
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลดงขุย
อําเภอ ชนแดน   จังหวัดเพชรบูรณ์

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 35,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 9,325,540 บาท
งบบุคลากร รวม 6,075,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,848,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 725,760 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งให้แก่ นายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 207,360 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ เลขานุการ และทีปรึกษานายก
เทศมนตรี

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,555,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ ประธานสภาเทศบาล รอง
ประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาล

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,227,520 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,530,740 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเงินค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเท่ากับเงินประจําตําแหน่ง  
ให้แก่  พนักงานเทศบาลทีได้รับเงินประจําตําแหน่งตามกฎหมาย
ว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง  

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 162,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้บริหาร  ให้แก่  ปลัดเทศบาล
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล  หัวหน้าฝ่ายอํานวยการและหัวหน้าฝ่าย
ปกครอง 

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 450,780 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําพร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําประจําปี
งบดําเนินงาน รวม 3,229,700 บาท
ค่าตอบแทน รวม 70,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่  พนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้างประจํา  และพนักงานจ้าง ทีมาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานและลูกจ้างประจํา
ค่าใช้สอย รวม 1,757,200 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 728,800 บาท
     1. เพือจ่ายเป็นค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสารรายเดือน เดือนละ
2,400 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน  28,800 บาท 
 
     2. เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี
ตามคําพิพากษา   เป็นเงิน  10,000 บาท 

     3. เพือจ่ายเป็นค่าล้างฟิลม์  ค่าอัดขยายรูป  ค่าจ้างทําของ
ต่างๆ       เป็นเงิน  150,000  บาท

     4. โครงการจ้างเหมาผู้ปฎิบัติงานทําความสะอาดสํานัก
งาน จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้แก่ผู้ปฎิบัติงานทําความสะอาดสํานักงาน
เทศบาลฯ จํานวน    1  อัตรา  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเกียวข้องและ
ระบุไว้ในโครงการฯ(ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิม
เติม  ฉบับที  1   หน้า  7  โครงการที 1)

     5. โครงการจ้างเหมาผู้ปฎิบัติงานยานพาหนะ สํานักปลัด
เทศบาล  จํานวน  108,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้แก่ผู้ปฎิบัติงานยานพาหนะของสํานัก
ปลัดฯ   จํานวน 1 อัตรา   โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆทีเกียวข้องและระบุ
ไว้ในโครงการฯ  (ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564   เพิม
เติม ฉบับที 1   หน้า 7  โครงการที 2)   

     6. โครงการจ้างเหมาผู้ปฎิบัติงานยานพาหนะและประชาสัมพันธ์ของ
สํานักปลัด  จํานวน  132,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้แก่ผู้ปฎิบัติงานยานพาหนะและประชา
สัมพันธ์ของสํานักปลัดเทศบาล   จํานวน 1  อัตรา  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ต่างๆทีเกียวข้องและระบุไว้ในโครงการฯ  (ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ
.2561-2564   เพิมเติม  ฉบับที 1   หน้า 7  โครงการที 3)

     7. โครงการจ้างเหมาผู้ปฎิบัติงานเลขานุการ  จํานวน  84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้แก่ผู้ปฎิบัติงานเลขานุการ  จํานวน   1
  อัตรา    โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเกียวข้องและระบุไว้ใน
โครงการฯ  (ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564  เพิมเติม  ฉบับ
ที  1  หน้า 8   โครงการที 4)

     8. โครงการจ้างเหมาผู้ปฎิบัติงานผลิตและพิมพ์
เอกสาร  จํานวน  132,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้แก่ผู้ปฎิบัติงานผลิตและพิมพ์
เอกสาร จํานวน  1 อัตรา โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ต่างๆทีเกียวข้องและระบุ
ไว้ในโครงการฯ  (ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564   เพิม
เติม   ฉบับที 1 หน้า 9  โครงการที 5)
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล  หรือคณะบุคคลทีไปนิเทศ
งาน  ตรวจงาน  หรือเยียมชม  หรือทัศนศึกษาดูงานจากหน่วยงาน
ต่างๆ  ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 430,400 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทังในและนอกราชอาณาจักร
ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง
ประจํา พนักงานจ้าง  หรือบุคคลทีได้รับอนุญาตให้เดินทางไป
ราชการ  เช่น  ค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ   ค่าเช่าทีพัก   ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน   ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ค่าทัศนศึกษาหรือศึกษาดูงาน ค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม สัมมนา และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องฯลฯ 
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อหรือกระเช้าดอกไม้  พวงมาลา สําหรับใช้ใน
พิธีต่างๆของเทศบาลและทางราชการ  รวมทังการไปคารวะเยียมเยียน
บุคคลผู้ปฏิบัติงานให้แก่เทศบาล หรือประสบอุบัติเหตุเจ็บป่วย  เนืองจาก
การปฎิบัติงานหรือทําคุณประโยชน์แก่ทางราชการ 
โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานเทศบาล ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเกียวข้องและระบุไว้ในโครงการฯ (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 -2564 หน้า 96  โครงการที 5)
โครงการเพิมเติมและปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถินสีปี จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเกียวข้องและระบุไว้ในโครงการฯ (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 -2564 หน้า 96  โครงการที 6)
โครงการเลือกตังผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลดงขุย จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตังขององค์กรปกครองส่วนท้องถินตามที
คณะกรรมการการเลือกตังกําหนด  (ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ
.2561-2564  หน้า  96  โครงการที 1)
โครงการสนับสนุนโครงการอันเนืองมาจากกพระราชดําริ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเกียวข้องและระบุไว้ในโครงการฯ (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 -2564 หน้า 96  โครงการที 2)
โครงการเสริมสร้างค่านิยมความซือสัตย์ สุจริต เทศบาลตําบลดงขุย จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเกียวข้องและระบุไว้ในโครงการฯ (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 -2564 หน้า 96  โครงการที 3)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 193,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง และ
ทรัพย์สินอืนให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 827,500 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 167,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงานต่างๆ เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ค่า
เครืองเขียนแบบพิมพ์ นําดืม ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ สมุดประวัติ รวมทัง
เป็นค่าจัดซือหนังสือ ระเบียบ กฎหมายทีเกียวข้องกับเทศบาล ค่าหนังสือ
พิมพ์ ค่าวารสาร ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือแบตเตอรีแห้งใช้กับกล้องบันทึกวีดีโอ ค่าแบตเตอรี
โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์เครืองรับส่งวิทยุ สายไฟ หลอดไฟ รวมถึงอุปกรณ์
อิเล็คทรอนิคส์ต่างๆ ฯลฯ
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ ผงซักฟอก สบู่ ไม้กวาด มีด ถ้วยชาม แก้วจานรอง
นํา กระจกเงา นําจืด ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 80,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่น หิน ปูน ทราย สี ฯลฯ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น หม้อแบตเตอรี ยาง
นอก ยางใน ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 350,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนํามันดีเซล นํามันเบนซิน นํามันจารบี ฯลฯ
วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสารเคมีป้องกันและกําจัดแมลง  กําจัดวัชพืช  ซือ
พันธุ์ไม้  พันธุ์สัตว์  กระถางต้นไม้  วัสดุเพาะชํา อุปกรณ์ในการขยาย
พันธุ์ เช่น ใบมีด เชือก ถุงพลาสติก ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  กระดาษเขียน
โปสเตอร์  ฟิล์ม  สไลด์  แถบบันทึกเสียงหรือภาพ วีดีโอเทป ม้วนเทป ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือแผ่นดิสก์เก็ต  หัวพิมพ์  แผ่นกรองแสง  กระดาษต่อ
เนือง  สายเคเบิล  และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้องกับวัสดุคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 575,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 450,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบริการไฟฟ้าในสํานักงาน/ในทีสาธารณะ  ฯลฯ
ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านําประปา  ค่านําบาดาล ฯลฯ
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์พืนฐาน  ค่าโทรศัพท์เคลือนที   ค่าใช้จ่าย
เพือให้ได้มาซึงบริการ  เช่น ค่าเช่าเครือง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์  ค่า
บํารุงรักษาสาย ฯลฯ 

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ต่างๆ  เช่น ค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่า
ดวงตราไปรษณีย์  ฯลฯ

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 65,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าบริการเคเบิล
ทีวี  ค่าบริการอินเตอร์เน็ต  ฯลฯ
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งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 20,000 บาท
     (1) อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์  จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ ตามโครงการ
เหล่ากาชาดและชาวท้องถินรวมใจช่วยผู้ประสบสาธารณภัยและผู้เดือด
ร้อนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  (ปรากฏในแผน
พัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 - 2564  หน้า  105  โครงการที 1 )
     (2) อุดหนุนกิงกาชาดอําเภอชนแดน  จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิงกาชาดอําเภอชนแดน  ตามโครงการสนับสนุน
กิจกรรมกิงกาชาดอําเภอชนแดน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตาม
หนังสือสํานักงานกิงกาชาดอําเภอชนแดน ที พช 0518 (กช)/2510 ลงวัน
ที 29 พฤษภาคม  2560  (ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 - 2564
  หน้า 105  โครงการที 2 )

งานบริหารงานคลัง รวม 2,387,480 บาท
งบบุคลากร รวม 1,120,480 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,120,480 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 895,980 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลพร้อมทังเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาล  ตําแหน่ง  ผู้
อํานวยการกองคลัง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 140,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทัวไป ตามหนังสือ ก.จ., ก.ท.และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท
 0809.5/ว 81 ลงวันที 10 กรกฎาคม 2557

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่ พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  และพนักงานจ้างทัวไป  ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย
การเบิกจ่ายเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจํา
ส่วนราชการ(ฉบับที 5) พ.ศ. 2555

งบดําเนินงาน รวม 1,247,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 137,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือหรือจัดจ้าง คณะกรรมการ
ตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้างให้กับผู้แทนชุมชนทีได้รับแต่งตัง

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงาน
เทศบาล และพนักงานจ้าง ทีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ตามสิทธิ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ให้ได้รับตามสิทธิ
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล  และ
ลูกจ้างประจํา
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ค่าใช้สอย รวม 910,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 270,000 บาท
     1. เพือจ่ายเป็นค่าจ้างทําของต่างๆ   เป็นเงิน จํานวน  30,000 บาท

     2. โครงการจ้างเหมาผู้ปฎิบัติงานผลิตและพิมพ์
เอกสาร  จํานวน  132,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้แก่ผู้ปฎิบัติงานผลิตและพิมพ์
เอกสาร จํานวน  1 อัตรา โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆทีเกียวข้องและระบุ
ไว้ในโครงการฯ  (ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564  เพิม
เติม  ฉบับที 1 หน้า 10  โครงการที 6)

     3. โครงการจ้างเหมาผู้ปฎิบัติงานบันทึกข้อมูล  จํานวน  108,000
 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้แก่ผู้ปฎิบัติงานบันทึกข้อมูล จํานวน  1
 อัตรา โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเกียวข้องและระบุไว้ใน
โครงการฯ (ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564  เพิมเติม   ฉบับ
ที 1   หน้า 10  โครงการที 7)

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล  หรือคณะบุคคลทีไปนิเทศ
งาน  ตรวจงาน  หรือเยียมชม  หรือทัศนศึกษาดูงาน จากหน่วยงาน
ต่างๆ  ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทังในและนอกราชอาณาจักร
ของคณะผู้บริหาร  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ทีได้รับ
อนุญาตให้เดินทางไปราชการ เช่น  ค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่า
เช่า  ทีพัก  ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียน  ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ที
เกียวข้อง ฯลฯ
โครงการบริการเต็มทีจัดเก็บภาษีถึงบ้าน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเกียวข้องและระบุไว้ในโครงการฯ (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 - 2564  เพิมเติม  ฉบับ
ที  1   หน้า 11  โครงการที 9)
โครงการปรับปรุงระบบแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 450,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเกียวข้องและระบุไว้ในโครงการฯ (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 - 2564  เพิมเติม  ฉบับ
ที  1  หน้า  11  โครงการที 8)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง และ
ทรัพย์สินอืนให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานต่างๆ ทีใช้ในสํานักงาน  เช่น กระดาษ
ไข กระดาษโรเนียว ใบเสร็จรับเงิน ทะเบียนต่างๆ สมุด ดินสอ ค่าถ่าย
เอกสาร ค่านําดืม ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ  เช่น  ไม้กวาด  ตะกร้า  ชันวาง
ของ  นํายาล้างห้องนํา กระดาษชําระ  ถ้วยชาม ช้อนส้อม ฯลฯ
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง
เช่น ไม้  สี ทินเนอร์ กรวด หิน ปูน ทราย เหล็ก อิฐ กระเบือง ลวด ตะปู  ฯ
ลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถยนต์ อะไหล่รถ และ
อุปกรณ์เพือการบํารุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 9,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนทีใช้กับยานพาหนะ และวัสดุทีใช้
ในการหล่อลืน ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสารเคมีป้องกันและกําจัดแมลง  กําจัดวัชพืช  ซือ
พันธุ์ไม้  พันธุ์สัตว์  กระถางต้นไม้  ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือแผ่นปลิว  แผ่นพับ  ป้ายไวนิล  อุปกรณ์จัดทําป้าย
โฆษณาในการประชาสัมพันธ์ชําระภาษี รูปถ่าย แผ่นซีดี ฟิล์มถ่าย
ภาพ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์
หรือแถบพิมพ์ ตลับผงหมึก กระดาษต่อเนือง  เมมโมรีชิป  เครืองกระจาย
สัญญาณ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์ที
มีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
   (1) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการอํานวยการสถานทีกลาง
สําหรับ เป็นศูนย์รวมข่าวสารจัดซือจัดจ้างของหน่วยบริหารราชการส่วน
ท้องถิน  จํานวน  20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการ
อํานวยการสถานทีกลาง  สําหรับเป็นศูนย์รวมข่าวสารจัดซือจัดจ้างของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน อําเภอชนแดน ประจําปีงบประ
มาณพ.ศ. 2561 (ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 - 2564
  หน้า 110  โครงการที 1)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,372,140 บาท
งบบุคลากร รวม 250,140 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 250,140 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 250,140 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําพร้อมทังเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําประจํา
ปี

งบดําเนินงาน รวม 1,122,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 35,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้
แก่ พนักงาน และพนักงานจ้าง ทีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล ซึงมีสิทธิ
เบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 617,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 507,000 บาท
     1. เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทําของต่างๆ  เป็นเงิน  15,000 บาท

     2. โครงการจ้างเหมาผู้ปฎิบัติงานยานพาหนะงาน
ป้องกันฯ  จํานวน  108,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้แก่ผู้ปฎิบัติงานยานพาหนะงาน
ป้องกันฯ   จํานวน 1 อัตรา   โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆทีเกียวข้องและ
ระบุไว้ในโครงการฯ  (ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564   เพิม
เติม ฉบับที 1  หน้า 12  โครงการที 1)

     3. โครงการจ้างเหมาผู้ปฎิบัติงานยานพาหนะและดูแลจุดติดตังถังเคมี
ดับเพลิงงานป้องกัน  จํานวน  132,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้แก่ผู้ปฎิบัติงานยานพาหนะและดูแลจุด
ติดตังถังเคมีดับเพลิงฯ จํานวน 1 อัตรา โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆทีเกียว
ข้องและระบุไว้ในโครงการฯ  (ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-
2564 เพิมเติม  ฉบับที 1  หน้า 12  โครงการที 2)

     4. โครงการจ้างเหมาผู้ปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย  จํานวน  252,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้แก่ผู้ปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย  จํานวน 3 อัตรา  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆทีเกียวข้องและ
ระบุไว้ในโครงการฯ  (ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564   เพิม
เติม ฉบับที 1  หน้า 13 โครงการที 3)     

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทังในและนอกราชอาณาจักร
ของคณะผู้บริหาร  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ทีได้รับ
อนุญาตให้เดินทางไปราชการ เช่น  ค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่า
เช่าทีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ที
เกียวข้อง ฯลฯ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง และ
ทรัพย์สินอืนให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 470,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงานต่างๆ  เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ค่า
เครืองเขียนแบบพิมพ์ นําดืม ธงชาติ  เครืองคํานวณเลข ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือแบตเตอรีแห้งใช้กับกล้องบันทึกภาพวีดีโอ  อุปกรณ์
เครืองรับส่งวิทยุ  สายไฟ  หลอดไฟ รวมถึงอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์
ต่างๆ ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ  ผงซักฟอก  สบู่  ไม้กวาด  มีด  ถ้วยชาม  แก้วนํา
จานรอง  กระจกเงา นํายาทําความสะอาดอาคาร ฯลฯ
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น กรวด หิน ดิน ปูน ทราย หิน
คลุก สี ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ เช่น แบตเตอรี  ยาง
นอก  ยางใน  ไขควง นอตและสกรู อะไหล่รถจักรยานยนต์ ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนํามันดีเซล นํามันเบนซิน แก๊สโซ
ฮอล์91 , 95 นํามันจารบีและนํามันหล่อลืนชนิดต่างๆ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
ต่างๆ  เช่น  กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม  สไลด์   แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ  วีดีโอเทป ม้วนเทป ฯลฯ 

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 90,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการฝึกอบรมและซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเกียวข้องและระบุไว้ในโครงการฯ  (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561 -2564) เพิมเติม  ฉบับ
ที 1  หน้า  5 โครงการที 1)

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกายต่างๆ เช่น หมวกดับเพลิง ถุงมือ
ดับเพลิง รองเท้าดับเพลิง  เข็มขัดคาดหัวฉีด ตีนกบ  เข็มขัดช่วยชีวิต  ฯลฯ

วัสดุอืน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอืนๆ ทีไม่สามารถจัดประเภทในกลุ่มใดๆ
ได้ เช่น วัสดุ อุปกรณ์ทีใช้สําหรับการบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ได้แก่ สาย
ส่งนําดับเพลิง  ท่อดูดนําดับเพลิง  หัวฉีดนําดับเพลิง ข้อแยกดับเพลิงและ
อุปกรณ์อืนๆทีใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ฯลฯ

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 4,250,620 บาท
งบบุคลากร รวม 420,820 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 420,820 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 256,320 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี (จ่ายจากเงินอุดหนุน)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 140,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทัวไป ทีได้รับเงินจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน (จ่ายจากเงินอุดหนุน)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจที
ได้รับจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน (จ่ายจากเงินอุดหนุน)  
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งบดําเนินงาน รวม 2,102,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินและค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินการประเมินผลงานบุคคลเพือแต่งตังให้ดํารงตําแหน่งทีสูงขึน ของ
พนักงานครูและพนักงานเทศบาลทีไม่สังกัดสถานศึกษา

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่  พนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง ทีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ค่าใช้สอย รวม 1,135,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 562,000 บาท
     1. เพือจ่ายเป็นค่าจ้างจัดทําของต่างๆ  เป็นเงิน  10,000 บาท   ฯลฯ

     2. โครงการจ้างเหมาผู้ปฎิบัติงานผลิตและพิมพ์
เอกสาร  จํานวน  84,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้แก่ผู้ปฎิบัติงานผลิตและพิมพ์
เอกสาร จํานวน  1 อัตรา โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆทีเกียวข้องและระบุ
ไว้ในโครงการฯ  (ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564  เพิม
เติม  ฉบับที 1  หน้า 14  โครงการที 1)

     3. โครงการจ้างเหมาผู้ปฎิบัติงานครูสอนเด็กเล็ก  จํานวน  132,000
  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้แก่ผู้ปฎิบัติงานครูสอนเด็ก
เล็ก จํานวน  1 อัตรา โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเกียวข้องและระบุไว้ใน
โครงการฯ (ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564  เพิมเติม   ฉบับ
ที 1   หน้า 14 โครงการที 2) 

     4. โครงการจ้างเหมาผู้ปฎิบัติงานบริบาลและพัฒนา
เด็ก  จํานวน  168,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานบริบาลและพัฒนา
เด็ก จํานวน 2 อัตรา โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆทีเกียวข้องและระบุไว้ใน
โครงการฯ (ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติม  ฉบับ
ที 1  หน้า 15  โครงการที 3)

     5. โครงการจ้างเหมาผู้ปฎิบัติงานทําความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  จํานวน  168,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้แก่ผู้ปฎิบัติงานทําความสะอาดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ จํานวน   2  อัตรา โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเกียวข้อง
และระบุไว้ในโครงการฯ(ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564
 เพิมเติม  ฉบับที  1   หน้า  15  โครงการที 4)    

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล  หรือคณะบุคคลทีไปนิเทศ
งาน  ตรวจงาน  หรือเยียมชม  หรือทัศนศึกษาดูงานจากหน่วยงาน
ต่างๆ  ฯลฯ
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทังในและนอกราชอาณาจักร
ของคณะผู้บริหาร  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ทีได้รับ
อนุญาตให้เดินทางไปราชการ เช่น  ค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่า
เช่าทีพัก  ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ค่าทัศนศึกษาหรือ
ศึกษาดูงาน  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 6,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ  อัตราละ 2,000 บาท จํานวน  3 อัตรา  ทังนีจะเบิกจ่าย
ต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
โครงการ Open house จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเกียวข้องและระบุไว้ในโครงการฯ (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 -2564 หน้า  75 โครงการที 4)
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเกียวข้องและระบุไว้ในโครงการฯ (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561 - 2564  หน้า  74  โครงการที 2)
โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเกียวข้องและระบุไว้ในโครงการฯ (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 -2564 หน้า 74  โครงการที 1)
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริการสถานศึกษา จํานวน 392,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ จํานวน  80  คน  คนละ 20 บาท  จํานวน  245 วัน  ทังนีจะเบิก
จ่าย ต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน       

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน "โตไปไม่โกง" จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ  ทีเกียวข้องและระบุไว้ในโครงการฯ  (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 -2564  เพิมเติม  ฉบับที 1  หน้า 6
  โครงการที 1)        

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง และ
ทรัพย์สินอืนให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ       

ค่าวัสดุ รวม 927,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น  ค่าเครืองเขียน แบบพิมพ์  ค่า
วารสาร สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้างพิมพ์  กระดาษ ปากกา ค่านํา
ดืม ฯลฯ       

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือแบตเตอรีแห้งใช้กับกล้องบันทึกวีดีโอ ค่าแบตเตอรี
โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์เครืองรับส่งวิทยุ สายไฟ หลอดไฟ รวมถึงอุปกรณ์
อิเล็คทรอนิคส์ต่างๆ ฯลฯ       

วันทีพิมพ์ : 25/10/2561  12:41:36 หน้า : 11/30



วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น ไม้กวาด ผงซัก
ฟอก สบู่ จาน ชาม กระดาษชําระ นํายาทําความสะอาด ฯลฯ       

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 857,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้แก่ เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านดง
ขุย  (ดงขุยวิทยาคาร)  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืน
ฐาน (สพฐ.) จํานวน  367  คน  จํานวน  260  วัน และเด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน  80  คน   จํานวน  260  วัน  ทังนีจะเบิกจ่ายต่อ
เมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน  (ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 -2564  หน้า 103  โครงการ
ที 1)       

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่น หิน ปูน ทราย สี ฯลฯ       

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น หม้อแบตเตอรี ยาง
นอก ยางใน ฯลฯ       

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนํามันดีเซล นํามันเบนซิน นํามันจารบี ฯลฯ       

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ทีไม่ใช่ยา เคมีภัณฑ์ต่าง วัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆทางการแพทย์ ฯลฯ      

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสารเคมีป้องกันและกําจัดแมลง  กําจัดวัชพืช  ซือ
พันธุ์ไม้  พันธุ์สัตว์  กระถางต้นไม้  วัสดุเพาะชํา อุปกรณ์ในการขยาย
พันธุ์ เช่น ใบมีด เชือก ถุงพลาสติก ฯลฯ       

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์โฆษณาและเผยแพร่  เช่น  กระดาษเขียน
โปสเตอร์  สี พู่กัน ฟิล์ม แถบบันทึกเสียง หรือภาพ รูปสีหรือขาวดําทีได้
จากอัด ขยาย  ฯลฯ       

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์
หรือแถบพิมพ์  ตลับผงหมึก  กระดาษต่อเนือง เมมโมรีชิป เครืองกระจาย
สัญญาณ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์ ที
มีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ       
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งบลงทุน รวม 64,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 64,800 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
โครงการจัดซือเครืองปรับอากาศ จํานวน 64,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิด
แขวน ขนาด 24,000  บีทียู  ติดตังภายในอาคารเรียน ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ  จํานวน  2  เครือง จัดซือตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์   (ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561 - 2564  เพิมเติม  ฉบับ
ที 1  หน้า  16   โครงการที  5)        

งบเงินอุดหนุน รวม 1,663,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,663,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 1,523,000 บาท

 (1) โครงการงานรัฐพิธี และงานพิธีวันสําคัญของชาติจํานวน  5,000  
บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอชนแดน  ตามโครงการ
งานรัฐพิธี  และงานพิธีวันสําคัญของชาติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 ตามหนังสืออําเภอชนแดน ที พช 0518/ว 2509 ลงวันที 29
 พฤษภาคม 2560 (ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 -2564
  หน้า 104  โครงการที 5)       
 (2) โครงการมะขามหวานประกายทองสักการะบูชาหลวงพ่อทบ  จํานวน 
 40,000  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอชนแดน  ตามโครงการ
มะขามหวานประกายทองสักการะบูชา หลวงพ่อทบ ประจําปีงบ
ประมาณ 2561 (ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 -2564 หน้า 103
 โครงการที 3)          
 (3) โครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ของดีเมืองชนแดนจํานวน 10,000 
บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอชนแดนตามโครงการส่ง
เสริมประชาสัมพันธ์ของดีเมืองชนแดนประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 ตามหนังสืออําเภอชนแดน ที พช 0518/ว 2509 ลงวันที 29
 พฤษภาคม 2560 (ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 -2564
  หน้า 104  โครงการที 6 )       
 (4) โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ. จํานวน  
 1,468,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านดง
ขุย จํานวน  367  คน  คนละ  20  บาท  จํานวน 200 วัน  ทังนีจะเบิกจ่าย
ต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน  (ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 -2564  หน้า 103  โครงการ
ที 2)       

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 140,000 บาท
 (1) โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์กิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิน 
จํานวน  140,000  บาท
เพือจ่ายเงินอุดหนุนมูลนิธิศาลเจ้าพ่อดงขุยตามโครงการส่งเสริมความ
สัมพันธ์กิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีท้องถินประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2561 ตามหนังสือมูลนิธิศาลเจ้าพ่อดงขุย ที  2/2560 ลงวันที  2
  มกราคม  2560 (ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 -2564
  หน้า 104  โครงการที 4 )       
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 345,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 345,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างจัดทําของต่างๆ ฯลฯ  

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง และ
ทรัพย์สินอืนให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ       

ค่าวัสดุ รวม 275,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น  ค่าเครืองเขียน แบบพิมพ์  ค่า
วารสาร สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้างพิมพ์กระดาษ ปากกา ค่านํา
ดืม และเครืองใช้ในสํานักงานอืนๆ ทีเป็นวัสดุโดยสภาพ ฯลฯ       

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ เช่น หลอดไฟ สาย
ไฟ ฯลฯ       

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น ไม้กวาด ผงซัก
ฟอก สบู่ จาน ชาม กระดาษชําระ นํายาทําความสะอาด ฯลฯ       

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ นํามันทาสี
ไม้ สี อิฐ ปูน ทราย กระเบือง ฯลฯ       

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล นํามันเบนซิน
และนํามันหลือลืนชนิดต่างๆ  ฯลฯ       

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเวชภัณฑ์ต่างๆ เช่น สําลี ผ้าพันแผล แอลกอฮอล์ ฯลฯ ให้
แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ต่างๆ        

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรต่างๆ เช่น สารเคมีป้องกันและกําจัด
แมลง กําจัดวัชพืช ปุ๋ย  อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เช่น ใบ
มีด เชือก  ฯลฯ       

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์โฆษณาและเผยแพร่  เช่น  กระดาษเขียน
โปสเตอร์  สี พู่กัน ฟิล์ม แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดําทีได้
จากอัด ขยาย  ฯลฯ       
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์
หรือแถบพิมพ์  ตลับผงหมึก  กระดาษต่อเนือง เมมโมรีชิป เครืองกระจาย
สัญญาณ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์ ที
มีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ       

วัสดุการศึกษา จํานวน 140,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ สําหรับส่งเสริมและพัฒนาการจัดการ
ศึกษา ฯลฯ       

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 2,595,172 บาท
งบบุคลากร รวม 587,172 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 587,172 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 346,020 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี       

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 18,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาล ตําแหน่ง หัวหน้า
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขฯ         

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 223,152 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างประจําให้แก่ลูกจ้างประจําพร้อมทังเงินปรับปรุงประจําปี 
   

งบดําเนินงาน รวม 2,008,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 62,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่  พนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างทีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   
    

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานกองสาธารณสุขฯ ทีมีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบฯ       

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล ซึงมีสิทธิ
เบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ       

ค่าใช้สอย รวม 1,836,000 บาท
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รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 1,712,000 บาท
     1. เพือจ่ายเป็นค่าจ้างทําของต่างๆ ฯลฯ  เป็นเงิน  20,000 บาท      

     2. โครงการจ้างเหมาผู้ปฎิบัติงานผลิตและพิมพ์เอกสาร 
 จํานวน 108,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้แก่ผู้ปฎิบัติงานผลิตและพิมพ์
เอกสาร จํานวน  1 อัตรา โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆทีเกียวข้องและระบุ
ไว้ในโครงการฯ  (ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564  เพิม
เติม  ฉบับที 1  หน้า 17  โครงการที 1)
  
     3. โครงการจ้างเหมาผู้ปฎิบัติงานยานพาหนะ จํานวน  132,000  
บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้แก่ผู้ปฎิบัติงานยานพาหนะ (รถกู้ชีพ กู้
ภัย)   จํานวน 1 อัตรา   โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆทีเกียวข้องและระบุไว้
ในโครงการฯ  (ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564   เพิม
เติม ฉบับที 1  หน้า 17  โครงการที 2) 

     4. โครงการจ้างเหมาผู้ปฎิบัติงานสารสนเทศ   จํานวน  108,000  
บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้แก่ผู้ปฎิบัติงานสารสนเทศ จํานวน  1
 อัตรา โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเกียวข้องและระบุไว้ใน
โครงการฯ  (ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564  เพิมเติม  ฉบับ
ที 1 หน้า  18 โครงการที 3)  
 
     5. โครงการจ้างเหมาผู้ปฎิบัติงานประสานชุมชน   จํานวน   84,000  
บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้แก่ผู้ปฎิบัติงานประสาน
ชุมชน จํานวน  1 อัตรา โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ  ทีเกียวข้องและระบุ
ไว้ในโครงการฯ  (ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564  เพิม
เติม  ฉบับที 1 หน้า  18 โครงการที 4) 
  
     6. โครงการจ้างเหมาผู้ปฎิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล(รถ
ขยะ 81-8120) จํานวน  336,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้แก่ผู้ปฎิบัติงานเก็บขนขยะมูล
ฝอยฯ จํานวน  4 อัตรา โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆทีเกียวข้องและระบุไว้
ในโครงการฯ  (ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564  เพิม
เติม  ฉบับที 1  หน้า  19   โครงการที 5) 
 
     7. โครงการจ้างเหมาผู้ปฎิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอย และสิงปฏิกูล(รถ
ขยะ 81-4972)  จํานวน   252,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้แก่ผู้ปฎิบัติงานเก็บขนขยะมูล
ฝอยฯ จํานวน  3 อัตรา โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ต่างๆทีเกียวข้องและระบุไว้
ในโครงการฯ  (ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564  เพิม
เติม  ฉบับที 1  หน้า  20   โครงการที 6) 
 
     8. โครงการจ้างเหมาผู้ปฎิบัติงานทําความสะอาดถนนและพืนที
สาธารณะ(ชุมชนที 1,2,3,4)  จํานวน  336,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้แก่ผู้ปฎิบัติงานทําความ
สะอาดฯ  จํานวน  4 อัตรา  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆทีเกียวข้องและระบุ
ไว้ในโครงการฯ  (ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564  เพิม
เติม  ฉบับที 1  หน้า  21  โครงการที 7) 
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     9. โครงการจ้างเหมาผู้ปฎิบัติงานทําความสะอาดถนนและพืนที
สาธารณะ(ชุมชนที 5,6,7,8,9)   จํานวน   336,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้แก่ผู้ปฎิบัติงานทําความ
สะอาดฯ  จํานวน  4 อัตรา  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ต่างๆทีเกียวข้องและ
ระบุไว้ในโครงการฯ  (ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564  เพิม
เติม  ฉบับที 1  หน้า  22  โครงการที 8)       
   

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล  หรือคณะบุคคลทีไปนิเทศ
งาน  ตรวจงาน  หรือเยียมชม  หรือทัศนศึกษาดูงาน จากหน่วยงาน
ต่างๆ  ฯลฯ       

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทังในและนอกราชอาณาจักร
ของคณะผู้บริหาร  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ทีได้รับ
อนุญาตให้เดินทางไปราชการ เช่น  ค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่า
เช่าทีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ที
เกียวข้อง ฯลฯ       

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 54,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง และ
ทรัพย์สินอืนให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ       

ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุอุปกรณ์สํานักงาน เช่น  เครืองเขียน  แบบพิมพ์ ค่า
วารสาร  สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้างพิมพ์ กระดาษ ปากกา ค่านํา
ดืม ฯลฯ       

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนํามันดีเซล นํามันเบนซิน นํามันจารบี ฯลฯ       

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสารเคมีป้องกันและกําจัดแมลง  กําจัดวัชพืช  ซือ
พันธุ์ไม้  พันธุ์สัตว์  กระถางต้นไม้  วัสดุเพาะชํา อุปกรณ์ในการขยาย
พันธุ์ เช่น ใบมีด เชือก ถุงพลาสติก ฯลฯ       

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  กระดาษเขียน
โปสเตอร์  ฟิล์ม  สไลด์  แถบบันทึกเสียงหรือภาพ วีดีโอเทป ม้วนเทป ฯลฯ 
      

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือแผ่นดิสก์เก็ต  หัวพิมพ์  แผ่นกรองแสง  กระดาษต่อ
เนือง  สายเคเบิล  และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้องกับวัสดุคอมพิวเตอร์ ฯลฯ   
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 447,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 380,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข
สุขาภิบาล  แพทย์  พยาบาล  พนักงานสาธารณสุขและปฏิบัติงานด้าน
สาธารณสุข นอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ       

ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการรณรงค์กําจัดยุงลาย จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเกียวข้องและระบุไว้ในโครงการฯ (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561 -2564  หน้า  86  โครงการที 1)       

โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเกียวข้องและระบุไว้ในโครงการฯ (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561 - 2564  หน้า 88  โครงการที 8)       

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเกียวข้องและระบุไว้ในโครงการฯ (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561 - 2564  หน้า 86  โครงการที 2)       

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคระบาดต่างๆ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเกียวข้องและระบุไว้ในโครงการฯ (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561 - 2564  หน้า 88  โครงการที 7)       

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเกียวข้องและระบุไว้ในโครงการฯ (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561 - 2564  หน้า 86  โครงการที 3)       

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพือการรักษาสิงแวดล้อม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเกียวข้องและระบุไว้ในโครงการฯ (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561 - 2564  หน้า 84  โครงการที 5)       

โครงการสร้างจิตสํานึกและตระหนักด้านสิงแวดล้อม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเกียวข้องและระบุไว้ในโครงการฯ (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561 - 2564  หน้า 83   โครงการที  4)       

โครงการหน้าบ้านน่ามอง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเกียวข้องและระบุไว้ในโครงการฯ (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561 - 2564  หน้า  82  โครงการที 1)       

โครงการออกกําลังกายเพือสุขภาพ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเกียวข้องและระบุไว้ในโครงการฯ (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561 - 2564  หน้า 87  โครงการที 6)       
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โครงการอาหารปลอดภัย จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเกียวข้องและระบุไว้ในโครงการฯ (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 - 2564  หน้า 87  โครงการที 4)       

ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนํามันดีเซล นํามันเบนซิน นํามันจารบี ฯลฯ       

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเวชภัณฑ์ยา  และเวชภัณฑ์ทีไม่ใช่ยา ฯลฯ    

วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสารเคมีป้องกันและกําจัดแมลง  กําจัดวัชพืช  ซือ
พันธุ์ไม้  พันธุ์สัตว์  กระถางต้นไม้  วัสดุเพาะชํา อุปกรณ์ในการขยาย
พันธุ์ เช่น ใบมีด เชือก ถุงพลาสติก ฯลฯ       

งบเงินอุดหนุน รวม 67,500 บาท
เงินอุดหนุน รวม 67,500 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 67,500 บาท

 (1) อุดหนุน อสม.เทศบาลตําบลดงขุย จํานวน 67,500บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอสม.เทศบาลตําบลดงขุย ตามโครงการเกียวกับ
กิจกรรมของอสม. ชุมชนละ7,500 บาท  (ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ
. 2561 -2564  หน้า 106  โครงการที 1 )       

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 698,640 บาท
งบบุคลากร รวม 320,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 320,640 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 302,640 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี       

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 18,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาล ตําแหน่ง หัวหน้า
ฝ่ายพัฒนาชุมชน       

งบดําเนินงาน รวม 273,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้างทีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ       
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ค่าใช้สอย รวม 198,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 118,000 บาท
     1. เพือจ่ายเป็นค่าจ้างจัดทําของต่างๆ  เป็นเงิน  10,000 บาท       
     2. โครงการจ้างเหมาผู้ปฎิบัติงานผลิต พิมพ์เอกสารและประสานงาน
ชุมชน    จํานวน  108,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้แก่ผู้ปฎิบัติงานผลิต พิมพ์เอกสารและ
ประสานงานชุมชน  จํานวน  1 อัตรา โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ต่างๆทีเกียว
ข้องและระบุไว้ในโครงการฯ  (ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-
2564  เพิมเติม  ฉบับที 1   หน้า 23  โครงการที 1)       

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล  หรือคณะบุคคลทีไปนิเทศ
งาน  ตรวจงาน  หรือเยียมชม  หรือทัศนศึกษาดูงาน จากหน่วยงาน
ต่างๆ  ฯลฯ       

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทังในและนอกราชอาณาจักร
ของคณะผู้บริหาร  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ทีได้รับ
อนุญาตให้เดินทางไปราชการ เช่น  ค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ ค่าเช่า
ทีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ที
เกียวข้อง ฯลฯ       

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง และ
ทรัพย์สินอืนให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ       

ค่าวัสดุ รวม 65,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  เช่น  เครืองเขียน  แบบพิมพ์  ค่า
วารสาร  สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้างพิมพ์กระดาษ ปากกา ค่าถ่าย
เอกสาร ค่านําดืม ฯลฯ       

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ  เช่น  ไม้กวาด  ผงซัก
ฟอก  สบู่  จาน  ชาม  กระดาษทิชชู่  นํายาทําความสะอาด ฯลฯ       

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์โฆษณาและเผยแพร่  เช่น  กระดาษเขียน
โปสเตอร์  สี พู่กัน ฟิล์ม แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดําทีได้
จากการอัด ขยาย ฯลฯ       

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์
หรือแถบพิมพ์ ตลับผงหมึก กระดาษต่อเนือง เมมโมรีชิป เครืองกระจาย
สัญญาณ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์  โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์ที
มีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ       
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งบเงินอุดหนุน รวม 105,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 105,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 80,000 บาท
     (1)  เงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพือเอาชนะยาเสพติดจังหวัด
เพชรบูรณ์ จํานวน  80,000  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด ด้วยพลังแผ่นดิน ท้องถินและชุมชน  จังหวัดเพชรบูรณ์ (ศอ.ปส.จ
.พช.)  ประจําปี  2561  ตามหนังสือจังหวัดเพชรบูรณ์ ที  พช  0018.4
(ศอ.ปส.จ.พช.) / ว 109  ลงวันที  30  มิถุนายน  2560  (ปรากฎในแผน
พัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 108โครงการที 3)       

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 25,000 บาท
     (1) เงินอุดหนุนชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตําบลดงขุย   จํานวน  15,000  
บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตําบลดงขุย  ตามโครงการ
เพือนช่วยเพือนผู้ด้อยโอกาส(ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564
   หน้า  107  โครงการที 1)       
      (2) เงินอุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี อําเภอชน
แดน  จํานวน  10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอชน
แดน  โครงการรวมพลังวันสตรีสากล ตามหนังสือคณะกรรมการสตรี
อําเภอชนแดน ที 2 / 2560  ลงวันที  31  พฤษภาคม  2560  (ปรากฎใน
แผนพัฒนาสีปี  พ.ศ.2561-2564   หน้า 107  โครงการที 2)       

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 338,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 338,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 338,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 108,000 บาท
     1. โครงการจ้างเหมาผู้ปฎิบัติงานผลิต พิมพ์เอกสารและ
ปฎิบัติงานประจําศูนย์บริการคนพิการทัวไป  จํานวน 108,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้แก่ผู้ปฎิบัติงานผลิต พิมพ์เอกสารและ
ปฎิบัติงานประจําศูนย์ฯ จํานวน 1 อัตรา   โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ต่างๆ
ทีเกียวข้องและระบุไว้ในโครงการฯ  (ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี 
พ.ศ.2561-2564  เพิมเติม  ฉบับที 1   หน้า 23  โครงการที 2)

       

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดซือเครืองอุปโภค-บริโภคแก่ผู้ประสบภัยและผู้ยากไร้ฯ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเกียวข้องและระบุไว้ในโครงการฯ (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564  หน้า  91  โครงการที 3)       

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ และคนพิการ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเกียวข้องและระบุไว้ในโครงการฯ (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564  หน้า 90  โครงการที 1)       
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โครงการเสริมสร้างเครือข่ายช่วยเหลือคนไร้ทีพึงและผู้อยู่ในสภาวะยาก
ลําบาก

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเกียวข้องและระบุไว้ในโครงการฯ (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564  หน้า 91  โครงการที 4)       

โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเกียวข้องและระบุไว้ในโครงการฯ (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564  หน้า 94  โครงการที 3)       

แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน รวม 310,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 310,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง และ
ทรัพย์สินอืนให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ       

ค่าวัสดุ รวม 290,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์  หลอดแสง
จันทร์  บาลาส  สตาร์ทเตอร์  สายไฟ  เทปพันสายไฟ ฯลฯ       

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ไม้ต่างๆ นํามันทา
ไม้ สี อิฐ ปูน ทราย กระเบือง ฯลฯ       

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ เช่น แบตเตอรี  ยาง
นอก  ยางใน  ไขควง นอตและสกรู อะไหล่รถจักรยานยนต์ ฯลฯ       

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น  นํามันดีเซล  นํามัน
เบนซิน  จาระบี  นํากลัน  และนํามันหล่อลืนชนิดต่างๆ ฯลฯ       

งานสวนสาธารณะ รวม 150,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง และ
ทรัพย์สินอืนให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ       

ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ไม้ต่างๆ นํามันทา
ไม้ สี อิฐ ปูน ทราย กระเบือง ฯลฯ       
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ เช่น แบตเตอรี  ยาง
นอก  ยางใน  ไขควง นอตและสกรู อะไหล่รถจักรยานยนต์ ฯลฯ       

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนํามันดีเซล นํามันเบนซิน นํามันจารบี ฯลฯ       

วัสดุการเกษตร จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรต่างๆ  เช่น  สารเคมีป้องกันและกําจัด
แมลง  กําจัดวัชพืช  พันธุ์ไม้  พันธุ์สัตว์ กระถาง  ต้นไม้  วัสดุเพาะ
ชํา  อุปกรณ์ขยายพันธุ์  เช่น  ใบมีด  เชือก  ถุง  พลาสติก ฯลฯ       

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 800,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 800,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 280,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างจัดทําของต่างๆ ฯลฯ   

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง และ
ทรัพย์สินอืนให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ       

ค่าวัสดุ รวม 520,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น นํายาทําความ
สะอาด วัสดุในการกําจัดขยะมูลฝอยสําเร็จรูป  พร้อมอุปกรณ์ขนาดบรรจุ
ไม่น้อยกว่า 60 ลิตร ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก จาน ชาม ฯลฯ       

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ไม้ สี ทินเนอร์ เหล็ก ปูน
ซีเมนต์ และอืนๆ ฯลฯ       

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถ
ยนต์ สายพาน แบตเตอรี ฯลฯ       

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 350,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิงและหล่อลืนในเครืองยนต์ รถยนต์ รถ
จักรยานยนต์ เครืองจักรกลต่างๆ ฯลฯ       
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 430,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 430,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 430,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการชุมชนพอเพียง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเกียวข้องและระบุไว้ในโครงการฯ (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564  หน้า  93  โครงการที 2)       

โครงการชุมชนสีขาว จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเกียวข้องและระบุไว้ในโครงการฯ (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564  หน้า 93  โครงการที  1)       

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็ก สตรี  และเยาวชน จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเกียวข้องและระบุไว้ในโครงการฯ (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564  หน้า  90  โครงการที  2)       

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเกียวข้องและระบุไว้ในโครงการฯ (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564  หน้า 100  โครงการที  2)       

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเกียวข้องและระบุไว้ในโครงการฯ (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564  หน้า  76  โครงการที  1)       

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างทีเกียวข้องและระบุไว้ในโครงการ (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564  หน้า  81  โครงการที 11)       

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างทีเกียวข้องและระบุไว้ในโครงการ (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 95  โครงการที 1)       

โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างทีเกียวข้องและระบุไว้ในโครงการ (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564  หน้า  81  โครงการที 10)       

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง และ
ทรัพย์สินอืนให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ       
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 553,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 553,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 553,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเกียวข้องและระบุไว้ในโครงการฯ (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561 - 2564 หน้า  78  โครงการที 4)       

โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเกียวข้องและระบุไว้ในโครงการฯ (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561 - 2564 หน้า  80 โครงการที 7)       

โครงการจัดงานวันขึนปีใหม่ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเกียวข้องและระบุไว้ในโครงการฯ (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561 - 2564 หน้า  77  โครงการที 1)       

โครงการจัดงานวันเทศบาล จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเกียวข้องและระบุไว้ในโครงการฯ (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561 - 2564 หน้า  78  โครงการที 3)       

โครงการจัดงานวันปิยมหาราช จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเกียวข้องและระบุไว้ในโครงการฯ (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561 - 2564 หน้า  79 โครงการที 6)       

โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเกียวข้องและระบุไว้ในโครงการฯ (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561 - 2564 หน้า  80 โครงการที 8)       

โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเกียวข้องและระบุไว้ในโครงการฯ (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561 - 2564 หน้า  79 โครงการที 5)       

โครงการจัดงานวันสงกรานต์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเกียวข้องและระบุไว้ในโครงการฯ (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561 - 2564 หน้า  77 โครงการที 2)       

โครงการจัดงานวันไหว้ครู จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเกียวข้องและระบุไว้ในโครงการฯ (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561 - 2564 หน้า  81 โครงการที 9)       
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,519,230 บาท
งบบุคลากร รวม 802,680 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 802,680 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 784,680 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี       

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 18,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาล ตําแหน่ง หัวหน้า
ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง       

งบดําเนินงาน รวม 1,716,550 บาท
ค่าตอบแทน รวม 56,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่  พนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างทีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   
    

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึงมีสิทธิเบิก
ค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ       

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล ซึงมีสิทธิ
เบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ       
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ค่าใช้สอย รวม 1,386,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 1,236,000 บาท
     1. โครงการจ้างเหมาผู้ปฎิบัติงานยานพาหนะงานซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะและงานบันทึกภาพ จํานวน 132,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้แก่ผู้ปฎิบัติงานยานพาหนะงานซ่อม
ไฟฟ้าสาธารณะและงานบันทึกภาพ  จํานวน 1 อัตรา   โดยจ่ายเป็นค่าใช้
จ่ายต่างๆทีเกียวข้องและระบุไว้ในโครงการฯ (ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี พ
.ศ.2561-2564 เพิมเติม   ฉบับที 1  หน้า 24  โครงการที 1)          
     2. โครงการจ้างเหมาผู้ปฎิบัติงานผลิต พิมพ์เอกสารและติดต่อประสาน
งาน   จํานวน 132,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้แก่ผู้ปฎิบัติงานผลิต พิมพ์เอกสารและ
ประสานงาน จํานวน  1 อัตราโดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ต่างๆทีเกียวข้องและ
ระบุไว้ในโครงการฯ (ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564  เพิม
เติม  ฉบับที 1  หน้า 24  โครงการที 2)       
     3. โครงการจ้างเหมาผู้ปฎิบัติงานดูแลต้นไม้ สนามหญ้า และพืนที
สาธารณะ จํานวน  336,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้แก่ผู้ปฎิบัติงานดูแลต้นไม้ สนามหญ้า
และพืนทีสาธารณะ  จํานวน  4  อัตรา โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆทีเกียว
ข้องและระบุไว้ในโครงการฯ(ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564
 เพิมเติม ฉบับที 1  หน้า 25  โครงการที 3)     
     4. โครงการจ้างเหมาผู้ปฎิบัติงานดูแลซ่อมบํารุง ติดตังไฟฟ้าสาธารณะ 
   จํานวน  336,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้แก่ผู้ปฎิบัติงานดูแลซ่อมบํารุง ติดตัง
ไฟฟ้าสาธารณะ  จํานวน  4  อัตรา โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆทีเกียวข้อง
และระบุไว้ในโครงการฯ   (ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี  พ.ศ.2561-2564
  เพิมเติมฉบับที 1  หน้า 25  โครงการที 4)       
     5. โครงการจ้างเหมาผู้ปฎิบัติงานดูแลซ่อมบํารุง สาธารณูปโภค
สาธารณูปการและประสานงาน  จํานวน  216,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้แก่ผู้ปฎิบัติงานดูแลซ่อม
บํารุง สาธารณูปโภค สาธารณูปการฯ จํานวน  2  อัตรา  โดยจ่ายเป็นค่า
ใช้จ่ายต่างๆทีเกียวข้องและระบุไว้ในโครงการฯ (ปรากฎในแผนพัฒนาสี
ปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติม ฉบับที 1  หน้า 26  โครงการที 5)      
     6. โครงการจ้างเหมาผู้ปฎิบัติงานบันทึกข้อมูล  จํานวน 84,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้แก่ผู้ปฎิบัติงานบันทึกข้อมูล  จํานวน  1
  อัตรา   โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆทีเกียวข้องและระบุไว้ใน
โครงการฯ (ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564   เพิมเติม   ฉบับ
ที 1  หน้า 26  โครงการที 6)       

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทังในและนอกราชอาณาจักร
ของคณะผู้บริหาร  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ทีได้รับ
อนุญาตให้เดินทางไปราชการ เช่น  ค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่า
เช่าทีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่า
ธรรมเนียมการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียว
ข้อง ฯลฯ       

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้างและ
ทรัพย์สินอืนให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ        
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ค่าวัสดุ รวม 274,550 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น  เครืองเขียน  แบบพิมพ์ ค่าวารสาร  สิง
พิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้างพิมพ์กระดาษ ปากกา ค่าถ่ายเอกสาร ค่านํา
ดืม ฯลฯ       

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 14,550 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น ไม้กวาด ผงซัก
ฟอก สบู่ จาน ชาม กระดาษทิชชู่ นํายาทําความสะอาด ฯลฯ       

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้างต่างๆ  เช่น  ไม้ต่างๆ นํามันทา
ไม้ สี อิฐ ปูน ทราย กระเบือง ฯลฯ      

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี ยางนอก ยาง
ใน หัวเทียน ฯลฯ       

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนํามันดีเซล นํามันเบนซิน นํามันจารบี ฯลฯ       

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่งาน
ต่างๆ  เช่น  กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ  วีดีโอเทป ม้วนเทป ฯลฯ       

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์
หรือแถบพิมพ์  ตลับผงหมึก กระดาษต่อเนือง เมมโมรีชิป เครืองกระจาย
สัญญาณ  แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์  โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์
ทีมีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ       

งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 900,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 520,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 370,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างจัดทําของต่างๆ  ฯลฯ   

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 270,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง และ
ทรัพย์สินอืนให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ       

ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้างต่างๆ  เช่น  ไม้ต่างๆ นํามันทา
ไม้ สี อิฐ ปูน ทราย กระเบือง ฯลฯ      
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งบลงทุน รวม 380,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 380,000 บาท
อาคารต่าง ๆ
โครงการต่อเติมห้องภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงชันล่างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 84
 พรรษาให้เป็นห้องเรียน จํานวน  1 ห้อง รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลดงขุย  ที 01/2561  (ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561 -
 2564 เพิมเติม  ฉบับที 1  หน้า 4  โครงการที 1)        

โครงการปรับปรุงทาสีอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงทาสีอาคารเฉลิมพระเกียรติ  80 พรรษา  ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเฉลิมพระเกียรติ ฯ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลดงขุย  ที  02/2561  (ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561 - 2564
เพิมเติม  ฉบับที 1  หน้า  4  โครงการที 2)        

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 7,387,678 บาท
งบกลาง รวม 7,387,678 บาท
งบกลาง รวม 7,387,678 บาท
ค่าชําระหนีเงินต้น จํานวน 858,780 บาท
 ค่าชําระหนีเงินต้นให้แก่สํานักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  จํานวน 
 858,780  บาท
 1.1ชําระหนีเงินต้นค่าซือทีดินสําหรับก่อสร้างหอประชุมอเนกประสงค์ 
จํานวน  495,946  บาท
เพือชําระหนีเงินกู้ค่าจัดซือทีดินสําหรับก่อสร้างหอประชุม
อเนกประสงค์  ตามสัญญาเลขที 749/72/2553  ลงวันที  9
  มิถุนายน  2553  ต้นเงินกู้   7,500,000  บาท ดอกเบียร้อยละ 3  ต่อ
ปี (งวดที 8)       
 1.2 ชําระหนีเงินต้นสําหรับก่อสร้างหอประชุมอเนกประสงค์  จํานวน 
362,834 บาท
เพือชําระหนีเงินกู้ค่าก่อสร้างหอประชุมอเนกประสงค์ ตามสัญญาเลข
ที 1244/60/2556  ลงวันที  20  มีนาคม  2556  ต้นเงินกู้  5,995,792
  บาท  ดอกเบียร้อยละ  3  ต่อปี (งวดที 5)       

ค่าชําระดอกเบีย จํานวน 271,718 บาท
 ค่าชําระดอกเบียให้แก่สํานักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  จํานวน 
 271,718  บาท
 1.1ชําระดอกเบียค่าซือทีดินสําหรับก่อสร้างหอประชุมอเนกประสงค์ 
จํานวน  132,304   บาท
เพือชําระดอกเบียค่าจัดซือทีดินสําหรับก่อสร้างหอประชุม
อเนกประสงค์  ตามสัญญาเลขที 749/72/2553  ลงวันที  9
  มิถุนายน  2553  ต้นเงินกู้  7,500,000 บาท ดอกเบียร้อยละ  3  ต่อ
ปี (งวดที 8)       
 1.2 ชําระดอกเบียค่าก่อสร้างหอประชุมอเนกประสงค์    จํานวน 
 139,414   บาท
เพือชําระหนีเงินกู้ค่าก่อสร้างหอประชุมอเนกประสงค์ ตามสัญญาเลข
ที 1244/60/2556 ลงวันที  20  มีนาคม  2556  ต้นเงินกู้  5,995,792
  บาท ดอกเบียร้อยละ 3  ต่อปี (งวดที 5)       
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เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนประกันสังคมสําหรับพนักงานจ้าง  โดย
คํานวณตังจ่ายในอัตราร้อยละ 5  ของเงินเดือนหรือเงินทีจ่ายเพิมให้แก่
พนักงานจ้างทีเทศบาลจะต้องจ่าย       

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 4,225,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตําบลดงขุย  จํานวน  529
 ราย (จ่ายจากเงินอุดหนุน)  (ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ
. 2561 -2564  หน้า 109  โครงการที 1 )       

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 864,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพคนพิการในเขตเทศบาลตําบลดงขุย  จํานวน  90
  ราย (จ่ายจากเงินอุดหนุน)  (ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ
. 2561 -2564  หน้า 109  โครงการที 2 )      

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 6,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาลตําบลดงขุย จํานวน 1
 ราย (จ่ายจากเงินอุดหนุน) (ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 -2564
  หน้า 109 โครงการที 3 )       

สํารองจ่าย จํานวน 488,980 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสํารองจ่ายในกรณีทีจําเป็นได้ตามความเหมาะสม  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2541  หมวด 2  ข้อ 19  ซึงคณะผู้บริหารท้องถินจะได้
อนุมัติให้ใช้ตามระเบียบฯ       

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 184,000 บาท
     (1)  ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมจราจร จํานวน  80,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์เกียวกับการจราจร  เช่น เครืองหมาย
จราจร  แผ่นป้ายจราจร แผงกัน ฯลฯ       
     (2)  ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  จํานวน  34,000  
บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  โดยตังจ่ายตาม
หลักเกณฑ์การจ่ายร้อยละ  1/6  ของรายรับจริงประจําปีทีผ่านมา  ยก
เว้น  เงินกู้  เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภททียังค้างจ่าย
ตามหนังสือสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ที ส.ท.ท
. 562/2555 ลงวันที 28 มิถุนายน 2555       
     (3)  เงินสมทบหลักประกันสุขภาพ จํานวน  70,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสมทบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิน       

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 361,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนบําเหน็จ บํานาญของข้าราชการส่วนท้องถิน
ตามกฎหมาย โดยจ่ายตามหลักเกณฑ์  อัตราร้อยละ 2 ของรายได้ตามงบ
ประมาณรายรับทัวไป ไม่รวมรายได้จากพันธบัตรรัฐบาลเงินกู้ เงินทีมีผู้
อุทิศให้    และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ตามหนังสือด่วนมาก ที มท
 0313.4/ว 178  ลงวันที  24  กันยายน  2542       

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 108,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินบําเหน็จรายเดือนแก่ลูกจ้างประจํา ราย นายสมจิตร  คํา
แดง จํานวน  1  อัตรา          
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