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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เทศบาลตําบลดอนเจดีย 

อําเภอดอนเจดีย   จังหวัดสุพรรณบรีุ 

ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น 47,410,000 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร 

และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเปน 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งานบริหารท่ัวไป รวม 9,426,240 บาท 

 งบบุคลากร     รวม   7,216,440    บาท 

 เงินเดือน (ฝายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท 

 ประเภท เงินเดือนนายกเทศมนตรแีละรองนายกเทศมนตรี จํานวน 695,520 บาท 

เพ่ือจายเปนเงินเดือนนายกเทศมนตรี เดือนละ 27,600 บาท จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 

331,200 บาท และรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 คนๆ ละ 15,180 บาทตอเดือน จํานวน 12 เดือน รวมเปน

เงิน 364,320 บาท รวมเปนเงินท้ังสิ้น 695,520 บาท ตั้งจายจากเงินรายได 

ประเภท เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี 

 จํานวน    120,000 บาท 

เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงของนายกเทศมนตรี เดือนละ 4,000 บาท จํานวน 

12 เดือน เปนเงิน 48,000 บาท และรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 คนๆ ละ 3,000 บาทตอเดือน จํานวน 12 

เดือน รวมเปนเงิน 72,000 บาท รวมเปนเงินท้ังสิ้น 120,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได  

ประเภท เงินคาตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี 

 จํานวน 120,000 บาท 

เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี เดือนละ 4,000 บาท จํานวน 12 เดือน 

เปนเงิน 48,000 บาท และรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 คนๆ ละ 3,000 บาทตอเดือน จํานวน 12 เดือน รวม

เปนเงิน 72,000 บาท รวมเปนเงินท้ังสิ้น 120,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได 

ประเภท เงินคาตอบแทนเลขานุการและท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี จํานวน 198,720 บาท 

เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนของเลขานุการนายกเทศมนตรี เดือนละ 9,660 บาทจํานวน 12 

เดือน เปนเงิน 115,920 บาท และเพ่ือจายเปนคาตอบแทนรายเดือนของท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี เดือน 6,900 

บาท จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 82,800 บาท รวมเปนเงินท้ังสิ้น 198,720 บาท ตั้งจายจากเงินรายได 
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ประเภท เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 1,490,400 บาท 

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนรายเดือนของประธานสภาเทศบาล เดือนละ 15,180 บาท จํานวน 

12 เดือน เปนเงิน 182,160 บาท คาตอบแทนรายเดือนของรองประธานสภาเทศบาล เดือนละ 12,420 บาท 

จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 149,040 บาท คาตอบแทนรายเดือนของสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 10 คนๆละ 

9,660 บาท จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 1,159,200 บาท รวมเปนเงินท้ังสิ้น 1,490,400 บาท ตั้งจายจากเงิน

รายได 

 เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 4,591,800 บาท 

  ประเภท เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,545,400 บาท 

เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ จํานวน 11 อัตรา พรอมเงินปรับปรุงเงินเดือน 

ตั้งจายจากเงินรายได 

ประเภท เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงาน จํานวน 21,300 บาท 

เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานเทศบาล จํานวน 1 อัตรา ตั้งจายจาก

เงินรายได 

ประเภท เงินประจําตําแหนง จํานวน 228,000 บาท 

เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงและการรับเงินคาตอบแทนรายเดือนของปลัดเทศบาล 

ระดับกลาง เงินประจําตําแหนงหัวหนาสํานักปลัดเทศบาล และเงินประจําตําแหนงหัวหนาฝายอํานวยการ ซ่ึง

เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่องหลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับอัตรา

เงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอนแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 7)  ประกาศ ณ วันท่ี 5 เมษายน พ.ศ. 

2559 ตั้งจายจากเงินรายได 

ประเภท คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 714,480 บาท 

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 5 อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได 

ประเภท เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจาง จํานวน 82,620 บาท 

เพ่ือจายเปนเงินท่ีจายเพ่ิมใหแกพนักงานจาง จํานวน 5 อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได 

 งบดําเนินงาน รวม 2,193,000 บาท 

 คาตอบแทน รวม 138,000 บาท 

ประเภท คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 จํานวน 20,000   บาท 

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนแกผูสํารวจขอมูลพ้ืนฐานของเทศบาลตําบลดอนเจดีย และจายเปน

คาตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษใหแกพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานจางท่ีปฏิบัติภารกิจแกเทศบาล 

รวมถึงรายจายท่ีเขาลักษณะรายจายประเภทนี้ ตั้งจายจากเงินรายได  

ประเภท คาเบี้ยประชุม จํานวน 5,000 บาท  

เพ่ือจายเปนคาเบี้ยประชุมกรรมการ และอนุกรรมการของสภาเทศบาล และบุคคลท่ีไดรับตาม

ระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได 
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ประเภท คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  จํานวน 5,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานเทศบาลและลูกจางใน

กรณีท่ีมีงานเรงดวน และมีคําสั่งใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจายจากเงินรายได 

ประเภท  คาเชาบาน จํานวน 78,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาเชาบานใหกับพนักงานเทศบาลท่ีมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงิน

รายได    

ประเภท เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท  

เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกนายกเทศมนตรี พนักงานเทศบาลและลูกจางท่ีมี

สิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได 

 คาใชสอย รวม 1,222,000 บาท 

ประเภท รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ จํานวน 200,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาจางเหมาในการถายเอกสารและเขาเลมเอกสาร คาจางเหมาในการจัดทําปาย

ประชาสัมพันธตางๆ คาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานตามภารกิจหนาท่ี คาจางเหมาเครื่องถายเอกสาร และคาจาง

เหมากําจัดสิ่งปฏิกูล รวมถึงรายจายท่ีเขาลักษณะรายจายประเภทนี้ ตั้งจายจากเงินรายได 

ประเภท รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล และคาเลี้ยงรับรองในการประชุม

สภาทองถ่ิน และการประชุมในกิจการของเทศบาล ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.4/ว 2831    

ลงวันท่ี 28 กรกฎาคม 2548 ตั้งจายจากเงินรายได 

ประเภท รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ   

 จํานวน 922,000 บาท 

คาใชจายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ และพิธีการตางๆ พรอมท้ังคาใชจายในการฝกอบรม

และประชุมสัมมนา ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  

 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

   จํานวน 150,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาจางเหมาไฟประดับบริเวณงาน เวที เครื่องขยายเสียง ดอกไมประดับเวที 

พระบรมฉายาลักษณ มหรสพ พลุ ธง และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับงานรัฐพิธี 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแข็ง

ขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

- เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 หนาท่ี 5      

ลําดับท่ี 15 

 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9 

  จํานวน 100,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาจางเหมาไฟประดับบริเวณงาน เวที เครื่องขยายเสียง ดอกไมประดับเวที 

พระบรมฉายาลักษณ มหรสพ พลุ ธง และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับงานรัฐพิธี 
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- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแข็ง

ขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

- เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) หนาท่ี 105 ลําดับท่ี 72 

 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลตําบลดอนเจดีย 

 จํานวน 200,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาท่ีพัก คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องด่ืม คาตอบแทนวิทยากร คา

พาหนะ และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับการฝกอบรม 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับ

การฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

- เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) หนาท่ี 114 ลําดับท่ี 109 

 โครงการ 5 ส จํานวน 10,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร และคาใชจายอ่ืนๆ 

ท่ีเก่ียวกับการฝกอบรม 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับ

การฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

- เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) หนาท่ี 113 ลําดับท่ี 106 

 โครงการสงเสริมความรูดานคุณธรรมจริยธรรมแกบุคลากรเทศบาลตําบลดอนเจดีย 

 จํานวน 15,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร และคาใชจายอ่ืนๆ 

ท่ีเก่ียวกับการฝกอบรม 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับ

การฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

- เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) หนาท่ี 114 ลําดับท่ี 110 

 โครงการฝกอบรมวินัยและการดําเนินการทางวินัย จํานวน 12,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร และคาใชจายอ่ืนๆ 

ท่ีเก่ียวกับการฝกอบรม 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับ

การฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

- เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) หนาท่ี 115 ลําดับท่ี 111 

 โครงการสรางจิตสํานึกประชาธิปไตยสูความเปนพลเมืองท่ีดี 

 จํานวน 25,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร และคาใชจายอ่ืนๆ 

ท่ีเก่ียวกับการฝกอบรม 
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- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับ

การฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

- เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 หนาท่ี 6      

ลําดับท่ี 13 

 โครงการเยาวชนไทยกับโลกออนไลน จํานวน 50,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร และคาใชจายอ่ืนๆ 

ท่ีเก่ียวกับการฝกอบรม 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับ

การฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

- เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2 หนาท่ี 3     

ลําดับท่ี 5 

 โครงการวันเทศบาล จํานวน 10,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาไทยธรรม ปจจัยถวายพระ คาภัตตาหารถวายพระ และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวกับโครงการ 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแข็ง

ขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

- เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) หนาท่ี 113 ลําดับท่ี 105 

คาใชจายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล 

 จํานวน 300,000 บาท 

เพ่ือเปนคาใชจาย ดังนี้ 

1) คาตอบแทน สําหรับประธาน คณะกรรมการการเลือกต้ัง ผู อํานวยการเลือกตั้ง 

นายอําเภอ ผูชวยนายทะเบียน พนักงานและเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับการเลือกตั้ง 

2) คาใชสอยและวัสดุ  

คาใชสอย เชน การจัดทําปายแสดงผลการเลือกตั้ง ปายประชาสัมพันธ คาใชจายในการ

อบรมผจ.ปน กปน. การรณรงคการเลือกตั้ง 

คาวัสดุ เชน วัสดุแบบพิมพ บัตรเลือกตั้ง วัสดุกอสราง วัสดุสํานักงาน เปนตน 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0808.2/ว 3675 ลงวันท่ี 6 กรกฎาคม 

2561 เรื่อง การซักซอมแนวทางปฏิบัติ การตั้งงบประมาณเพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินการเลือกตั้งทองถ่ิน 

- เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) หนาท่ี 110 ลําดับท่ี 95 

คาใชจายในการเดินทางไปราชการของผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจาง และ

พนักงานจางของสํานักปลัดเทศบาล เชน คาลงทะเบียน คาท่ีพัก พาหนะ เบี้ยเลี้ยง หรือคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเบิกได

ตามระเบียบฯ รวมท้ังคาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม และพวงมาลา สําหรับมอบใหบุคคลสําคัญและใน

พิธีการสําคัญตางๆ ท่ีไมมีโครงการประกอบ จํานวน 50,000 บาท 

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
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ประเภท คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษา รถท่ีมีอายุการใชงานตํ่ากวา 6 ป 1 คัน รถท่ีมีอายุการใช

งานมากกวา 6 ป 2 คัน รวมถึงวัสดุ ครุภัณฑ และทรัพยสินในความดูแลของสํานักปลัดท่ีชํารุด เพ่ือใหสามารถใช

งานไดตามปกติ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

คาวัสดุ รวม 292,000 บาท 

ประเภท วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000  บาท 

เพ่ือจายเปนคากระดาษ ปากกา ดินสอ น้ํายาลบคําผิด ยางลบ คลิป ลวดเย็บกระดาษ กาว  

แฟม หมึก มูลี่ มานปรับแสง แผงก้ันหอง รวมถึงรายจายท่ีเขาลักษณะรายจายประเภทนี้ ตั้งจายจากเงินรายได 

ประเภท วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาปลั๊กไฟฟา สวิตชไฟฟา ฟวส สายไฟฟา หลอดไฟฟา เบรกเกอร บัลลาสต 

สตารทเตอร ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ เทปพันสายไฟฟา หลอดวิทยุ และชิ้นสวนวิทยุ รวมถึงรายจายท่ีเขา

ลักษณะรายจายประเภทนี้ ตั้งจายจากเงินรายได 

ประเภท วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 40,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาไมถูพ้ืน ไมกวาด แปรง ถวยชาม ชอนสอม แกวน้ําจานรอง ผาปูโตะ น้ํายาถูพ้ืน 

น้ํายาลางหองน้ํา ผงซักฟอก น้ําจืดท่ีซ้ือจากเอกชน รวมถึงรายจายท่ีเขาลักษณะรายจายประเภทนี้ ตั้งจายจาก

เงินรายได 

ประเภท วัสดุกอสราง จํานวน 5,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาอิฐ หิน ปูน ทราย ไม เหล็กเสน ดิน สี แปรงทาสี จอบ เสียม ขวาน ตะปู คีม 

คอน ทอน้ําและอุปกรณประปา ทอตางๆ รวมถึงรายจายท่ีเขาลักษณะรายจายประเภทนี้ ตั้งจายจากเงินรายได 

ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาแบตเตอรี่ ยางใน-ยางนอก เพลา น้ํามันเบรก หัวเทียน ไขควง นอตและสกรู 

กระจกมองขางรถยนต หมอน้ํารถยนต กันชนรถยนต เบาะรถยนต ฟลมกรองแสง รวมถึงรายจายท่ีเขาลักษณะ

รายจายประเภทนี้ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท 

เพ่ือจายเปนน้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง สําหรับรถยนตนั่งธรรมดา 1 

คัน รถโดยสารขนาด 10-12 ท่ีนั่ง 1 คัน รถจักรยานยนต 1 คัน รวมถึงรายจายท่ีเขาลักษณะรายจายประเภทนี ้

ตั้งจายจากเงินรายได 

ประเภท วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาพันธุพืช ปุย สารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว วัสดุเพาะชํา อุปกรณใน

การขยายพันธุพืช ผาใบหรือผาพลาสติก รวมถึงรายจายท่ีเขาลักษณะรายจายประเภทนี้ ตั้งจายจากเงินรายได 

ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 2,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาฟลม ฟลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร, วีดีโอเทป, แผนซีดี) รูป

สีหรือขาวดําท่ีไดจากการลาง อัด ขยาย รวมถึงรายจายท่ีเขาลักษณะรายจายประเภทนี้ ตั้งจายจากเงินรายได 
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ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาแผนหรือจานบันทึกขอมูล (CD/DVD) ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบ

เลเซอร แผนกรองแสง แปนพิมพ (Key Board) เมาส เมนบอรด เมมโมรีชิป เชน RAM แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส 

(Card) รวมถึงรายจายท่ีเขาลักษณะรายจายประเภทนี้ ตั้งจายจากเงินรายได 

คาสาธารณูปโภค รวม 541,000 บาท 

ประเภท คาไฟฟา จํานวน 380,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคากระแสไฟฟา สํานักงานเทศบาลฯ ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เสียง

ตามสาย กลองวงจรปด และคากระแสไฟฟาท่ีเก่ียวของ ตั้งจายจากเงินรายได  

ประเภท คาน้ําประปา จํานวน 60,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาน้ําประปา สํานักงานเทศบาลฯ ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และคา

น้ําประปาท่ีเก่ียวของ ตั้งจายจากเงินรายได 

ประเภท คาบริการโทรศัพท จํานวน 30,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาโทรศัพท สํานักงานเทศบาลฯ และคาโทรศัพทเคลื่อนท่ี ฯลฯ ตั้งจายจากเงิน

รายได 

ประเภท คาบริการไปรษณีย จํานวน 18,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาจัดสงไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียยากร คาเชาตูไปรษณีย 

คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส ตั้งจายจากเงินรายได 

ประเภท คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 53,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาใชจายเก่ียวกับการใชระบบอินเทอรเน็ต (Internet) คาเชา web site และคา

สื่อสารอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับการใชบริการ ตั้งจายจากเงินรายได 

งบลงทุน รวม 11,800 บาท 

คาครุภัณฑ รวม 11,800 บาท 

ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 11,800 บาท 

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 kVA จํานวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 

1. มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 1 kVA (600 Watts) 

2. สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที 

- เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป 

ประจาํป 2561 ประกาศ ณ วันท่ี 23 พฤษภาคม 2561 

- เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) หนาท่ี 116 ลําดับท่ี 115  

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
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งบรายจายอ่ืน รวม 5,000 บาท 

รายจายอ่ืน รวม 5,000 บาท 

ประเภท รายจายอ่ืน จํานวน 5,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาจางท่ีปรึกษาสําหรับการสํารวจประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอการ

ปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลดอนเจดีย ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

งานบริหารงานคลัง รวม 2,035,580 บาท 

งบบุคลากร     รวม   1,546,380    บาท 

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 1,546,380 บาท 

ประเภท เงินเดือนพนักงาน  จํานวน 1,302,960 บาท 

เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ จํานวน 7 อัตรา พรอมเงินปรับปรุงเงินเดือนตั้ง

จายจากเงินรายได  

ประเภท เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงาน จํานวน  24,000 บาท 

เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานเทศบาล จํานวน 1 อัตรา ตั้งจายจาก

เงินรายได 

ประเภท เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท 

เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองคลัง และหัวหนาฝายบริหารงานคลัง ซ่ึง

เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่องหลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับอัตรา

เงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอนแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 7) ประกาศ ณ วันท่ี 5 เมษายน พ.ศ. 

2559 ตั้งจายจากเงินรายได 

ประเภท คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 143,520 บาท 

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1 อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได 

ประเภท เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจาง จํานวน 15,900 บาท 

เพ่ือจายเปนเงินท่ีจายเพ่ิมใหแกพนักงานจาง จํานวน 1 อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได 

งบดําเนินงาน     รวม   453,400    บาท 

คาตอบแทน รวม 100,400 บาท 

ประเภท คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 จํานวน 5,000   บาท 

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการจัดซ้ือหรือจัดจาง คณะกรรมการตรวจการจาง          

ผูควบคุมงานกอสรางของเทศบาล และนักเรียน นักศึกษาท่ีชวยปฏิบัติงานราชการ รวมถึงคาใชจายท่ีเขา

ลักษณะรายจายประเภทนี้ ตั้งจายจากเงินรายได 

ประเภท คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานเทศบาลและลูกจางใน

กรณีท่ีมีงานเรงดวน และมีคําสั่งใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจายจากเงินรายได 



  72 

ประเภท  คาเชาบาน จํานวน 65,400 บาท 

เพ่ือจายเปนคาเชาบานใหกับพนักงานเทศบาลท่ีมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงิน

รายได    

ประเภท  เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท 

เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานและลูกจางท่ีมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ 

ตั้งจายจากเงินรายได 

คาใชสอย รวม 290,000 บาท 

ประเภท รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ จํานวน 200,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาจางเหมาจัดทําปายประชาสัมพันธความรูเก่ียวกับภาษีและคาธรรมเนียม และ

คาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานตามภารกิจหนาท่ี รวมถึงรายจายท่ีเขาลักษณะรายจายประเภทนี้ ตั้งจายจากเงิน

รายได 

ประเภท รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ   

 จํานวน 80,000 บาท 

คาใชจายในการจัดทําโครงการตางๆ เก่ียวกับแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 

 โครงการปรับปรุงขอมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 

 จํานวน 30,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาใชจาย เชนคาตอบแทน คาวัสดุ อุปกรณตางๆ รวมถึงคาใชจายอ่ืนท่ี

เก่ียวของและจําเปนในโครงการ 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ.2560 

- เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) หนาท่ี 115 ลําดับท่ี 113  

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ คาลงทะเบียน คาเบี้ยเลี้ยง คาท่ีพัก คาพาหนะหรือ

คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเบิกไดตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป จํานวน 50,000 บาท 

ประเภท คาบํารุงรักษา และซอมแซม จํานวน 10,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษา รถท่ีมีอายุการใชงานต่ํากวา 6 ป 1 คัน และรถท่ีมีอายุการ

ใชงานมากกวา 6 ป 1 คัน รวมถึงวัสดุ ครุภัณฑ และทรัพยสินในความดูแลของกองคลังท่ีชํารุด เพ่ือใหสามารถ

ใชงานไดตามปกติ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

คาวัสดุ รวม 63,000 บาท 

ประเภท วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000  บาท 

เพ่ือจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ น้ํายาลบคําผิด ยางลบ คลิป ลวด

เย็บกระดาษ กาว  แฟม หมึก รวมถึงรายจายท่ีเขาลักษณะรายจายประเภทนี้ ตั้งจายจากเงินรายได 
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ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 3,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาแบตเตอรี่ ยางใน-ยางนอก เพลา น้ํามันเบรก หัวเทียน ไขควง นอตและ สกรู 

กระจกมองขางรถยนต หมอน้ํารถยนต เบาะรถยนต ฟลมกรองแสง รวมถึงรายจายท่ีเขาลักษณะรายจาย

ประเภทนี ้ตั้งจายจากเงินรายได 

ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 5,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันเบนซิน น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง สําหรับ

รถจักรยานยนต จํานวน 2 คัน รวมถึงรายจายท่ีเขาลักษณะรายจายประเภทนี้ ตั้งจายจากเงินรายได 

ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 25,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล (CD/DVD) ตลับผงหมึก

สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร แผนกรองแสง แปนพิมพ (Key Board) เมาส เมนบอรด เมมโมรีชิป เชน RAM 

แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) รวมถึงรายจายท่ีเขาลักษณะรายจายประเภทนี้ ตั้งจายจากเงินรายได 

งบลงทุน รวม  35,800 บาท 

คาครุภัณฑ รวม  35,800 บาท 

ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 22,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 (จอขนาดไมนอย

กวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 

1. มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) จํานวน 1 หนวย มี

หนวยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไมนอยกวา 6 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 

3.0 GHz  

2. มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้  

1) เปนแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหนวยความจํา ขนาดไมนอยกวา 2 

GB หรือ  

2) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผลกลาง แบบ 

Graphics Processing Unit ท่ีสามารถใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ  

3) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพท่ีมีความสามารถในการใชหนวยความจําหลักในการ

แสดงภาพ ขนาดไมนอยกวา 2 GB  

3. มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB  

4. มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB 

หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB จํานวน 1 หนวย  

5. มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย  

6. มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ

ดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1 ชอง  

7. มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง  

8. มีแปนพิมพและเมาส  
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9. มีจอภาพแบบ LED หรือดีกวา มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600 : 1 และมีขนาดไมนอย

กวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย  

- เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป 

ประจําป 2561 ประกาศ ณ วันท่ี 23 พฤษภาคม 2561 

- เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) หนาท่ี 116 ลําดับท่ี 115  

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน  5,900 บาท 

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 kVA จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 

1. มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 1 kVA (600 Watts) 

2. สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที 

- เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป 

ประจําป 2561 ประกาศ ณ วันท่ี 23 พฤษภาคม 2561 

- เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) หนาท่ี 116 ลําดับท่ี 115  

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน  7,900 บาท 

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 1 เครื่อง โดย

มีคุณลักษณะดังนี้ 

1. เปนอุปกรณท่ีมีความสามารถเปน Printer, Copier, Scanner และ FAX ภายในเครื่อง

เดียวกัน  

2. ใชเทคโนโลยีแบบพนหมึก (Inkjet)  

3. มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 4,800x1,200 dpi หรือ 1200x4,800 dpi  

4. มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําไมนอยกวา 34 หนาตอนาที(ppm) หรือ 15 ภาพตอนาที 

(ipm)  

5. มีความเร็วในการพิมพรางสีไมนอยกวา 27 หนาตอนาที(ppm) หรือ 10 ภาพตอนาที(ipm) 

6. สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได  

7. มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 1,200x2,400 dpi  

8. มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)  

9. สามารถถายสําเนาเอกสารไดท้ังสีและขาวดํา  

10. สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา  

11. สามารถยอและขยายได25 ถึง 400 เปอรเซ็นต 

12. มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง  

13. มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา 

จํานวน ไมนอยกวา 1 ชอง  

14. สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย (Wi-Fi) ได  
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15. มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน  

16. สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom 

- เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป 

ประจําป 2561 ประกาศ ณ วันท่ี 23 พฤษภาคม 2561 

- เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) หนาท่ี 116 ลําดับท่ี 115  

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,276,000 บาท 

งบดําเนินงาน     รวม   1,276,000    บาท 

 คาใชสอย รวม 956,000 บาท 

ประเภท รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ จํานวน 756,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานตามภารกิจหนาท่ี รวมถึงรายจายท่ีเขาลักษณะ

รายจายประเภทนี้ ตั้งจายจากเงินรายได 

ประเภท คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษา รถท่ีมีอายุการใชงานตํ่ากวา 6 ป 2 คัน รถท่ีมีอายุการใช

งานมากกวา 6 ป 6 คัน รวมถึงวัสดุ ครุภัณฑ และทรัพยสินในความดูแลของงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ท่ีชํารุด เพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

คาวัสดุ รวม 320,000 บาท 

ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 100,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาแบตเตอรี่ ยางใน-ยางนอก เพลา น้ํามันเบรก หัวเทียน ไขควง นอตและสกรู 

กระจกมองขางรถยนต หมอน้ํารถยนต กันชนรถยนต เบาะรถยนต ฟลมกรองแสง รวมถึงรายจายท่ีเขาลักษณะ

รายจายประเภทนี้ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

ประเภท วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาปลั๊กไฟฟา สวิตชไฟฟา ฟวส สายไฟฟา หลอดไฟฟา เบรกเกอร บัลลาสต 

สตารทเตอร ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ เทปพันสายไฟฟา หลอดวิทยุ และชิ้นสวนวิทยุ รวมถึงรายจายท่ีเขา

ลักษณะรายจายประเภทนี้ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 200,000 บาท 

เพ่ือจายเปนน้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง สําหรับรถยนตบรรทุกขนาด 

1 ตันข้ึนไป จํานวน 4 คัน รถยนตนั่งธรรมดา 2 คัน รถโดยสารขนาด 10-12 ท่ีนั่ง 1 คัน รถจักรยานยนต 1 คัน 

เครื่องสูบน้ํา และเครื่องตัดหญา รวมถึงรายจายท่ีเขาลักษณะรายจายประเภทนี้ ตั้งจายจากเงินรายได 
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งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม  85,000 บาท 

งบดําเนินงาน     รวม    85,000    บาท 

 คาใชสอย รวม 35,000 บาท 

ประเภท รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ   

 จํานวน 35,000 บาท 

คาใชจายในการจัดทําโครงการตางๆ เก่ียวกับงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 โครงการพัฒนาศักยภาพเจาหนาท่ีปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และอาสาสมัครปองกัน

ภัยฝายพลเรือน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป จํานวน 30,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร และคาใชจายอ่ืนๆ 

ท่ีเก่ียวกับการฝกอบรม 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับ

การฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

- เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) หนาท่ี 120 ลําดับท่ี 134 

 โครงการบริการการแพทยฉุกเฉิน จํานวน 5,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาใชจาย เชน คาวัสดุ อุปกรณ รวมถึงเวชภัณฑและยา ท่ีใชในการใหบริการ

สําหรับรถกูชีพ 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ.2560 

- เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) หนาท่ี 119 ลําดับท่ี 127  

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

คาวัสดุ รวม  50,000 บาท 

ประเภท วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน  50,000 บาท   

เพ่ือจายเปนคาวัสดุ อุปกรณเครื่องดับเพลิง เชน ถังเคมีภัณฑ น้ํายาเคมีดับเพลิง อุปกรณ

เก่ียวกับการดับเพลิง รวมถึงรายจายท่ีเขาลักษณะรายจายประเภทนี้ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

แผนงานการศึกษา 

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 3,112,040 บาท 

 งบบุคลากร     รวม   2,366,040 บาท 

 เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 2,366,040 บาท 

  ประเภท เงินเดือนพนักงาน จํานวน  1,947,240 บาท 

เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ จํานวน 7 อัตรา พรอมเงินปรับปรุงเงินเดือน ตั้ง

จายจากเงินรายได 898,490 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 1,048,750 บาท 
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ประเภท เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท 

เ พ่ือจายเปนเ งินประจําตําแหนงผู อํานวยการกองการศึกษา ซ่ึงเปนไปตามประกาศ

คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่องหลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและ

วิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอนแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 7) ประกาศ ณ วันท่ี 5 เมษายน พ.ศ. 2559 ตั้งจายจาก

เงินรายได 

ประเภท คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 328,800 บาท 

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 3 อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได  

ประเภท เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจาง จํานวน 48,000 บาท 

เพ่ือจายเปนเงินท่ีจายเพ่ิมใหแกพนักงานจาง จํานวน 3 อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได 

 งบดําเนินงาน รวม 669,600 บาท 

 คาตอบแทน รวม 15,000 บาท 

ประเภท คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  จํานวน 5,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานเทศบาลและลูกจางใน

กรณีท่ีมีงานเรงดวน และมีคําสั่งใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจายจากเงินรายได 

ประเภท  เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท 

เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานและลูกจางท่ีมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ 

ตั้งจายจากเงินรายได 

คาใชสอย รวม 400,000 บาท 

ประเภท รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ จํานวน 150,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาจางเหมาในการเขาเลมเอกสาร หนังสือ หรือเขาปกหนังสือ คาจางเหมากําจัด

สิ่งปฏิกูล คาจางเหมากําจัดปลวก และคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานตามภารกิจหนาท่ี รวมถึงคาจางเหมาท่ีเขา

ลักษณะรายจายประเภทนี้ ตั้งจายจากเงินรายได 

ประเภท รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ   

 จํานวน 50,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ คาลงทะเบียน คาเบี้ยเลี้ยง คาท่ีพัก คาพาหนะ

หรือคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเบิกไดตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  

ประเภท คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษา รถท่ีมีอายุการใชงานตํ่ากวา 6 ป 2 คัน รวมถึงวัสดุ 

ครุภัณฑ และทรัพยสินในความดูแลของกองการศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ ท่ีชํารุด เพ่ือใหสามารถใชงานได

ตามปกติ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

คาวัสดุ รวม 125,000 บาท 

ประเภท วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000  บาท 

เพ่ือจายเปนคากระดาษ ปากกา ดินสอ น้ํายาลบคําผิด ยางลบ คลิป ลวดเย็บกระดาษ กาว  

แฟม หมึก มูลี่ มานปรับแสง แผงก้ันหอง รวมถึงรายจายท่ีเขาลักษณะรายจายประเภทนี้ ตั้งจายจากเงินรายได 
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ประเภท วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาปลั๊กไฟฟา สวิตชไฟฟา ฟวส สายไฟฟา หลอดไฟฟา เบรกเกอร บัลลาสต 

สตารทเตอร ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ เทปพันสายไฟฟา หลอดวิทยุ และชิ้นสวนวิทยุ รวมถึงรายจายท่ีเขา

ลักษณะรายจายประเภทนี้ ตั้งจายจากเงินรายได 

ประเภท วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 40,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาไมถูพ้ืน ไมกวาด แปรง ถวยชาม ชอนสอม แกวน้ําจานรอง ผาปูโตะ น้ํายาถูพ้ืน 

น้ํายาลางหองน้ํา ผงซักฟอก น้ําจืดท่ีซ้ือจากเอกชน รวมถึงรายจายท่ีเขาลักษณะรายจายประเภทนี้ ตั้งจายจาก

เงินรายได 

ประเภท วัสดุกอสราง จํานวน 2,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาอิฐ หิน ปูน ทราย ไม เหล็กเสน ดิน สี แปรงทาสี จอบ เสียม ขวาน ตะปู คีม 

คอน ทอน้ําและอุปกรณประปา ทอตางๆ รวมถึงรายจายท่ีเขาลักษณะรายจายประเภทนี้ ตั้งจายจากเงินรายได 

ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 2,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาแบตเตอรี่ ยางใน-ยางนอก เพลา น้ํามันเบรก หัวเทียน ไขควง นอตและสกรู 

กระจกมองขางรถยนต หมอน้ํารถยนต กันชนรถยนต เบาะรถยนต ฟลมกรองแสง รวมถึงรายจายท่ีเขาลักษณะ

รายจายประเภทนี ้ตั้งจายจากเงินรายได 

ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 3,000 บาท 

เพ่ือจายเปนน้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง สําหรับรถจักรยานยนต 2 คัน 

และเครื่องตัดหญา รวมถึงรายจายท่ีเขาลักษณะรายจายประเภทนี้ ตั้งจายจากเงินรายได  

ประเภท วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 3,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาทรายอะเบท โซดาไฟ น้ํายาฆาเชื้อดับกลิ่น ไอโซคลีน น้ํายากําจัดยุงและแมลง 

วัสดุอ่ืนๆ ท่ีใชในการควบคุมโรคติดตอ และรายจายท่ีเขาลักษณะรายจายประเภทนี้ สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

ตั้งจายจากเงินรายได 

ประเภท วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาพันธุพืช ปุย สารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว วัสดุเพาะชํา อุปกรณใน

การขยายพันธุพืช ผาใบหรือผาพลาสติก รวมถึงรายจายท่ีเขาลักษณะรายจายประเภทนี้ ตั้งจายจากเงินรายได 

ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาแผนหรือจานบันทึกขอมูล (CD/DVD) ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบ

เลเซอร แผนกรองแสง แปนพิมพ (Key Board) เมาส เมนบอรด เมมโมรีชิป เชน RAM แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส 

(Card) รวมถึงรายจายท่ีเขาลักษณะรายจายประเภทนี้ ตั้งจายจากเงินรายได 

คาสาธารณูปโภค รวม 129,600 บาท 

ประเภท คาไฟฟา จํานวน 100,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคากระแสไฟฟา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลดอนเจดีย และศูนยออกกําลัง

กายในรม ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
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ประเภท คาน้ําประปา จํานวน 20,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาน้ําประปา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลดอนเจดีย ตั้งจายจากเงินอุดหนุน

ท่ัวไป 

ประเภท คาบริการโทรศัพท จํานวน 9,600 บาท 

เพ่ือจายเปนคาโทรศัพท และคาเชาบริการอินเทอรเน็ต ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล  

ดอนเจดีย ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

งบลงทุน รวม  76,400 บาท 

คาครุภัณฑ รวม  76,400 บาท 

ประเภท ครุภัณฑสํานักงาน จํานวน 4,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือตูเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก จํานวน 1 ตู โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 

1. มีท่ีเปดปดแบบบานเลื่อนกระจก 2 บาน 

2. มีแผนปรับระดับ 3 ชั้น 

3. มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1989 ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2552  

- เปนไปแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) หนาท่ี 116 ลําดับท่ี 115 

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

ประเภท ครุภัณฑสํานักงาน จํานวน 72,400 บาท 

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) จํานวน 

2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 

1. ขนาดไมต่ํากวา 26,000 บีทียู แบบแยกสวน  

2. เปนราคาท่ีรวมคาติดตั้ง 

3. มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) และฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5  

4. เปนเครื่องปรับอากาศท่ีประกอบสําเร็จรูปท้ังชุด ท้ังหนวยสงความเย็นและหนวยระบาย

ความรอนจากโรงงานเดียวกัน 

5. มีระบบฟอกอากาศ เชน แผนฟอกอากาศ ตะแกรงไฟฟา (Electric grids) หรือเครื่องผลิต

ประจุไฟฟา (Ionizer) เปนตน สามารถดักจับอนุภาคฝุนละออง และอุปกรณสามารถทําความสะอาดไดชนิด

แขวน  

6. มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร  

7. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ประกอบดวยอุปกรณ ดังนี้ สวิตช 1 ตัว ทอ

ทองแดงไปกลับหุมฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร 

- เปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ เดือนมกราคม 2561  

- เปนไปแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) หนาท่ี 102 ลําดับท่ี 62 

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
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งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 9,113,650 บาท 

 งบดําเนินงาน รวม 3,673,650 บาท 

 คาใชสอย รวม 873,950 บาท 

ประเภท รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ   

 จํานวน 873,950 บาท 

คาใชจายในการจัดทําโครงการตางๆ เก่ียวกับการศึกษา ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 773,950 บาท 

1. เพ่ือจายเปนคาอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 245 วัน เด็กนักเรียน 101 

คนๆ ละ 20 บาท เปนเงิน 494,900 บาท 

2. คาจัดการเรียนการสอน(รายหัว) คนละ 1,700 บาท เด็กนักเรียน 101 คน เปนเงิน 

171,700 บาท 

3. คาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ป) จํานวน 95 คน เพ่ือจาย

เปนคาหนังสือเรียน คนละ 200 บาท คาอุปกรณการเรียน คนละ 200 บาท คาเครื่องแบบนักเรียน คนละ 300 

บาท และคาจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน คนละ 430 บาท รวมเปนเงินคนละ 1,130 บาท เปนเงิน 107,350 บาท 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑและวิธีการนําเงินรายได

ของสถานศึกษาไปจัดสรรเปนคาใชจายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 

2551 

- เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) หนาท่ี 99 ลําดับท่ี 42 

 โครงการอิงลิชสนุกเรียนรู จํานวน 50,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร และคาใชจายอ่ืนๆ 

ท่ีเก่ียวกับการฝกอบรม 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับ

การฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

- เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3 หนาท่ี 5     

ลําดับท่ี 8 

 โครงการเด็กไทยธรรมดี จํานวน 50,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาปายโครงการ คาจางเหมารถโดยสาร 

คาวัสดุ อุปกรณ และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับโครงการ 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแข็ง

ขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

- เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) หนาท่ี 108 ลําดับท่ี 87 
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คาวัสดุ รวม 2,799,700 บาท 

ประเภท คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 2,799,700 บาท   

เพ่ือสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ใหแกโรงเรียนในเขตและศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ ตามภารกิจถาย

โอนอาหารเสริม(นม)โรงเรียน จํานวน 260 วัน อัตราคนละ 7.37 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 

0816.2/ว 3274 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงิน

อุดหนุนท่ัวไปดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งจายจากเงิน

อุดหนุนท่ัวไป 

งบเงินอุดหนุน     รวม 5,440,000 บาท 

เงินอุดหนุน     รวม 5,440,000 บาท 

ประเภท เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 5,440,000 บาท 

เพ่ือจายเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันของโรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ

ดอนเจดีย อัตราม้ือละ 20 บาทตอคน จํานวน 200 วัน จํานวนเด็ก ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561 จํานวน 1,360 

คน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0816.2/ว 3274 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทาง

การจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

แผนงานสาธารณสุข 

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 2,696,220 บาท 

 งบบุคลากร     รวม   2,318,220    บาท 

 เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 2,318,220 บาท 

  ประเภท เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,433,760 บาท 

เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ จํานวน 4 อัตรา พรอมเงินปรับปรุงเงินเดือน ตั้ง

จายจากเงินรายได  

ประเภท เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท 

เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม และหัวหนาฝาย

บริหารงานสาธารณสุข ซ่ึงเปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง

หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอนแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 7) 

ประกาศ ณ วันท่ี 5 เมษายน พ.ศ. 2559 ตั้งจายจากเงินรายได 

ประเภท คาจางลูกจางประจํา จํานวน 432,720 บาท 

เพ่ือจายเปนคาจางลูกจางประจํา จํานวน 2 อัตรา พรอมเงินปรับปรุงคาจาง ตั้งจายจากเงิน

รายได 

ประเภท คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 380,400 บาท 

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 2 อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได 
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ประเภท เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจาง จํานวน 11,340 บาท 

เพ่ือจายเปนเงินท่ีจายเพ่ิมใหแกพนักงานจาง จํานวน 1 อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได 

งบดําเนินงาน รวม 378,000 บาท 

 คาตอบแทน รวม 95,000 บาท 

ประเภท คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 จํานวน 24,000   บาท 

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานตรวจโรคสัตว และซากสัตว ในโรงฆาสัตว ตั้งจายจากเงิน

รายได 

ประเภท คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  จํานวน 30,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานเทศบาลและลูกจางใน

กรณีท่ีมีงานเรงดวน และมีคําสั่งใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจายจากเงินรายได 

ประเภท  คาเชาบาน จํานวน 36,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาเชาบานใหกับพนักงานเทศบาลท่ีมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงิน

รายได    

ประเภท เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท  

เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานและลูกจางท่ีมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ 

ตั้งจายจากเงินรายได 

 คาใชสอย รวม 163,000 บาท 

ประเภท รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ จํานวน 113,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาจางเหมาจัดทําปายประชาสัมพันธเก่ียวกับงานสาธารณสุข คาจางเหมาบุคคล

ปฏิบัติงานตามภารกิจหนาท่ี รวมถึงคาจางเหมาท่ีเขาลักษณะรายจายประเภทนี้ ตั้งจายจากเงินรายได 

ประเภท รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ   

 จํานวน 20,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ คาลงทะเบียน คาเบี้ยเลี้ยง คาท่ีพัก คาพาหนะ

หรือคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเบิกไดตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

ประเภท คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติ ตั้งจายจากเงิน

อุดหนุนท่ัวไป 

คาวัสดุ รวม 120,000 บาท 

ประเภท วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000  บาท 

เพ่ือจายเปนคากระดาษ ปากกา ดินสอ น้ํายาลบคําผิด ยางลบ คลิป ลวดเย็บกระดาษ กาว  

แฟม หมึก มูลี่ มานปรับแสง แผงก้ันหอง รวมถึงรายจายท่ีเขาลักษณะรายจายประเภทนี้ ตั้งจายจากเงินรายได 
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ประเภท วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาปลั๊กไฟฟา สวิตชไฟฟา ฟวส สายไฟฟา หลอดไฟฟา เบรกเกอร บัลลาสต 

สตารทเตอร ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ เทปพันสายไฟฟา หลอดวิทยุ และชิ้นสวนวิทยุ รวมถึงรายจายท่ีเขา

ลักษณะรายจายประเภทนี้ ตั้งจายจากเงินรายได 

ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาแบตเตอรี่ ยางใน-ยางนอก เพลา น้ํามันเบรก หัวเทียน ไขควง นอตและสกรู 

กระจกมองขางรถยนต หมอน้ํารถยนต กันชนรถยนต เบาะรถยนต ฟลมกรองแสง รวมถึงรายจายท่ีเขาลักษณะ

รายจายประเภทนี้ ตั้งจายจากเงินรายได 

ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 60,000 บาท 

เพ่ือจายเปนน้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง สําหรับเครื่องพนหมอกควัน 

รถยนตนั่งธรรมดา 1 คัน และรถจักรยานยนต 1 คัน รวมถึงรายจายท่ีเขาลักษณะรายจายประเภทนี้ ตั้งจายจาก

เงินรายได 

ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 15,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาแผนหรือจานบันทึกขอมูล (CD/DVD) ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบ

เลเซอร แผนกรองแสง แปนพิมพ (Key Board) เมาส เมนบอรด เมมโมรีชิป เชน RAM แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส 

(Card) รวมถึงรายจายท่ีเขาลักษณะรายจายประเภทนี้ ตั้งจายจากเงินรายได 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน รวม 440,000 บาท 

 งบดําเนินงาน รวม 340,000 บาท 

 คาใชสอย รวม 300,000 บาท 

ประเภท รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ จํานวน 10,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาจางเหมาฝงกลบสัตวปกท่ีติดเชื้อไขหวัดนก รวมถึงรายจายท่ีเขาลักษณะ

รายจายประเภทนี้ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

ประเภท รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ   

 จํานวน 290,000 บาท 

คาใชจายในการจัดทําโครงการตางๆ เก่ียวกับสาธารณสุข ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  

 โครงการปองกันวัยใสปลอดภัยยาเสพติด โรคเอดส และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 

  จํานวน 40,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร และคาใชจายอ่ืนๆ 

ท่ีเก่ียวกับการฝกอบรม 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับ

การฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

- เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) หนาท่ี 95 ลําดับท่ี 30 
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 โครงการพัฒนา สนับสนุน เกณฑมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารของผูประกอบการดานอาหาร

และตลาดสด  จํานวน 80,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาปายโครงการ 

คารถโดยสาร คาวัสดุอุปกรณสําหรับการตรวจสารปนเปอนในอาหาร และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับโครงการ 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับ

การฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

- เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) หนาท่ี 96 ลําดับท่ี 32 

 โครงการรณรงคปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกในชุมชน 

  จํานวน 50,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือทรายอะเบทกําจัดลูกน้ํายุงลาย น้ํายาพนหมอกควันกําจัดยุงลาย วัสดุ 

อุปกรณตางๆ รวมถึงคาใชจายอ่ืนท่ีเก่ียวของและจําเปนในโครงการ 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ.2560 

- เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) หนาท่ี 94 ลําดับท่ี 26  

 โครงการปองกันโรคพิษสุนัขบาและคุมกําเนิดสุนัข-แมว 

  จํานวน 50,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาวัคซีนพิษสุนัขบา คาวัสดุ อุปกรณตางๆ รวมถึงคาใชจายอ่ืนท่ีเก่ียวของและ

จําเปนในโครงการ 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ.2560 

- เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) หนาท่ี 94 ลําดับท่ี 28  

 โครงการสงเสริมการนวดและประคบสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ 

  จํานวน 30,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาปายโครงการ 

คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับโครงการ 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับ

การฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

- เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3 หนาท่ี 3     

ลําดับท่ี 5 

 โครงการเฝาระวังน้ําบริโภคปลอดภัยตามเกณฑมาตรฐาน 

  จํานวน 40,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาตรวจวิเคราะหน้ําบริโภค คาวัสดุ อุปกรณตางๆ รวมถึงคาใชจายอ่ืนท่ี

เก่ียวของและจําเปนในโครงการ 
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- เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ.2560 

- เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) หนาท่ี 96 ลําดับท่ี 33  

คาวัสดุ รวม 40,000 บาท 

ประเภท วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 40,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาน้ํายาเคมีในการควบคุมโรค คายาหรือเวชภัณฑไมใชยา สําหรับปฐมพยาบาล

และรักษาพยาบาลเบื้องตน วัสดุอุปกรณอ่ืนๆ ท่ีใชในการควบคุมโรคติดตอ รวมถึงรายจายท่ีเขาลักษณะรายจาย

ประเภทนี ้ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

งบเงินอุดหนุน     รวม 100,000 บาท 

เงินอุดหนุน     รวม 100,000 บาท 

ประเภท เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 100,000 บาท 

เพ่ือจายเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดาน

สาธารณสุข ในกิจกรรมตางๆ ใหมีความเหมาะสมกับปญหาและบริบทของพ้ืนท่ี จํานวน 5 ชุมชนๆ ละ 20,000 

บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0816.2/ว 3274 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทาง

การตั้งงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนท่ัวไปดานสาธารณสุขขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

แผนงานเคหะและชุมชน 

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,253,800 บาท 

 งบบุคลากร     รวม   1,995,000    บาท 

 เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 1,995,000 บาท 

  ประเภท เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,376,160 บาท 

เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ จํานวน 5 อัตรา พรอมเงินปรับปรุงเงินเดือน ตั้ง

จายจากเงินรายได  

ประเภท เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท 

เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงของผูอํานวยการกองชาง และหัวหนาฝายแบบแผนและ

กอสราง ซ่ึงเปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่องหลักเกณฑและเง่ือนไข

เก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอนแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 7) ประกาศ ณ วันท่ี 5 

เมษายน พ.ศ. 2559 ตั้งจายจากเงินรายได 

ประเภท คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 521,040 บาท 

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 4 อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได 

ประเภท เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจาง จํานวน 37,800 บาท 

เพ่ือจายเปนเงินท่ีจายเพ่ิมใหแกพนักงานจาง จํานวน 4 อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได 
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 งบดําเนินงาน รวม 198,000 บาท 

 คาตอบแทน รวม 23,000 บาท 

ประเภท คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  จํานวน 5,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานเทศบาลและลูกจางใน

กรณีท่ีมีงานเรงดวน และมีคําสั่งใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจายจากเงินรายได 

ประเภท  คาเชาบาน จํานวน 18,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาเชาบานใหกับพนักงานเทศบาลท่ีมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงิน

รายได    

คาใชสอย รวม 50,000 บาท 

ประเภท รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ   

 จํานวน 20,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ คาลงทะเบียน คาเบี้ยเลี้ยง คาท่ีพัก คาพาหนะ

หรือคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเบิกไดตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

ประเภท คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติ ตั้งจายจากเงิน

อุดหนุนท่ัวไป 

คาวัสดุ รวม 125,000 บาท 

ประเภท วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000  บาท 

เพ่ือจายเปนคากระดาษ ปากกา ดินสอ น้ํายาลบคําผิด ยางลบ คลิป ลวดเย็บกระดาษ กาว  

แฟม หมึก ฯลฯ รวมถึงรายจายท่ีเขารายจายประเภทนี้ ตั้งจายจากเงินรายได 

ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาแบตเตอรี่ ยางใน-ยางนอก เพลา น้ํามันเบรก หัวเทียน ไขควง นอตและสกรู 

กระจกมองขางรถยนต หมอน้ํารถยนต กันชนรถยนต เบาะรถยนต ฟลมกรองแสง รวมถึงรายจายท่ีเขาลักษณะ

รายจายประเภทนี้ ตั้งจายจากเงินรายได 

ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท 

เพ่ือจายเปนน้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง สําหรับเครื่องสูบน้ํา เครื่องตัด

หญา รถบรรทุกขนาดเกิน 1 ตัน 1 คัน รถยนตนั่งธรรมดา 1 คัน และรถจักรยานยนต 2 คัน รวมถึงรายจายท่ีเขา

ลักษณะรายจายประเภทนี้ ตั้งจายจากเงินรายได 

ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 25,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาแผนหรือจานบันทึกขอมูล (CD/DVD) ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบ

เลเซอร แผนกรองแสง แปนพิมพ (Key Board) เมาส เมนบอรด เมมโมรีชิป เชน RAM แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส 

(Card) รวมถึงรายจายท่ีเขาลักษณะรายจายประเภทนี้ ตั้งจายจากเงินรายได 
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งบลงทุน รวม  60,800 บาท 

คาครุภัณฑ รวม  60,800 บาท 

ประเภท ครุภัณฑสํานักงาน จํานวน 4,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือตูเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก จํานวน 1 ตู โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 

1. มีท่ีเปดปดแบบบานเลื่อนกระจก 2 บาน 

2. มีแผนปรับระดับ 3 ชั้น 

3. มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1989 ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2552  

- เปนไปแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) หนาท่ี 116 ลําดับท่ี 115 

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 (จอขนาดไมนอย

กวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 

1. มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) จํานวน 1 หนวย มี

หนวยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไมนอยกวา 8 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 

3.2 GHz  

2. มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้  

1) เปนแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหนวยความจํา ขนาดไมนอยกวา 2 

GB หรือ  

2) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผลกลาง แบบ 

Graphics Processing Unit ท่ีสามารถใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ  

3) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพท่ีมีความสามารถในการใชหนวยความจําหลักในการ

แสดงภาพ ขนาดไมนอยกวา 2 GB  

3. มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 8 GB  

4. มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 2 TB 

หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 240 GB จํานวน 1 หนวย  

5. มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย  

6. มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ

ดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1 ชอง  

7. มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง  

8. มีแปนพิมพและเมาส  

9. มีจอภาพแบบ LED หรือดีกวา มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600 : 1 และมีขนาดไมนอย

กวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย  
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- เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป 

ประจําป 2561 ประกาศ ณ วันท่ี 23 พฤษภาคม 2561 

- เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) หนาท่ี 116 ลําดับท่ี 115  

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 11,800 บาท 

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 kVA จํานวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 

1. มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 1 kVA (600 Watts) 

2. สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที 

- เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป 

ประจําป 2561 ประกาศ ณ วันท่ี 23 พฤษภาคม 2561 

- เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) หนาท่ี 116 ลําดับท่ี 115  

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 15,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องพิมพเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา แบบ Network แบบท่ี 2 (33หนา/

นาที) จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 

1. มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi  

2. มีความเร็วในการพิมพรางไมนอยกวา 33 หนาตอนาที(ppm)  

3. สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได  

4. มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 128 MB  

5. มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

6. มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ

ดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง หรือ สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย (Wi-Fi) ได  

7. มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 250 แผน  

8. สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom 

- เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป 

ประจาํป 2561 ประกาศ ณ วันท่ี 23 พฤษภาคม 2561 

- เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) หนาท่ี 116 ลําดับท่ี 115  

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
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งานไฟฟาถนน รวม 4,570,000 บาท 

 งบดําเนินงาน รวม 670,000 บาท 

 คาใชสอย รวม 560,000 บาท 

ประเภท รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ จํานวน 560,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาติดตั้งไฟฟาสาธารณะ คาปกเสาพาดสายภายนอกสถานท่ีราชการ รวมถึงคา

ติดต้ังหมอแปลง เครื่องวัดและอุปกรณไฟฟา ซ่ึงเปนกรรมสิทธิ์ของการไฟฟา คาจางเหมาเดินสายและติดตั้ง

อุปกรณไฟฟาเพ่ิมเติม คาธรรมเนียม  รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟา การเพ่ิมกําลังไฟฟา การขยายเขตไฟฟา 

การบํารุงรักษาหรือซอมแซมไฟฟาและอุปกรณ และคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานตามภารกิจหนาท่ี รวมถึง

รายจายท่ีเขาลักษณะรายจายประเภทนี้ ตั้งจายจากเงินรายได 

คาวัสดุ รวม 100,000 บาท 

ประเภท วัสดุไฟฟาและวิทย ุ จํานวน 50,000  บาท 

เพ่ือจายเปนคาโคมไฟฟา สวิตชไฟฟา ฟวส สายไฟฟา หลอดไฟฟา เบรกเกอร บัลลาสต 

สตารทเตอร ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ เทปพันสายไฟฟา หลอดวิทยุ และชิ้นสวนวิทยุ รวมถึงรายจายท่ีเขา

ลักษณะรายจายประเภทนี้ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

ประเภท วัสดุกอสราง จํานวน 50,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคายางแอสฟลท อิฐ หิน ปูน ทราย ไม เหล็กเสน ดิน ลูกรัง หินคลุก ฯลฯ สําหรับ

นําไปซอมสิ่งกอสรางตางๆ ท่ีชํารุด เชน สะพาน ถนน ทางเทา รวมถึงรายจายท่ีเขาลักษณะรายจายประเภทนี้ 

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

คาสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท 

ประเภท คาไฟฟา จํานวน 10,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคากระแสไฟฟาสาธารณะของเทศบาลท่ีเกินสิทธิ และบอบําบัดน้ําเสีย ตั้งจายจาก

เงินอุดหนุนท่ัวไป 

งบลงทุน รวม 3,900,000 บาท 

คาครุภัณฑ รวม 150,000 บาท 

ประเภท ครุภัณฑไฟฟาและวิทย ุ จํานวน 150,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือโคมไฟฟา จํานวน 100 โคม โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 

1. เปนโคมไฟฟาถนนอลูมิเนียมขนาด 2 x 18 วตัต พรอมขา 

2. เปนชุดโคมไฟฟาหลอด LED T 8 – 18 วัตต 

3. มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1989 ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2552  

- เปนไปแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) หนาท่ี 85 ลําดับท่ี 1 

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
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คาท่ีดินและส่ิงกอสราง รวม 3,750,000 บาท 

โครงการกอสรางขยายถนน ค.ส.ล. ชุมชนดอนประดู บริเวณหนาท่ีดินนายประโยชน โตทอง ถึงบาน

นางสายทอง เทพทอง จํานวน 1,200,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคากอสรางขยายผิวจราจรกวาง 3.5 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 74 เมตรวางทอ

ลอดถนน ขนาด ∅ 1.00 เมตร พรอมบอพัก ค.ส.ล. ระยะความยาว 80 เมตร พรอมราวกันตก กอสรางตาม

แบบแปลนท่ีเทศบาลกําหนด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 2552 

- เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3 หนาท่ี 1 ลําดับท่ี 1  

โครงการกอสรางถนน พรอมดาดคอนกรีตเหมืองสงน้ําเพ่ือการเกษตร ภายในชุมชนดอนประดู

 จํานวน 2,500,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนโดยการลงหินคลุกปรับเกลี่ย บดอัด หนา 0.15 เมตร ผิวจราจร

กวาง 4.00 เมตร ยาว 420 เมตร พรอมลาดยางผิวจราจรแบบซิงเก้ิลเซอรเฟต ทรีตเมนท และวางทอลอดถนน 

จํานวน 11 จุด กอสรางเหมืองดาดคอนกรีตปากเหมืองกวาง 2.20 เมตร ทองเหมืองกวาง 0.60 เมตร ความลึก

เฉลี่ย 0.90 เมตร พรอมกอสรางทางเชื่อมกวาง 5.00 เมตร จํานวน 4 จุด ยาว 400 เมตร กอสรางตามแบบ

แปลนท่ีเทศบาลกําหนด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 2552 

- เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3 หนาท่ี 2 ลําดับท่ี 4  

คาออกแบบ ควบคุมงาน ท่ีจายใหแกเอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก เพ่ือใหไดมาซ่ึงสิ่งกอสราง

 จํานวน 50,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาออกแบบ คาควบคุมงานท่ีจายใหแกเอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก 

เพ่ือใหไดมาซ่ึงสิ่งกอสราง ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

งานสวนสาธารณะ รวม 666,000 บาท 

 งบดําเนินงาน รวม 266,000 บาท 

 คาใชสอย รวม 216,000 บาท 

ประเภท รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ จํานวน 216,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานตามภารกิจหนาท่ี รวมถึงรายจายท่ีเขาลักษณะ

รายจายประเภทนี้ ตั้งจายจากเงินรายได 

คาวัสดุ รวม 50,000 บาท 

ประเภท วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000  บาท 

เพ่ือจายเปนคาพันธุไม ปุย คาเครื่องมือการเกษตร สารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว 

วัสดุเพาะชํา อุปกรณในการขยายพันธุพืช รวมถึงรายจายท่ีเขาลักษณะรายจายประเภทนี้ ตั้งจายจากเงินรายได 

ประเภท วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 20,000  บาท 

เพ่ือจายเปนคาเครื่องแตงกายใหกับคนงานท่ีปฏิบัติงานดานภูมิทัศน และสวนสาธารณะ เชน 

เสื้อปฏิบัติงานคนงาน ถุงมือ ถุงเทา รวมถึงรายจายท่ีเขาลักษณะรายจายประเภทนี้ ตั้งจายจากเงินรายได 
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งบลงทุน รวม 400,000 บาท 

คาท่ีดินและส่ิงกอสราง รวม 400,000 บาท 

โครงการกอสรางสวนสาธารณะบริเวณขางธนาคารไทยพาณิชย จํานวน 400,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงพ้ืนท่ีโดยการเทคอนกรีตหนา 0.10 เมตร ติดตั้งรั้วโดยรอบ จัดประดับ

ตกแตงดวยตนไม กอสรางตามแบบแปลนท่ีเทศบาลกําหนด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 2552 

- เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3 หนาท่ี 1 ลําดับท่ี 3  

งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล รวม 2,470,000 บาท 

 งบดําเนินงาน รวม 2,100,000 บาท 

 คาใชสอย รวม 1,545,000 บาท 

ประเภท รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ จํานวน 1,280,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาจางเหมาขุดลอกฝงกลบขยะในท่ีท้ิงขยะของเทศบาล และคาจางเหมาบุคคล

ปฏิบัติงานตามภารกิจหนาท่ี รวมถึงรายจายท่ีเขาลักษณะรายจายประเภทนี้ ตั้งจายจากเงินรายได 

ประเภท รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ   

 จํานวน 115,000 บาท 

คาใชจายในการจัดทําโครงการตางๆ เก่ียวกับสาธารณสุข ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  

 โครงการคัดแยกขยะรีไซเคิล จํานวน 15,000 บาท 

เ พ่ือจายเปนคาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาปาย

ประชาสัมพันธ และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับโครงการ 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับ

การฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ.2560 

- เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 หนาท่ี 2     

ลําดับท่ี 4  

 โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย จํานวน 100,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงสถานท่ีท้ิงขยะ คากําจัดขยะอันตราย คาใชจายในการจัดทําขอมูล

พ้ืนฐานดานการบริหารจัดการขยะ เชน คาชั่งรถขยะ รวมถึงคาใชจายอ่ืนท่ีเก่ียวของและจําเปนในโครงการ 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ.2560 

- เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 หนาท่ี 2      

ลําดับท่ี 2  

 



  92 

ประเภท คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 150,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติ ตั้งจายจากเงิน

รายได 

คาวัสดุ รวม 555,000 บาท 

ประเภท วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 150,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาไมกวาด เขง ท่ีตักขยะ รองเทาบูท ถุงมือ ถังรองรับขยะมูลฝอย ผงซักฟอก 

แปรงลางถังขยะ รวมถึงรายจายท่ีเขาลักษณะรายจายประเภทนี้ ตั้งจายจากเงินรายได 

ประเภท วัสดุกอสราง จํานวน 5,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาอิฐ หิน ปูน ทราย ไม เหล็กเสน ดิน สี แปรงทาสี จอบ เสียม ขวาน ตะปู คีม 

คอน ทอน้ําและอุปกรณประปา ทอตางๆ รวมถึงรายจายท่ีเขาลักษณะรายจายประเภทนี้ ตั้งจายจากเงินรายได 

ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 80,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาแบตเตอรี่ ยางใน-ยางนอก เพลา น้ํามันเบรก หัวเทียน ไขควง นอตและสกรู 

กระจกมองขางรถยนต หมอน้ํารถยนต กันชนรถยนต เบาะรถยนต ฟลมกรองแสง รวมถึงรายจายท่ีเขาลักษณะ

รายจายประเภทนี้ ตั้งจายจากเงินรายได 

ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 250,000 บาท 

เพ่ือจายเปนน้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง สําหรับรถยนตบรรทุกขยะอัด

ทาย 1 คัน รถยนตบรรทุกขยะเปดขางเททาย 1 คน และรถแคโอ และรถยนตทุกบรรทุกเกิน 1 ตัน สําหรับการ

ปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนจังหวัดสุพรรณบุรีท่ีปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลดอนเจดีย รวมถึง

รายจายท่ีเขาลักษณะรายจายประเภทนี้ ตั้งจายจากเงินรายได  

ประเภท วัสดุการเกษตร จํานวน 40,000  บาท 

เพ่ือจายเปนคาพันธุพืช ปุย สารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว วัสดุเพาะชํา อุปกรณใน

การขยายพันธุพืช ผาใบหรือผาพลาสติก รวมถึงรายจายท่ีเขาลักษณะรายจายประเภทนี้ ตั้งจายจากเงินรายได 

ประเภท วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 30,000  บาท 

เพ่ือจายเปนคาเครื่องแตงกายใหกับคนงาน เชน เสื้อปฏิบัติงานคนงาน ถุงมือ ถุงเทา รวมถึง

รายจายท่ีเขาลักษณะรายจายประเภทนี้ ตั้งจายจากเงินรายได 

งานบําบัดน้ําเสีย รวม 370,000 บาท 

 งบดําเนินงาน รวม 370,000 บาท 

 คาใชสอย รวม 370,000 บาท 

ประเภท รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ จํานวน 60,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาจางเหมารถบรรทุกในการปฏิบัติงานกําจัดวัชพืชในคู–คลอง รวมถึงรายจายท่ี

เขาลักษณะรายจายประเภทนี้ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
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ประเภท รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ   

 จํานวน 310,000 บาท 

คาใชจายในการจัดทําโครงการตางๆ เก่ียวกับสาธารณสุข ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  

 โครงการจัดการน้ําเสียในชุมชนและแหลงน้ําสาธารณะ 

  จํานวน 10,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาวัสดุ อุปกรณในการตรวจสอบคุณภาพน้ํา เชน คาชุดหัวโทป น้ํายาสอบ

เทียบ รวมถึงคาใชจายอ่ืนท่ีเก่ียวของและจําเปนในโครงการ 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ.2560 

- เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 หนาท่ี 2      

ลําดับท่ี 3  

 โครงการลอกทอระบายน้ํา จํานวน 150,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาจางเรือนจําจังหวัดสุพรรณบุรีขุดลอกทอระบายน้ําในเขตเทศบาล รวมถึง

คาใชจายอ่ืนท่ีเก่ียวของและจําเปนในโครงการ 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ.2560 

- เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) หนาท่ี 91 ลําดับท่ี 18  

 โครงการขุดลอกเหมืองสงน้ําและทางระบายน้ํา จํานวน 150,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาจางเหมาขุดลอกเหมืองสงน้ําและทางระบายน้ํา รวมถึงคาใชจายอ่ืนท่ี

เก่ียวของและจําเปนในโครงการ 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ.2560 

- เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) หนาท่ี 91 ลําดับท่ี 19  

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน รวม 345,000 บาท 

 งบดําเนินงาน รวม 285,000 บาท 

 คาใชสอย รวม 285,000 บาท 

ประเภท รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ   

 จํานวน 285,000 บาท 

คาใชจายในการจัดทําโครงการตางๆ เก่ียวกับงานพัฒนาชุมชน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
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 โครงการฝกอาชีพระยะสั้น ใหแกชุมชนในเขตเทศบาล  

  จํานวน 15,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาปายโครงการ คาวัสดุ 

อุปกรณ และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับการฝกอบรม 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับ

การฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

- เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) หนาท่ี 112 ลําดับท่ี 103 

 โครงการสานใยรัก ผูสูงอายุ สุขภาพดี ชีวีมีสุข จํานวน 40,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาปายโครงการ 

และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับการโครงการ 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับ

การฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

- เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) หนาท่ี 112 ลําดับท่ี 102 

 โครงการสงเสริมการดําเนินการกองทุนสวัสดิการชุมชน 

  จํานวน 5,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาพาหนะ คาวัสดุ อุปกรณ และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวกับการโครงการ 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับ

การฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

- เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) หนาท่ี 111 ลําดับท่ี 98 

 โครงการชุมชนอบอุนเก้ือกูลผูดอยโอกาส จํานวน 5,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาวัสดุ อุปกรณ คาปายโครงการ และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับการโครงการ 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับ

การฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

- เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) หนาท่ี 112 ลําดับท่ี 101 

 โครงการตามรอยพออยูอยางพอเพียงเพ่ือขับเคลื่อนแผนชุมชนสูการพัฒนาท่ียั่งยืน 

  จํานวน 170,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาท่ีพัก คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องด่ืม คาตอบแทนวิทยากร คา

พาหนะ และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับการฝกอบรม 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับ

การฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

- เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพ่ือเติม ครั้งท่ี 3 หนาท่ี 6     

ลําดับท่ี 9 
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 โครงการสงเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล 

  จํานวน 50,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องด่ืม คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุ อุปกรณ

และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับการโครงการ 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับ

การฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

- เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) หนาท่ี 112 ลําดับท่ี 100 

งบเงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท 

 เงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท 

ประเภท เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 60,000 บาท 

เพ่ือจายอุดหนุนศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรี โครงการ

แกไขปญหายาเสพติดแบบบรูณาการจังหวัดสุพรรณบุรี ป 2562 ตามหนังสือจังหวัดสุพรรณบุรี ท่ี สพ 0017.6/ว 

158 ลงวันท่ี 13 กรกฎาคม 2561 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 308,000 บาท 

 งบดําเนินงาน รวม 108,000 บาท 

 คาใชสอย รวม 108,000 บาท 

ประเภท รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ จํานวน 108,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติหนาท่ีประจําศูนยออกกําลังกาย และรายจายท่ีเขา

ลักษณะรายจายประเภทนี้ ตั้งจายจากเงินรายได 

งบลงทุน รวม  200,000 บาท 

คาครุภัณฑ รวม  200,000 บาท 

ประเภท ครุภัณฑกีฬา จํานวน  40,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องเดินวงรี จํานวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 

1. เครื่องเดินออกกําลังกายแบบเดินวงรีพรอมแขนโยกและมีเบาะนั่ง 

2. ปรับความหนักดวยระบบแมเหล็กไดไมนอยกวา 15 ระดับ 

3. จานแมเหล็กขนาดไมนอยกวา 6 กิโลกรัม ขับเคลื่อนดวยสายพาน 

4. มีหนาจอแสดงผล เวลา ความเร็ว ระยะทาง แคลอรี อัตราการเตนหัวใจ 

5. ขนาดเครื่องสามารถรับน้ําหนักไดไมนอยกวา 120 กิโลกรัม 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1989 ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2552  

- เปนไปแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) หนาท่ี 108 ลําดับท่ี 89 

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
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ประเภท ครุภัณฑกีฬา จํานวน 160,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือลูวิ่งไฟฟา จํานวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 

1. โครงสรางทําดวยเหล็กกลาอยางดี ไดรับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) 

2. ลูวิ่งทําดวยวัสดุอยางดี พ้ืนรองรับการกระแทกหนาไมนอยกวา 25 มิลลิเมตร หรือ 1 นิ้ว 

ข้ึนไป 

3. มีโปรแกรมออกกําลังกายไมนอยกวา 6 โปรแกรม 

4. มีหนาจอแสดงผล เวลา ความเร็ว ระยะทาง แคลอรี อัตราการเตนหัวใจ 

5. มีระบบหยุดฉุกเฉิน มีราวจับดานหนาและดานขาง 

6. ปรับความเร็วไดตั้งแต 20 กิโลเมตรตอชั่วโมงข้ึนไป 

7. สามารถรับน้ําหนักไดไมนอยกวา 150 กิโลกรัม 

8. ใชงานไดตอเนื่อง 6 ชั่วโมงข้ึนไป 

9. เปนผลิตภัณฑท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 : 2008 หรือ มาตรฐาน CE 

10. คูมือประกอบการใชงานท้ังภาษาอังกฤษและภาษาไทย 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1989 ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2552  

- เปนไปแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) หนาท่ี 108 ลําดับท่ี 89 

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น รวม 160,000 บาท 

 งบดําเนินงาน รวม 160,000 บาท 

 คาใชสอย รวม 160,000 บาท 

ประเภท รายจายท่ีเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 

คาใชจายในการจัดทําโครงการตางๆ เก่ียวกับงานประเพณีและวัฒนธรรม ตั้งจายจากเงิน

รายได 30,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 130,000 บาท 

  

 โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง จํานวน 30,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาจางเหมาไฟประดับบริเวณงาน เครื่องขยายเสียง คาตกแตงสถานท่ี และ

คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับการจัดงาน 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแข็ง

ขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

- เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) หนาท่ี 106  ลําดับท่ี 76 

 

 

 

 



  97 

 โครงการทําบุญ ตักบาตรเนื่องในวันข้ึนปใหม จํานวน 80,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาจางเหมาตกแตงสถานท่ี คาเครื่องขยายเสียง และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับ

การจัดงาน 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแข็ง

ขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

- เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) หนาท่ี 106  ลําดับท่ี 79 

 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต จํานวน 30,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาจางตกแตงขบวนรถบุปผชาติ คาเครื่องขยายเสียง และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวกับการจัดงาน 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแข็ง

ขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

- เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) หนาท่ี 106  ลําดับท่ี 80 

 โครงการปนรัก ปนบญุ จํานวน 20,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาตนเทียน ตกแตงตนเทียน คาน้ําดื่ม คาปายประชาสัมพันธโครงการ และ

คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับโครงการ 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแข็ง

ขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

- เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) หนาท่ี 108  ลําดับท่ี 91 

แผนงานงบกลาง 

งานงบกลาง รวม 8,452,470 บาท 

คาชําระหนี้เงินตน จํานวน 1,906,390 บาท 

เพ่ือจายชําระหนี้เงินกูเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล โดยชําระหนี้เงินตนปท่ี 4 ตามสัญญา

เลขท่ี 1290/106/2556 ลงวันท่ี 15 สิงหาคม 2556 ยอดเงินกูตามสัญญา จํานวน 20,000,000 บาท  

คาชําระดอกเบี้ย จํานวน 438,230 บาท 

เพ่ือจายชําระดอกเบี้ยเงินกูเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล โดยชําระดอกเบี้ยปท่ี 4 ตามสัญญา

เลขท่ี 1290/106/2556 ลงวันท่ี 15 สิงหาคม 2556 ยอดเงินกูตามสัญญา จํานวน 20,000,000 บาท  

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 115,330 บาท 

เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคม สําหรับเปนผลประโยชนทดแทนและสวัสดิการของ

พนักงานท่ีปฏิบัติงานในเทศบาลในอัตรารอยละหาของอัตราคาจาง ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 

2533 มาตรา 46  
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เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 4,454,400 บาท 

เพ่ือจายเปนคาเบี้ยยังชีพแกผูสูงอายุ สําหรับผูสูงอายุซ่ึงเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ

ตองหามตามความในขอ 6 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2552 เทศบาลตําบลดอนเจดียมีผูมาลงทะเบียนรับสิทธิ์ แบงตามข้ันบันไดได

ดังนี้  

ผูสูงอายุ อายุ 60 – 69 ป จํานวน 292 รายๆ ละ 600 บาทตอเดือน 

ผูสูงอายุ อายุ 70 – 79 ป จํานวน 174 รายๆ ละ 700 บาทตอเดือน 

ผูสูงอายุ อายุ 80 – 89 ป จํานวน  74 รายๆ ละ 800 บาทตอเดือน 

ผูสูงอายุ อายุ 90 ปข้ึนไป จํานวน  15 รายๆ ละ 1,000 บาทตอเดือน 

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 700,800 บาท 

เ พ่ือจายเปนค า เบี้ ยความพิการ สํ าหรับคนพิการตามความในขอ 7 แห งระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเบี้ยความพิการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 

2559 โดยไดรับการสงเคราะหเบี้ยยังชีพคนละ 800 บาทตอเดือน เทศบาลตําบลดอนเจดียมีผูมาลงทะเบียนรับ

สิทธิ์ ดังนี้ คนพิการรายเดิม 63 ราย และคาดการณผูมาลงทะเบียนระหวางปงบประมาณ 10 ราย 

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส จํานวน 36,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคายังชีพแกผูปวยเอดสท่ีแพทยไดรับรองและทําการวินิจฉัยแลว และมีความ

เปนอยูยากจน หรือถูกทอดท้ิง ขาดการอุปการะ ดูแล ไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได โดยไดรับการ

สงเคราะหเบี้ยยังชีพคนละ 500 บาทตอเดือน  

เงินสํารองจาย จํานวน 59,600 บาท 

เพ่ือจายในกรณีฉุกเฉินเรงดวน หรือรีบดําเนินการ หรือภารกิจเทศบาลท่ีไมสามารถคาดการณ

ไดลวงหนา 

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลดอนเจดีย จํานวน 90,000 บาท 

เพ่ือจายสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลดอนเจดีย ตามขอตกลงการ

ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี ระหวางสํานักงาน

หลักประกันสุขภาพแหงชาติกับเทศบาลตําบลดอนเจดีย เลขท่ี 55/B/00350 

คาบํารุงสันนิบาตเทศบาล  (ส.ท.ท.) จํานวน 38,990  บาท 

เพ่ือจายเปนคาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา

ดวยรายจายขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเก่ียวกับคาบํารุงสมาคม พ.ศ. 2555 ลงวันท่ี 14 มิถุนายน 2555 

และตามระเบียบขอบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย พ.ศ. 2546 ขอ 16 โดยพิจารณาจากรายรับ

จริงประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ยกเวนเงินกู เงินจายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท ซ่ึงจะตอง

จายคาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย ในอัตราไมนอยกวารอยละเศษหนึ่งสวนหกของงบประมาณ 
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ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เทศบาลมีรายรับท้ังสิ้น 44,042,354.77 บาท 

หัก เงินกู  -  บาท 

เงินจายขาดเงินสะสม -  บาท 

เงินอุดหนุนทุกประเภท  20,694,664 23,347,690.77 บาท 

คงเหลือ  รายรับท่ีนํามาคํานวณตั้งจายเปนคาบํารุง ส.ท.ท. 23,347,690.77 บาท 

∴ ตั้งจายเปนคาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย  38,990.64 บาท 

คาใชจายในการจัดการจราจร จํานวน 80,000 บาท 

เพ่ือจายเปนใชจายในการจัดการจราจร ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 

3203 ลงวันท่ี 4 ตุลาคม 2539 โดยตั้งจายจากเงินรายไดประเภทคาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก เพ่ือ

เปนคาใชจายตางๆ ดังนี้ คาวัสดุอุปกรณเก่ียวกับการจราจรตลอดจนคาติดตั้งปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงระบบ

สัญญาณไฟจราจร ทาส ีตีเสน แผงก้ัน สัญญาณไฟจราจร หรืออุปกรณท่ีใชในการควบคุมการสัญจร และกิจการ

ท่ีเก่ียวกับการจราจร 

คาใชจายในการใชเงินกองทุนผูแทนผูประสบภัย จํานวน 5,000 บาท 

เพ่ือเปนคาใชจายในการใหความชวยเหลือผู ท่ีประสบภัยและสาธารณภัยอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึน                      

ภายในเขตเทศบาลฯ 

เงินชวยคาทําศพ จํานวน 5,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาทําศพ  และชวยเหลือในกรณีท่ีพนักงานเทศบาลและลูกจางเทศบาลท่ีเสียชีวิต    

ในระหวางรับราชการ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0808.5/ว 1093 ลงวันท่ี 31 

พฤษภาคม 2554 เรื่อง การจายเงินชวยเหลือพิเศษของขาราชการสวนทองถ่ินผูรับบํานาญและขาราชการสวน

ทองถ่ินถึงแกความตาย 

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (ก.บ.ท.)  จํานวน 478,180 บาท 

เพ่ือจายสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน ตามมาตรา 6 แหง พ.ร.บ.

บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2500 และแกไขเพ่ิมเติม และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 

0313.4/ว 1710 ลงวันท่ี  23  กรกฎาคม  2544 โดยใหตั้งจายในอัตรารอยละสองของรายได ประจําป ตาม

งบประมาณรายจายท่ัวไป (ไมรวมรายไดจาก พันธบัตร เงินกู เงินท่ีมีผูอุทิศใหเงินปนผลตางๆ และเงินอุดหนุน

ทุกประเภท) ซ่ึงมีวิธีการคํานวณดังนี้ 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลตั้งประมาณการรายรับไว 47,410,000 บาท 

หัก เงินอุดหนุนทุกประเภท 23,500,000 บาท 

รายไดจากพันธบัตร   -   บาท 

เงินท่ีมีผูอุทิศให 1,000  บาท 

เงินกู - 23,909,000 บาท 

คงเหลือ  รายไดท่ีนํามาคํานวณเงินสมทบ ก.บ.ท. 23,909,000 บาท 

∴ ตั้งจายเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน 478,180 บาท 
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เงินชวยเหลือคาครองชีพผูรับบํานาญของราชการสวนทองถ่ิน จํานวน 44,550 บาท 

เพ่ือจายเปนเงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญของขาราชการสวนทองถ่ิน (ช.ค.บ.) ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินชวยเหลือคาครองชีพผูรับบํานาญของราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 16) พ.ศ. 2558 

โดยใหถือเกณฑตั้งจายตามท่ีตองจายจริง 

   


	ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 47,410,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

