน้ำท่ี 4 ล ำดับท่ี 2

โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำ คสล. ขนำด ศก. 0.60 ม. ควำมยำว 90.00

 ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ขนำด 1.00 * 1.00 ม. จ ำนวน 9 บ่อ บริเวณ

ปำกซอยเสมำธรรมจักร 13 เช่ือมบ่อพักเดิม (กองช่ำง) 416,000 บำท

905,000 บำท
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โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมผิวจรำจรคอนกรีตเสริมเหล็กท่ีช ำรุด 

บริเวณปำกซอยเสมำธรรมจักร 13 ถึงบริเวณบ้ำนนำงละเอียด น่ิม

ทรงประเสริฐ ชุมชน 789 หมู่ท่ี 1 ต ำบลดอนยำยหอม (กองช่ำง)

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงซ่อมแซมผิวจรำจรคอนกรีตเสริม

เหล็กท่ีช ำรุด บริเวณปำกซอยเสมำธรรมจักร 13 ถึงบริเวณบ้ำน

นำงละเอียด น่ิมทรงประเสริฐ ชุมชน 789 หมู่ท่ี 1 ต ำบลดอนยำย

หอม ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจรำจร คสล. ท่ีช ำรุด ขนำดกว้ำง 2.50 

ม. ยำว 135.00 ม. หนำ 0.15 ม. รวมพ้ืนท่ีก่อสร้ำงไม่น้อยกว่ำ 

337.50 ตร.ม. บริเวณปำกซอยเสมำธรรมจักร 13 ถึงบริเวณบ้ำน

นำงละเอียด น่ิมทรงประเสริฐ

        เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ.2496 และท่ีแก้ไข

เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน

        เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 พ.ศ.2564 หน้ำท่ี 9 ล ำดับท่ี 3

โครงกำรปรับปรุงถนนซ่อมแซมผิวจรำจรคอนกรีตเสริมเหล็กท่ีช ำรุด

บริเวณบ้ำนนำยณัฐวัตร ทวนประเสริฐ ถึงบริเวณคอสะพำน      

ชุมชน 789 หมู่ท่ี 1 ต ำบลดอนยำยหอม (กองช่ำง)

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงถนนซ่อมแซมผิวจรำจรคอนกรีต

เสริมเหล็ก ท่ีช ำรุด บริเวณบ้ำนนำยณัฐวัตร ทวนประเสริฐ ถึง

บริเวณคอสะพำน ชุมชน 789 หมู่ท่ี 1 ต ำบลดอนยำยหอม 

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กท่ีช ำรุด ขนำดกว้ำง 3.50 ม. ยำว 

50.00 ม. หนำ 0.15 ม. รวมพ้ืนท่ีก่อสร้ำงไม่น้อยกว่ำ 175.00 ตร.

ม. บริเวณบ้ำนนำยณัฐวัตร ทวนประเสริฐ ถึงบริเวณคอสะพำน

        เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ.2496 และท่ีแก้ไข

เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน

        เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 พ.ศ.2564 หน้ำท่ี 9 ล ำดับท่ี 4

บำท

314,000 บำท

250,000

ค่ำปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง
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        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงผิวจรำจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

พร้อมซ่อมแซมผิวจรำจรคอนกรีตท่ีช ำรุด บริเวณบ้ำนนำงสำย มี

ก่ ำ ถึงคอสะพำนท่ีท ำกำรผู้ใหญ่บ้ำน (ช่ัวครำว) หมู่ท่ี 1 นำยธนู คง

จุ้ย (ชุมชนโคกทรัพย์เจริญ) หมู่ท่ี 1 ต ำบลดอนยำยหอม ปรับปรุง

ผิวจรำจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้ำง 5.00 ม. ยำว 196.00 ม. 

หนำ 0.05 ม. (มีพ้ืนท่ีก่อสร้ำงไม่น้อยกว่ำ 980 ตร.ม.) และ

ซ่อมแซมผิวจรำจร คสล. ท่ีช ำรุด 2 จุด จุดท่ี 1 กว้ำง 5.00 ม. ยำว 

10.00 ม. หนำ 0.15 ม. จุดท่ี 2 กว้ำง 1.80 ม. ยำว 20.00 ม. 

หนำ 0.15 ม. (รวมมีพ้ืนท่ีก่อสร้ำงไม่น้อยกว่ำ 61.00 ตร.ม.) 

รำยละเอียดแบบแปลนตำมเทศบำลต ำบลดอนยำยหอมก ำหนด

        เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ.2496 และท่ีแก้ไข

เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน

        เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 พ.ศ.2564 หน้ำท่ี 8 ล ำดับท่ี 2

โครงกำรปรับปรุงผิวจรำจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมซ่อมแซมผิว

จรำจรคอนกรีตท่ีช ำรุด บริเวณบ้ำนนำงสำย มีก่ ำ ถึงคอสะพำนท่ีท ำ

กำรผู้ใหญ่บ้ำน (ช่ัวครำว) หมู่ท่ี 1 นำยธนู คงจุ้ย (ชุมชนโคกทรัพย์

เจริญ) หมู่ท่ี 1 ต ำบลดอนยำยหอม (กองช่ำง) 353,000 บำท



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

420,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 25,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 10,461,600

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,155,200

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 90,000

เงินสํารองจาย 500,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

1,088,610

เงินบําเหน็จลูกจ้าง
ประจํา

610,000

คาบํารุงสันนิบาต
เทศบาล

51,500

เงินสมทบกองทุนระบบ
หลักประกันสุขภาพ 
สปสช.

160,000

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน

46,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่พิมพ์ : 21/9/2564  13:35:28 หน้า : 1/52



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

420,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 25,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 10,461,600

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,155,200

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 90,000

เงินสํารองจาย 500,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

1,088,610

เงินบําเหน็จลูกจ้าง
ประจํา

610,000

คาบํารุงสันนิบาต
เทศบาล

51,500

เงินสมทบกองทุนระบบ
หลักประกันสุขภาพ 
สปสช.

160,000

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน

46,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพข้า
ราชการ/พนักงาน

5,000

เงินชวยคาทําศพลูกจ้าง
ประจํา

5,000

เงินชวยคาทําศพ
พนักงานจ้าง

5,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

726,000

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

180,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

180,000

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

208,000

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,556,000

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

7,103,840 625,000 1,212,600 2,393,880 460,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพข้า
ราชการ/พนักงาน

5,000

เงินชวยคาทําศพลูกจ้าง
ประจํา

5,000

เงินชวยคาทําศพ
พนักงานจ้าง

5,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

726,000

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

180,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

180,000

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

208,000

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,556,000

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

1,502,830 13,298,150
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

193,800 42,000

เงินประจําตําแหนง 325,200 18,000 162,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 601,200

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 2,867,880 820,500 885,960 1,621,960 520,000 432,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

158,820 85,000 36,000 121,320 36,000 48,000

เงินวิทยฐานะ 126,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

220,000 192,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

20,000

คาเชาบ้าน 240,000 24,000 174,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

76,400 13,600 64,400

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร
ประชาสัมพันธ์

210,000 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

42,600 278,400

เงินประจําตําแหนง 78,000 583,200

คาจ้างลูกจ้างประจํา 305,000 906,200

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,175,000 8,323,300

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

75,000 560,140

เงินวิทยฐานะ 126,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

412,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

20,000

คาเชาบ้าน 180,000 618,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

50,000 204,400

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร
ประชาสัมพันธ์

20,000 240,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาจ้างเหมาที่มีลักษณะ
การจ้างทําเพื่อให้ได้มา
ซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ 
ป้ายชื่อสํานักงาน หรือ
ป้ายอื่นๆ ที่ไมมีลักษณะ
เป็นสิ่งกอสร้าง

4,500

คาจ้างเหมาบริการทํา
ความสะอาดอาคาร
สถานที่ราชการ

475,200 295,200 2,850,000

คาจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก

30,000 20,000 15,000 400,000

คาถายเอกสาร คาเย็บ
หนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ

50,000

คาธรรมเนียมตางๆ 80,000 30,000 10,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

60,000 60,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาชดใช้คาเสียหายหรือ
คาสินไหมทดแทน

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาจ้างเหมาที่มีลักษณะ
การจ้างทําเพื่อให้ได้มา
ซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ 
ป้ายชื่อสํานักงาน หรือ
ป้ายอื่นๆ ที่ไมมีลักษณะ
เป็นสิ่งกอสร้าง

4,500

คาจ้างเหมาบริการทํา
ความสะอาดอาคาร
สถานที่ราชการ

2,100,000 5,720,400

คาจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก

465,000

คาถายเอกสาร คาเย็บ
หนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ

50,000

คาธรรมเนียมตางๆ 20,000 140,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

120,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาชดใช้คาเสียหายหรือ
คาสินไหมทดแทน

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

75,000 20,000 5,000 30,000 10,000

คาใช้จายในการลง
ทะเบียนในการฝึกอบรม

50,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง 100,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

60,000 30,000 30,000 40,000 10,000

โครงการจัดเก็บภาษี
เคลื่อนที่

10,000

โครงการจัดฝึกอบรม
เกี่ยวกับกิจการท้องถิ่น

20,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพให้บุคลากรใน
การปฏิบัติงาน

50,000

โครงการวันคล้ายวัน
พระราชสมภพของพระ
บาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศรมหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร วันชาติ
และวันพอแหงชาติ

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

20,000 160,000

คาใช้จายในการลง
ทะเบียนในการฝึกอบรม

50,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง 100,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

20,000 190,000

โครงการจัดเก็บภาษี
เคลื่อนที่

10,000

โครงการจัดฝึกอบรม
เกี่ยวกับกิจการท้องถิ่น

20,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพให้บุคลากรใน
การปฏิบัติงาน

50,000

โครงการวันคล้ายวัน
พระราชสมภพของพระ
บาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศรมหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร วันชาติ
และวันพอแหงชาติ

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการวันคล้ายวัน
สวรรคตของพระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราชบรม
นาถบพิตร

50,000

โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสม
เด็จพระปรเมนทรรามา
ธิบดีศรีสินทร มหาวชิร
ลงกรณพระวชิรเกล้า
เจ้าอยูหัว

80,000

โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
บรมราชชนนีพันปีหลวง
และวันแมแหงชาติ

50,000

โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาฯ สมเด็จ
พระนางเจ้าสุทิดา พัชร
สุธาพิมลลักษณพระ
บรมราชินี

60,000

โครงการวันเทศบาล 
(24 เมษายน)

20,000

โครงการสํารวจภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการวันคล้ายวัน
สวรรคตของพระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราชบรม
นาถบพิตร

50,000

โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสม
เด็จพระปรเมนทรรามา
ธิบดีศรีสินทร มหาวชิร
ลงกรณพระวชิรเกล้า
เจ้าอยูหัว

80,000

โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
บรมราชชนนีพันปีหลวง
และวันแมแหงชาติ

50,000

โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาฯ สมเด็จ
พระนางเจ้าสุทิดา พัชร
สุธาพิมลลักษณพระ
บรมราชินี

60,000

โครงการวันเทศบาล 
(24 เมษายน)

20,000

โครงการสํารวจภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมคณะ
กรรมการประจําหนวย
เลือกตั้งและเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัย
ประจําที่เลือกตั้ง

30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 150,000 300,000 50,000 200,000 250,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุชวงเทศกาล

10,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้เกี่ยวกับการป้องกัน
และระงับอัคคีภัยเบื้อง
ต้น

30,000

คาถายเอกสาร คาเย็บ
เลมหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ

10,000

โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ 5,000

โครงการจัดกิจกรรม
ประชุมเผยแพรให้ความ
รู้ผู้ปกครองเกี่ยวกับการ
ป้องกันและควบคุมโรค
ติดตอ

4,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมคณะ
กรรมการประจําหนวย
เลือกตั้งและเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัย
ประจําที่เลือกตั้ง

30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 310,000 1,260,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุชวงเทศกาล

10,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้เกี่ยวกับการป้องกัน
และระงับอัคคีภัยเบื้อง
ต้น

30,000

คาถายเอกสาร คาเย็บ
เลมหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ

10,000

โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ 5,000

โครงการจัดกิจกรรม
ประชุมเผยแพรให้ความ
รู้ผู้ปกครองเกี่ยวกับการ
ป้องกันและควบคุมโรค
ติดตอ

4,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการชวนลูกเลา
นิทาน สานฝันรักการ
อาน

5,000

โครงการทัศนศึกษาเพื่อ
การเรียนรู้

40,000

โครงการปฐมนิเทศผู้
ปกครองศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

3,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้การบรรยาย
ธรรม

5,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

15,000

โครงการเพื่อพัฒนาการ
การจัดทําหลักสูตร
ระดับปฐมวัยและการ
จัดทําแผนการเรียน
การสอน

5,000

โครงการเพื่อพัฒนา
ศักยภาพในการจัดการ
เรียนการสอนของครู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

20,000

โครงการวันแมแหงชาติ 
(ศพด.)

3,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการชวนลูกเลา
นิทาน สานฝันรักการ
อาน

5,000

โครงการทัศนศึกษาเพื่อ
การเรียนรู้

40,000

โครงการปฐมนิเทศผู้
ปกครองศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

3,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้การบรรยาย
ธรรม

5,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

15,000

โครงการเพื่อพัฒนาการ
การจัดทําหลักสูตร
ระดับปฐมวัยและการ
จัดทําแผนการเรียน
การสอน

5,000

โครงการเพื่อพัฒนา
ศักยภาพในการจัดการ
เรียนการสอนของครู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

20,000

โครงการวันแมแหงชาติ 
(ศพด.)

3,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการวันแหงความ
ภาคภูมิใจ

15,000

โครงการสงเสริมพระ
พุทธศาสนา

3,000

โครงการสงเสริมพื้นฐาน
การวายน้ําให้ปลอดภัย

5,000

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนวัฒนธรรมรักการ
อานและสงเสริมแหลง
การเรียนรู้ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและแหลงเรียนรู้
ในชุมชน

20,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา คาใช้จายในการ
จัดการศึกษา  สําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด
.)

113,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษาคาอาหารกลางวัน
สําหรับเด็กปฐมวัยใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

514,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการวันแหงความ
ภาคภูมิใจ

15,000

โครงการสงเสริมพระ
พุทธศาสนา

3,000

โครงการสงเสริมพื้นฐาน
การวายน้ําให้ปลอดภัย

5,000

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนวัฒนธรรมรักการ
อานและสงเสริมแหลง
การเรียนรู้ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและแหลงเรียนรู้
ในชุมชน

20,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา คาใช้จายในการ
จัดการศึกษา  สําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด
.)

113,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษาคาอาหารกลางวัน
สําหรับเด็กปฐมวัยใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

514,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายในการบริหารสถาน
ศึกษาคาจัดการเรียน
การสอนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

170,000

โครงการสํานึกรักบ้าน
เกิด

5,000

โครงการหนูน้อยรักออม 
(ตามแนวเศรษฐกิจพอ
เพียง)

5,000

โครงการไหว้ครู 3,000

โครงการอบรมสงเสริม
ศักยภาพสภาเด็กฯ

10,000

โครงการอาหารเสริม 
(นม) บนรถบริการรับ - 
สง นักเรียนในเขต
เทศบาลตําบลดอนยาย
หอม

100,000

คาโฆษณา และเผยแพร
ประชาสัมพันธ์

55,000

คาถายเอกสาร คาเย็บ
เลมหนังสือ หรือเข้าปก
หนังสือ

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายในการบริหารสถาน
ศึกษาคาจัดการเรียน
การสอนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

170,000

โครงการสํานึกรักบ้าน
เกิด

5,000

โครงการหนูน้อยรักออม 
(ตามแนวเศรษฐกิจพอ
เพียง)

5,000

โครงการไหว้ครู 3,000

โครงการอบรมสงเสริม
ศักยภาพสภาเด็กฯ

10,000

โครงการอาหารเสริม 
(นม) บนรถบริการรับ - 
สง นักเรียนในเขต
เทศบาลตําบลดอนยาย
หอม

100,000

คาโฆษณา และเผยแพร
ประชาสัมพันธ์

55,000

คาถายเอกสาร คาเย็บ
เลมหนังสือ หรือเข้าปก
หนังสือ

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

กิจกรรมขับเคลื่อน
โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

30,000

กิจกรรมสํารวจข้อมูล
จํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระราช
ปณิธาน ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

6,600

โครงการชุมชนนาอยู 
หน้าบ้าน นามอง คลอง
สวยน้ําใส

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

กิจกรรมขับเคลื่อน
โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

30,000

กิจกรรมสํารวจข้อมูล
จํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระราช
ปณิธาน ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

6,600

โครงการชุมชนนาอยู 
หน้าบ้าน นามอง คลอง
สวยน้ําใส

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการดําเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข

240,000

โครงการดูแลผู้ป่วยที่
บ้าน

10,000

โครงการตรวจคัดกรอง
ต้อกระจกในผู้ป่วยโรค
เบาหวานและผู้สูงอายุ

15,000

โครงการท้องถิ่นปลูกป่า
เฉลิมพระเกียรติ "ท้อง
ถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ํา"

20,000

โครงการนวัตกรรมเส้น
ทางเดินขยะครบวงจร

20,000

โครงการบ้านเรือน
ปลอดลูกน้ํายุงลาย

100,000

โครงการบิ๊กคลีนชุมชน 20,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก(PM 2.5)

10,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการดําเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข

240,000

โครงการดูแลผู้ป่วยที่
บ้าน

10,000

โครงการตรวจคัดกรอง
ต้อกระจกในผู้ป่วยโรค
เบาหวานและผู้สูงอายุ

15,000

โครงการท้องถิ่นปลูกป่า
เฉลิมพระเกียรติ "ท้อง
ถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ํา"

20,000

โครงการนวัตกรรมเส้น
ทางเดินขยะครบวงจร

20,000

โครงการบ้านเรือน
ปลอดลูกน้ํายุงลาย

100,000

โครงการบิ๊กคลีนชุมชน 20,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก(PM 2.5)

10,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและลด
ความเสี่ยงในการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID 19)

50,000

โครงการผู้สูงวัยใสใจ
สุขภาพชองปาก

5,000

โครงการพัฒนาระบบ
บริการศูนย์บริการ
สาธารณสุขชุมชน
เทศบาลตําบลดอนยาย
หอม "คลินิกอบอุนใกล้
บ้านใกล้ใจ"

20,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพเครือขายแกน
นําสุขภาพเทศบาล
ตําบลดอนยายหอม

20,000

โครงการรักษ์โลก รักสิ่ง
แวดล้อม

10,000

โครงการสงเสริมทันต
สุขภาพนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา

5,000

โครงการสงเสริมทันต
สุขภาพนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและลด
ความเสี่ยงในการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID 19)

50,000

โครงการผู้สูงวัยใสใจ
สุขภาพชองปาก

5,000

โครงการพัฒนาระบบ
บริการศูนย์บริการ
สาธารณสุขชุมชน
เทศบาลตําบลดอนยาย
หอม "คลินิกอบอุนใกล้
บ้านใกล้ใจ"

20,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพเครือขายแกน
นําสุขภาพเทศบาล
ตําบลดอนยายหอม

20,000

โครงการรักษ์โลก รักสิ่ง
แวดล้อม

10,000

โครงการสงเสริมทันต
สุขภาพนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา

5,000

โครงการสงเสริมทันต
สุขภาพนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการปฐม
พยาบาลและการชวย
ฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
สําหรับประชาชนทั่วไป

12,000

โครงการอบรมเพื่อสร้าง
จิตสํานึกรักษ์สิ่งแวด
ล้อมในชุมชน

30,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้ป้องกันการติดเชื้อ HIV 
ในกลุมเด็ก และเยาวชน

10,000

โครงการอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

30,000

โครงการอาหาร
ปลอดภัย ใสใจสุขภาพ
ชุมชน

15,000

โครงการขับเคลื่อน
น้อมนําปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

20,000

โครงการจัดการแขงขัน
กีฬาสีชุมชนสัมพันธ์ต้าน
ยาเสพติด

150,000

โครงการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่น

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการปฐม
พยาบาลและการชวย
ฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
สําหรับประชาชนทั่วไป

12,000

โครงการอบรมเพื่อสร้าง
จิตสํานึกรักษ์สิ่งแวด
ล้อมในชุมชน

30,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้ป้องกันการติดเชื้อ HIV 
ในกลุมเด็ก และเยาวชน

10,000

โครงการอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

30,000

โครงการอาหาร
ปลอดภัย ใสใจสุขภาพ
ชุมชน

15,000

โครงการขับเคลื่อน
น้อมนําปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

20,000

โครงการจัดการแขงขัน
กีฬาสีชุมชนสัมพันธ์ต้าน
ยาเสพติด

150,000

โครงการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่น

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการปรองดอง
สมานฉันท์ระดับท้องถิ่น

10,000

โครงการประชุมคณะ
กรรมการ เพื่อการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น แผน
การดําเนินงาน การ
ติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา

10,000

โครงการฝึกอบรมและ
สงเสริมกลุมอาชีพให้แก
ประชาชนและกลุมสตรี
ในตําบลดอนยายหอม

30,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

20,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้และสงเสริมประ
ชาฺธิปไตยในท้องถิ่น

20,000

โครงการโรงเรียนผู้สูง
อายุ

50,000

โครงการสงเสริมการใช้
พลังงานทดแทนใน
ชุมชน

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการปรองดอง
สมานฉันท์ระดับท้องถิ่น

10,000

โครงการประชุมคณะ
กรรมการ เพื่อการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น แผน
การดําเนินงาน การ
ติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา

10,000

โครงการฝึกอบรมและ
สงเสริมกลุมอาชีพให้แก
ประชาชนและกลุมสตรี
ในตําบลดอนยายหอม

30,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

20,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้และสงเสริมประ
ชาฺธิปไตยในท้องถิ่น

20,000

โครงการโรงเรียนผู้สูง
อายุ

50,000

โครงการสงเสริมการใช้
พลังงานทดแทนใน
ชุมชน

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริมการ
ออกกําลังกาย "มวยไทย
ชุมชนต้านยาเสพติด"

50,000

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนการจัดทําแผน
ชุมชน

20,000

โครงการอบรมสัมมนา
และทัศนศึกษาดูงาน
ของคณะกรรมการ
ชุมชน, คณะกรรมการ
สนับสนุนแผน, คณะ
กรรมการพัฒนา
เทศบาลฯ,คณะ
กรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลฯ

100,000

โครงการกิจกรรมทาง
ศาสนา

โครงการสืบสาน
ประเพณีวันลอยกระทง

โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีวัน
สงกรานต์และวันผู้สูง
อายุ

คาจ้างออกแบบ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริมการ
ออกกําลังกาย "มวยไทย
ชุมชนต้านยาเสพติด"

50,000

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนการจัดทําแผน
ชุมชน

20,000

โครงการอบรมสัมมนา
และทัศนศึกษาดูงาน
ของคณะกรรมการ
ชุมชน, คณะกรรมการ
สนับสนุนแผน, คณะ
กรรมการพัฒนา
เทศบาลฯ,คณะ
กรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลฯ

100,000

โครงการกิจกรรมทาง
ศาสนา

40,000 40,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีวันลอยกระทง

100,000 100,000

โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีวัน
สงกรานต์และวันผู้สูง
อายุ

300,000 300,000

คาจ้างออกแบบ 100,000 100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
คาถายเอกสารและคา
เย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 200,000 20,000 80,000 80,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 22,000 20,000 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000 10,000 1,179,200 20,000 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 70,000 140,000 10,000 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 210,000 250,000 65,000 380,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 180,000 20,000 80,000 80,000

วัสดุกอสร้าง 10,000 20,000 10,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 30,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 50,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

30,000 80,000

วัสดุการเกษตร 15,000 10,000

วัสดุกีฬา 20,000

วัสดุการศึกษา 80,000

วัสดุจราจร

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 700,000 85,500 84,000 150,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 120,000 5,000 96,000 5,000

คาบริการโทรศัพท์ 20,000 3,000 16,000

คาบริการไปรษณีย์ 40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
คาถายเอกสารและคา
เย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ

10,000 10,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 20,000 400,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 400,000 452,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 1,279,200

วัสดุยานพาหนะและขนสง 50,000 320,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 140,000 1,045,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000 410,000

วัสดุกอสร้าง 100,000 140,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 30,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 50,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

110,000

วัสดุการเกษตร 10,000 35,000

วัสดุกีฬา 20,000

วัสดุการศึกษา 80,000

วัสดุจราจร 100,000 100,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 1,019,500

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 226,000

คาบริการโทรศัพท์ 39,000

คาบริการไปรษณีย์ 40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

100,000 5,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

5,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงานแบบมี
โช๊ค มีพนักพิง

1,800

เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกสวน แบบตั้งพื้น
หรือแบบแขวน ขนาด 
18,000 บีทียู

27,800

เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกสวน แบบตั้งพื้น
หรือแบบแขวน ขนาด 
24,000 บีทียู

64,800

เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกสวน แบบติดผนัง 
ขนาด 12,000 บีทียู

17,000

เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกสวน แบบติดผนัง 
ขนาด 24,000 บีทียู

25,300

โต๊ะหมูบูชา 8,400

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

105,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

5,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงานแบบมี
โช๊ค มีพนักพิง

1,800

เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกสวน แบบตั้งพื้น
หรือแบบแขวน ขนาด 
18,000 บีทียู

27,800

เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกสวน แบบตั้งพื้น
หรือแบบแขวน ขนาด 
24,000 บีทียู

64,800

เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกสวน แบบติดผนัง 
ขนาด 12,000 บีทียู

17,000

เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกสวน แบบติดผนัง 
ขนาด 24,000 บีทียู

25,300

โต๊ะหมูบูชา 8,400

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ปรับปรุงระบบกระจาย
เสียงไร้สาย พร้อม
อุปกรณ์

469,600

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ชนิดเครือขาย แบบมุม
มองคงที่สําหรับติดตั้ง
ภายนอกอาคาร แบบที่ 
2 สําหรับใช้ในงาน
รักษาความปลอดภัย 
วิเคราะห์ภาพ และงาน
อื่นๆ

530,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไม
น้อยกวา 19 นิ้ว)

17,000

เครื่องคอมพิวเตอร์
โน็ตบุ๊ก สําหรับงาน
สํานักงาน

16,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ปรับปรุงระบบกระจาย
เสียงไร้สาย พร้อม
อุปกรณ์

469,600

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ชนิดเครือขาย แบบมุม
มองคงที่สําหรับติดตั้ง
ภายนอกอาคาร แบบที่ 
2 สําหรับใช้ในงาน
รักษาความปลอดภัย 
วิเคราะห์ภาพ และงาน
อื่นๆ

530,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไม
น้อยกวา 19 นิ้ว)

17,000

เครื่องคอมพิวเตอร์
โน็ตบุ๊ก สําหรับงาน
สํานักงาน

16,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 (จอแสดงภาพ
ไมน้อยกวา 19 นิ้ว) 
จํานวน 2 เครื่อง (เกณฑ์
ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์)

44,000

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวดํา (18 
หน้า/นาที) จํานวน 2 
เครื่อง (เกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์)

5,200

เครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA

2,500 5,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

60,000 130,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 (จอแสดงภาพ
ไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

22,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 (จอแสดงภาพ
ไมน้อยกวา 19 นิ้ว) 
จํานวน 2 เครื่อง (เกณฑ์
ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์)

44,000

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวดํา (18 
หน้า/นาที) จํานวน 2 
เครื่อง (เกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์)

5,200

เครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA

7,500

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

190,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 (จอแสดงภาพ
ไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

22,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวดํา ชนิด 
Network แบบที่ 1 (28 
หน้า/นาที)

8,900

เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกสวน ประเภทแบบ
ตั้งพื้นหรือแบบแขวน 
ขนาด 24,000 บีทียู

64,800

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 5,900

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ชั้นวางแก้วสแตนเลส 2,200

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพไมน้อย
กวา 19 นิ้ว)

34,000

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (In Tank Printer)

7,500

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 (จอแสดงภาพ
ขนาดไมน้อยกวา 19 
นิ้ว)

22,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวดํา ชนิด 
Network แบบที่ 1 (28 
หน้า/นาที)

8,900

เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกสวน ประเภทแบบ
ตั้งพื้นหรือแบบแขวน 
ขนาด 24,000 บีทียู

64,800

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 5,900

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ชั้นวางแก้วสแตนเลส 2,200

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพไมน้อย
กวา 19 นิ้ว)

34,000

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (In Tank Printer)

7,500

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 (จอแสดงภาพ
ขนาดไมน้อยกวา 19 
นิ้ว)

22,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

เครื่องปรับอากาศแบบ
แยกสวน แบบตั้งพื้น
หรือแบบแขวน ขนาด 
24,000 บีทียู จํานวน 1 
เครื่อง

32,400

เครื่องพิมพ์ 
Muitifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

7,500

เครื่องซักผ้า แบบ
ธรรมดา ขนาด 15 
กิโลกรัม จํานวน 1 
เครื่อง

18,000

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (ink Tank 
Printer)

7,500

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร 
หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

เครื่องปรับอากาศแบบ
แยกสวน แบบตั้งพื้น
หรือแบบแขวน ขนาด 
24,000 บีทียู จํานวน 1 
เครื่อง

32,400

เครื่องพิมพ์ 
Muitifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

7,500

เครื่องซักผ้า แบบ
ธรรมดา ขนาด 15 
กิโลกรัม จํานวน 1 
เครื่อง

18,000

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (ink Tank 
Printer)

7,500 15,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร 
หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

วันที่พิมพ์ : 21/9/2564  13:35:28 หน้า : 44/52



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการตอเติมหลังคา
ด้านข้างอาคารสํานัก
งานเทศบาลตําบลดอน
ยายหอม (สํานักปลัด
เทศบาล)

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนน 
คสล. ขนาดกว้าง 4.00 
ม. ยาว 615.00 ม. หนา 
0.15 ม. (รวมพื้นที่ไม
น้อยกวา 2,460.00 ตร
.ม.) บริเวณหน้าสถานี
ดับเพลิงเทศบาลตําบล
ดอนยายหอม ถึงสุดเขต
เทศบาลฯ เชื่อมตอ ม.4 
อบต.ดอนยายหอม 
(กองชาง)

โครงการกอสร้างอาคาร
ศูนย์ฝึกอาชีพ บริเวณ
ลานออกกําลังกาย 
ชุมชนพอเงิน หมูที่ 2 
ตําบลดอนยายหอม 
(กองชาง)

วันที่พิมพ์ : 21/9/2564  13:35:28 หน้า : 45/52



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการตอเติมหลังคา
ด้านข้างอาคารสํานัก
งานเทศบาลตําบลดอน
ยายหอม (สํานักปลัด
เทศบาล)

466,000 466,000

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนน 
คสล. ขนาดกว้าง 4.00 
ม. ยาว 615.00 ม. หนา 
0.15 ม. (รวมพื้นที่ไม
น้อยกวา 2,460.00 ตร
.ม.) บริเวณหน้าสถานี
ดับเพลิงเทศบาลตําบล
ดอนยายหอม ถึงสุดเขต
เทศบาลฯ เชื่อมตอ ม.4 
อบต.ดอนยายหอม 
(กองชาง)

1,685,000 1,685,000

โครงการกอสร้างอาคาร
ศูนย์ฝึกอาชีพ บริเวณ
ลานออกกําลังกาย 
ชุมชนพอเงิน หมูที่ 2 
ตําบลดอนยายหอม 
(กองชาง)

905,000 905,000

วันที่พิมพ์ : 21/9/2564  13:35:28 หน้า : 46/52



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการวางทอระบาย
น้ํา คสล. ขนาด ศก. 
0.60 ม. ความยาว 
90.00 ม. พร้อมบอพัก 
คสล. ขนาด 1.00 
&#215; 1.00 ม. 
จํานวน 9 บอ บริเวณ
ปากซอยเสมาธรรมจักร 
13 เชื่อมบอพักเดิม 
(กองชาง)

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

โครงการปรับปรุงซอม
แซมผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็กที่ชํารุด 
บริเวณปากซอยเสมา
ธรรมจักร 13 ถึงบริเวณ
บ้านนางละเอียด นิ่ม
ทรงประเสริฐ ชุมชน 
789 หมูที่ 1 ตําบลดอน
ยายหอม (กองชาง)

วันที่พิมพ์ : 21/9/2564  13:35:28 หน้า : 47/52



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการวางทอระบาย
น้ํา คสล. ขนาด ศก. 
0.60 ม. ความยาว 
90.00 ม. พร้อมบอพัก 
คสล. ขนาด 1.00 
&#215; 1.00 ม. 
จํานวน 9 บอ บริเวณ
ปากซอยเสมาธรรมจักร 
13 เชื่อมบอพักเดิม 
(กองชาง)

416,000 416,000

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

โครงการปรับปรุงซอม
แซมผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็กที่ชํารุด 
บริเวณปากซอยเสมา
ธรรมจักร 13 ถึงบริเวณ
บ้านนางละเอียด นิ่ม
ทรงประเสริฐ ชุมชน 
789 หมูที่ 1 ตําบลดอน
ยายหอม (กองชาง)

314,000 314,000

วันที่พิมพ์ : 21/9/2564  13:35:28 หน้า : 48/52



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงถนน
ซอมแซมผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กที่
ชํารุด บริเวณบ้านนาย
ณัฐวัตร ทวนประเสริฐ 
ถึงบริเวณคอสะพาน 
ชุมชน 789 หมูที่ 1 
ตําบลดอนยายหอม 
(กองชาง)

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต พร้อมซอม
แซมผิวจราจรคอนกรีต
ที่ชํารุด บริเวณบ้านนาง
สาย มีก่ํา ถึงคอสะพาน
ที่ทําการผู้ใหญบ้าน (ชั่ว
คราว)  หมูที่ 1 นายธนู 
คงจุ้ย (ชุมชนโคกทรัพย์
เจริญ) หมูที่ 1 ตําบล
ดอนยายหอม (กองชาง)

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสําหรับ
อาหารกลางวันของ
โรงเรียนวัดดอนยาย
หอม(หลวงพอเงิน
อุปถัมภ์)

2,121,000

วันที่พิมพ์ : 21/9/2564  13:35:28 หน้า : 49/52



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงถนน
ซอมแซมผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กที่
ชํารุด บริเวณบ้านนาย
ณัฐวัตร ทวนประเสริฐ 
ถึงบริเวณคอสะพาน 
ชุมชน 789 หมูที่ 1 
ตําบลดอนยายหอม 
(กองชาง)

250,000 250,000

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต พร้อมซอม
แซมผิวจราจรคอนกรีต
ที่ชํารุด บริเวณบ้านนาง
สาย มีก่ํา ถึงคอสะพาน
ที่ทําการผู้ใหญบ้าน (ชั่ว
คราว)  หมูที่ 1 นายธนู 
คงจุ้ย (ชุมชนโคกทรัพย์
เจริญ) หมูที่ 1 ตําบล
ดอนยายหอม (กองชาง)

353,000 353,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสําหรับ
อาหารกลางวันของ
โรงเรียนวัดดอนยาย
หอม(หลวงพอเงิน
อุปถัมภ์)

2,121,000

วันที่พิมพ์ : 21/9/2564  13:35:28 หน้า : 50/52



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

รวม 15,622,910 19,458,240 2,661,900 7,883,460 6,290,060 1,043,500 4,765,000 560,000

วันที่พิมพ์ : 21/9/2564  13:35:28 หน้า : 51/52



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

รวม 440,000 11,274,930 70,000,000

วันที่พิมพ์ : 21/9/2564  13:35:28 หน้า : 52/52




