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ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอนเจดีย์ 

 บัดนีถ้ึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลต าบลดอนเจดีย์ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีต่อสภาเทศบาลต าบลดอนเจดีย์อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลดอนเจดีย์จึง
ขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการ
ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังต่อไปนี้ 

1. สถานะการคลัง 
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 เทศบาลต าบลดอนเจดีย์มีสถานะการเงิน 
ดังนี้ 

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 33,356,279.18 บาท 
1.1.2 เงินสะสม 19,226,869.26 บาท 
1.1.3 ทุนส ารองเงินสะสม 12,741,746.81 บาท 
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน  4 โครงการ  

 รวม 5,111,031.40 บาท 
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 1 โครงการ 
  รวม 139,000.00 บาท 

1.2 เงินกู้คงค้าง - บาท 

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 40,857,839.35 บาท ประกอบด้วย 

หมวดภาษีอากร 1,069,885.35 บาท 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 632,126.00 บาท 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 845,365.73 บาท 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 307,704.00 บาท 
รายได้จากทุน 6,240.00 บาท 
หมวดภาษจีัดสรร 18,035,457.74 บาท 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 14,661,823.00 บาท 

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 5,298,580.00 บาท 
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(3) รายจ่ายจริง 38,822,092.05 บาท ประกอบด้วย 
งบกลาง 756,423.00 บาท 
งบบุคลากร 11,080,418.00 บาท 
งบด าเนินการ 11,094,840.00 บาท 
งบลงทุน 6,459,054.63 บาท 
งบเงินอุดหนุน 3,471,507.00 บาท 
งบรายจ่ายอื่น 8,500.00 บาท 

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 5,298,580.00 บาท 
(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ จ านวน 352,669.20 บาท 



แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รักษาความ

สงบภายใน

การศึกษา สาธารณสขุ เคหะและ

ชมุชน

สร้างความ

เขม้แขง็

ของชมุชน

การศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

งบกลาง

งบกลาง งบกลาง เงินสมทบกองทนุประกันสังคม -            -           -            -          -          -         -             220,020    220,020     

เบี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ -            -           -            -          -          -         -             36,000      36,000       

เงินส ารองจ่าย -            -           -            -          -          -         -             139,120    139,120     

เงินสมทบกองทนุหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) -            -           -            -          -          -         -             90,000      90,000       

ค่าบ ารุงสันนิบาตเทศบาล (ส.ท.ท.) -            -           -            -          -          -         -             34,300      34,300       

ค่าใช้จ่ายในการจัดจราจร -            -           -            -          -          -         -             100,000    100,000     

ค่าใช้จ่ายในการใช้เงินกองทนุผู้แทน

ผู้ประสบภยั

-            -           -            -          -          -         -             10,000      10,000       

เงินช่วยค่าท าศพ -           -          -           -          -          -        -             10,000      10,000       

บ าเหน็จ/บ านาญ เงินสมทบกองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ

ส่วนทอ้งถิ่น (ก.บ.ท.)

-            -           -            -          -          -         -             449,000    449,000     

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบ านาญของ

ข้าราชการส่วนทอ้งถิ่น (ช.ค.บ.)

-            -           -            -          -          -         -             30,460      30,460       

-           -          -           -          -          -        -             1,118,900 1,118,900   

รายจ่ายจ าแนกตามแผนงานและประเภทรายจ่าย

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

เทศบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เทศบาลต าบลดอนเจดยี์

อ าเภอดอนเจดยี์  จังหวัดสุพรรณบุรี

รวม

รวมงบกลาง
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แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รักษาความ

สงบภายใน

การศึกษา สาธารณสขุ เคหะและ

ชมุชน

สร้างความ

เขม้แขง็

ของชมุชน

การศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

งบกลาง

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
รวม

งบบคุลากร เงินเดือน            

(ฝ่ายการเมือง)
ประเภท เงินเดือนนายกเทศมนตรีและรอง

นายกเทศมนตรี

695,520      -           -            -          -          -         -             -          695,520     

ประเภท เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง

นายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี

120,000      -           -            -          -          -         -             -          120,000     

ประเภท เงินค่าตอบแทนพเิศษ

นายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี

120,000      -           -            -          -          -         -             -          120,000     

ประเภท เงินค่าตอบแทนเลขานุการและที่

ปรึกษาของนายกเทศมนตรี

198,720      -           -            -          -          -         -             -          198,720     

ประเภท เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล 1,490,400   -           -            -          -          -         -             -          1,490,400   

2,624,640  -          -           -          -          -        -             -          2,624,640   

เงินเดือน ประเภท เงินเดือนพนักงาน 4,197,660   -           793,260      1,158,720 1,211,160  -         -             -          7,360,800   

(ฝ่ายประจ า) ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน 14,340       -           -            -          14,340      -         -             -          28,680       

ประเภท เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหาร 218,400      -           -            42,000     -          -         -             -          260,400     

ประเภท ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 123,360      -           -            341,160    178,200    -         -             -          642,720     

ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้าง 18,000       -           -            18,000     -          -         -             -          36,000       

ประเภท ค่าจ้างพนักงานจ้าง 1,603,200   -           243,480      2,146,560 707,880    -         -             -          4,701,120   

ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง 122,220      -           34,740       18,000     52,080      -         -             -          227,040     

6,297,180  -          1,071,480  3,724,440 2,163,660 -        -             -          13,256,760 

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายการเมือง)

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)
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แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รักษาความ

สงบภายใน

การศึกษา สาธารณสขุ เคหะและ

ชมุชน

สร้างความ

เขม้แขง็

ของชมุชน

การศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

งบกลาง

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
รวม

งบด าเนินการ ค่าตอบแทน ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอัน

เปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

125,000      -           -            24,000     -          -         -             -          149,000     

ประเภท ค่าเบี้ยประชุม 10,000       -           -            -          -          -         -             -          10,000       

ประเภท ค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอก

เวลาราชการ

60,000       -           30,000       80,000     10,000      -         -             -          180,000     

ประเภท ค่าเช่าบา้นพนักงาน 42,000       -           -            28,800     51,000      -         -             -          121,800     

ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 55,000       -           -            30,000     20,000      -         -             -          105,000     

292,000     -          30,000       162,800   81,000     -        -             -          565,800     

ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 220,000      -           140,000      25,000     670,000    108,000       -          1,163,000   

ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพธิี

การ

80,000       -           -            -          -          -         -             -          80,000       

ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏบิติัราชการ

ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1,255,000   50,000      910,000      960,000    30,000      310,000   370,000       -          3,885,000   

ประเภท ค่าบ ารุงรักษา และซ่อมแซม 110,000      250,000    80,000       30,000     120,000    -         -             -          590,000     

1,665,000  300,000    1,130,000  1,015,000 820,000   310,000  478,000      -          5,718,000   

รวมค่าตอบแทน

รวมค่าใช้สอย
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แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รักษาความ

สงบภายใน

การศึกษา สาธารณสขุ เคหะและ

ชมุชน

สร้างความ

เขม้แขง็

ของชมุชน

การศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

งบกลาง

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
รวม

ค่าวสัดุ ประเภท วสัดุส านักงาน 235,000      -           50,000       10,000     235,000    -         -             -          530,000     

ประเภท วสัดุไฟฟา้และวทิยุ 30,000       -           10,000       15,000     150,000    -         -             -          205,000     

ประเภท วสัดุงานบา้นงานครัว 30,000       -           50,000       -          200,000    -         -             -          280,000     

ประเภท ค่าอาหารเสริมนม -            -           2,447,000   -          -          -         -             -          2,447,000   

ประเภท วสัดุก่อสร้าง 5,000         -           5,000         -          155,000    -         -             -          165,000     

ประเภท วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 18,000       600,000    3,000         40,000     60,000      -         -             -          721,000     

ประเภท วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 126,000      -           10,000       80,000     400,000    -         -             -          616,000     

ประเภท วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ -            -           5,000         40,000     -          -         -             -          45,000       

ประเภท วสัดุการเกษตร 50,000       -           20,000       -          80,000      -         -             -          150,000     

ประเภท วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000         -           -            -          -          -         -             -          5,000         

ประเภท วสัดุเคร่ืองแต่งกาย -            -           -            -          40,000      -         -             -          40,000       

ประเภท วสัดุคอมพวิเตอร์ 90,000       -           20,000       30,000     50,000      -         -             -          190,000     

ประเภท วสัดุการศึกษา -            -           50,000       -          -          -         -             -          50,000       

ประเภท วสัดุเคร่ืองดับเพลิง -            -           -            -          -          -         -             -          -            

589,000     600,000    2,670,000  215,000   1,370,000 -        -             -          5,444,000   รวมค่าวัสดุ
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แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รักษาความ

สงบภายใน

การศึกษา สาธารณสขุ เคหะและ

ชมุชน

สร้างความ

เขม้แขง็

ของชมุชน

การศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

งบกลาง

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
รวม

ค่าสาธารณูปโภค ประเภท ค่าไฟฟา้ 350,000      -           84,000       -          150,000    -         -             -          584,000     

ประเภท ค่าน้ าประปา 36,000       -           15,000       -          -          -         -             -          51,000       

ประเภท ค่าโทรศัพท์ 60,000       -           9,600         -          -          -         -             -          69,600       

ประเภท ค่าไปรษณีย์ 25,000       -           -            -          -          -         -             -          25,000       

ประเภท ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม 20,000       -           -            -          -          -         -             -          20,000       

491,000     -          108,600     -          150,000   -        -             -          749,600     

งบลงทนุ ค่าครุภณัฑ์ ประเภท ครุภณัฑ์ส านักงาน 100,000      78,000      -            -          18,000      -         -             -          196,000     

ประเภท ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวทิยุ -            48,000      -            -          -          -         -             -          48,000       

ประเภท ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ -            -           150,000      -          -          -         -             -          150,000     

ประเภท ครุภณัฑ์วทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ -            -           20,000       160,000    -          -         8,000          -          188,000     

ประเภท ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว -            -           -            -          26,400      -         -             -          26,400       

ประเภท ครุภณัฑ์กีฬา -            -           -            -          -          -         -             -          -            

ประเภท ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 41,900       -           -            25,000     -          -         -             -          66,900       

ประเภท ครุภณัฑ์อื่น -            -           -            -          -          -         -             -          -            

ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ -            100,000    -            -          -          -         -             -          100,000     

141,900     226,000    170,000     185,000   44,400     -        8,000          -          775,300     

รวมค่าสาธารณปูโภค

รวมค่าครภุณัฑ์
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แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รักษาความ

สงบภายใน

การศึกษา สาธารณสขุ เคหะและ

ชมุชน

สร้างความ

เขม้แขง็

ของชมุชน

การศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

งบกลาง

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
รวม

ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง โครงการติดต้ังระบบเสียงภายในหอ้งประชุม

สภาเทศบาล

400,000      -           -            -          -          -         -             -          400,000     

โครงการก่อสร้างสวนหย่อมและปรับปรุงภมูิ

ทศัน์ด้านหน้าสนง.ทต.ดอนเจดีย์แหง่ใหม่

242,000      -           -            -          -          -         -             -          242,000     

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และราง

ระบายน้ า ค.ส.ล. ภายในสนง.ทต.ดอนเจดีย์

แหง่ใหม่ต่อจากโครงการเดิม

1,376,000   -           -            -          -          -         -             -          1,376,000   

โครงการปรับปรุงหอ้งน้ าศูนย์พฒันาเด็กเล็ก -            -           550,000      -          -          -         -             -          550,000     

โครงการก่อสร้างปรับปรุงทอ่ระบายน้ า บอ่

พกั ทางเทา้ และปรับปรุงภมูิทศัน์บริวณซุ้ม

ประตู ถนนทางเข้าพระบรมราชานุสรณ์

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (ประตูทศิ

ตะวนัตก)

-            -           90,000       -          1,030,000  -         -             -          1,120,000   

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟา้และ

ปรับปรุงภมูิทศัน์เกาะกลางถนนทางเทา้พระ

บรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ด้านทศิตะวนัตก

-            784,000    -             -          784,000     

โครงการติดต้ังกล้องวงจรปดิ (CCTV) 

ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

-            -           -            -          -          -         -             -          -            

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ

ส่ิงก่อสร้าง -            -           -            -          200,000    -         -             -          200,000     

2,018,000  -          640,000     -          2,014,000 -        -             -          4,672,000   รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง
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แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รักษาความ

สงบภายใน

การศึกษา สาธารณสขุ เคหะและ

ชมุชน

สร้างความ

เขม้แขง็

ของชมุชน

การศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

งบกลาง

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
รวม

งบเงนิอุดหนุน เงินอุดหนุน ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ -            -           4,840,000   -          -          60,000    50,000         -          4,950,000   

ประเภท เงินอุดหนุนกิจการที่เปน็

สาธารณประโยชน์

-            -           -            75,000     -          -         -             -          75,000       

-           -          4,840,000  75,000     -          60,000    50,000        -          5,025,000   

งบรายจ่ายอ่ืน รายจ่ายอื่น ประเภท ค่าจ้างที่ปรึกษาซ่ึงไม่เกี่ยวกับ

ครุภณัฑ์หรือส่ิงก่อสร้างหรือไม่ได้มาซ่ึง

ครุภณัฑ์หรือส่ิงก่อสร้าง

10,000       -           -            -          -          -         -             -          10,000       

10,000       -          -           -          -          -        -             -          10,000       

14,128,720 1,126,000 10,660,080 5,377,240 6,643,060 370,000  536,000      1,118,900 39,960,000 รวมทกุหมวดรายจ่าย

รวมรายจ่ายอ่ืน

รวมเงนิอุดหนุน
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ยอดต่าง
(%)

รายไดจ้ัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร (411000) 899,844.55             961,425.85             990,201.13             1,069,885.35           31.14 1,403,000               

  ภาษโีรงเรือนและที่ดิน (411001) 482,255.00               572,753.00               579,753.13               631,880.00               26.61 800,000                   

  ภาษบี ารุงทอ้งที่ (411002) 35,409.55                39,053.85                39,115.00                39,493.35                26.60 50,000                    

  ภาษปีา้ย (411003) 379,651.00               346,604.00               368,465.00               395,719.00               38.99 550,000                   

  อากรการฆ่าสัตว ์(411004) 2,529.00                  3,015.00                  2,868.00                  2,793.00                  7.41 3,000                      

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบั และใบอนุญาต 676,193.25             497,709.00             752,752.00             632,126.00             36.92 865,500                 

(412000)

  ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการฆ่าสัตวแ์ละจ าหน่าย 2,529.00                  3,035.00                  3,321.00                  3,480.00                  0.57 3,500                      

เนื้อสัตว ์(412101)

  ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน -                         -                         -                         -                         100.00 4,500                      

(412104)

  ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 7,530.00                  4,272.00                  3,645.00                  5,421.00                  1.46 5,500                      

(412106)

  ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย (412107) 303,300.00               330,770.00               356,930.00               363,160.00               23.91 450,000                   

รายงานประมาณการรายรับ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เทศบาลต าบลดอนเจดยี์

อ าเภอดอนเจดยี์ จังหวัดสุพรรณบุรี

รายรบัจรงิ ประมาณการ
รายรบั

ป ี2553 ป ี2554 ป ี2555 ป ี2556 ป ี2558

22 รายรับ



 

ยอดต่าง
(%)

รายรบัจรงิ ประมาณการ
รายรบั

ป ี2553 ป ี2554 ป ี2555 ป ี2556 ป ี2558

  ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรอง 8,450.00                  8,600.00                  7,650.00                  9,350.00                  6.95 10,000                    

การแจ้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร

(412109)

  ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการต้ังสุสานและ -                         -                         -                         -                         0.00 -                         

 ฌาปนสถาน (412110)

  ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบยีนราษฎร 1,300.00                  970.00                    1,000.00                  1,150.00                  30.43 1,500                      

(412112)

  ค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนพาณิชย์ (412128) -                         -                         670.00                    810.00                    23.46 1,000                      

  ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 64,805.00                48,615.00                51,725.00                46,245.00                29.74 60,000                    

(412202)

  ค่าปรับการผิดสัญญา (412210) 187,863.25               -                         135,489.00               -                         100.00 100,000                   

  ค่าใบอนุญาตรับท าการเก็บ ขน ส่ิงปฏกิูล -                         -                         -                         -                         100.00 10,000                    

หรือมูลฝอย (412301)

  ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการ 20,350.00                -                         21,610.00                22,750.00                9.89 25,000                    

ที่เปน็อันตรายต่อสุขภาพ (412303)

  ค่าใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่จ าหน่ายอาหาร -                         -                         -                         -                         100.00 1,500                      

หรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด 

ซ่ึงมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร (412304)

  ค่าใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือ 73,890.00                71,854.00                162,757.00               167,690.00               7.34 180,000                   

ทางสาธารณะ (412305)

22 รายรับ



 

ยอดต่าง
(%)

รายรบัจรงิ ประมาณการ
รายรบั

ป ี2553 ป ี2554 ป ี2555 ป ี2556 ป ี2558

  ค่าใบอนุญาตจัดต้ังตลาดเอกชน (412306) 4,000.00                  6,000.00                  6,000.00                  6,000.00                  0.00 6,000                      

  ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 459.00                    160.00                    440.00                    280.00                    78.57 500                         

(412307)

  ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้ 1,420.00                  1,050.00                  1,200.00                  830.00                    80.72 1,500                      

เคร่ืองขยายเสียง (412308)

  ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ (412399) 297.00                    22,383.00                315.00                    4,960.00                  0.81 5,000                      

หมวดรายได้จากทรพัย์สิน (413000) 490,960.00             488,483.31             711,540.08             845,365.73             6.46 901,500                 

  ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่ (413002) 200.00                    400.00                    -                         -                         100.00 500                         

  ดอกเบี้ยเงินฝาก (413003) 490,760.00               488,083.31               711,540.08               845,115.73               -99.94 900,000                   

  เงินปนัผลหรือเงินรางวลัต่างๆ (413004) -                         -                         -                         250.00                    100.00 500                         

  รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ (413999) -                         -                         -                         -                         100.00 500                         

หมวดรายได้เบด็เตล็ด (415000) 441,024.25             268,440.00             95,056.00               307,704.00             -96.75 314,500                 

  ค่าจ าหน่ายเศษของ (415002) -                         -                         -                         -                         100.00 3,500                      

  เงินที่มีผู้อุทศิให ้(415003) 4,500.00                  -                         500.00                    13,550.00                -96.31 10,000                    

  ค่าขายแบบแปลน (415004) 173,600.00               42,000.00                11,200.00                232,600.00               -99.91 200,000                   

  ค่าเขียนแบบแปลน (415005) -                         -                         -                         -                         100.00 500                         

  ค่าจ าหน่ายแบบพมิพแ์ละค าร้อง (415006) -                         -                         -                         -                         100.00 200                         

  ค่ารับรองส าเนาและถ่ายเอกสาร (415007) -                         -                         -                         -                         100.00 300                         

  รายได้เบด็เตล็ดอื่น ๆ (415999) 262,924.25               226,440.00               83,356.00                61,554.00                62.46 100,000                   

22 รายรับ



 

ยอดต่าง
(%)

รายรบัจรงิ ประมาณการ
รายรบั

ป ี2553 ป ี2554 ป ี2555 ป ี2556 ป ี2558

รายได้จากทนุ (416000) 8,500.00                 1,600.00                 18,000.00               6,240.00                 68.27 10,500                   

  ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน (416001) 8,500.00                  1,600.00                  18,000.00                6,240.00                  60.26 10,000                    

  รายได้จากทนุอื่นๆ (416999) -                         -                         -                         -                         100.00 500                         

รวมรายไดจ้ัดเก็บ 2,516,522.05       2,217,658.16       2,567,549.21       2,861,321.08       22.15 3,495,000           

รายไดท้ีร่ัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน
หมวดภาษีจัดสรร (421000)

  ภาษมีูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ 10,674,923.85           10,680,760.73           10,727,753.51           12,925,971.73           4.44 13,500,000               

(421002)

  ภาษมีูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 (421004) 857,958.83               -                         1,173,713.02            1,309,210.31            3.12 1,350,000                

  ภาษธีรุกิจเฉพาะ (421005) 15,889.00                25,605.59                29,735.74                16,132.21                209.94 50,000                    

  ภาษสุีรา (421006) 471,613.19               512,394.72               559,885.09               555,146.05               8.08 600,000                   

  ภาษสีรรพสามิต (421007) 1,277,299.53            1,234,688.46            1,006,144.80            1,213,692.60            11.23 1,350,000                

  ค่าภาคหลวงแร่ (421012) 34,450.39                64,427.27                33,528.34                32,702.94                52.89 50,000                    

  ค่าภาคหลวงปโิตรเลียม (421013) 29,928.45                32,531.40                45,183.62                60,199.70                7.97 65,000                    

  ค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนสิทธแิละนิติกรรม 638,554.60               901,302.14               1,316,178.43            1,922,402.20            4.04 2,000,000                

ตามประมวลกฏหมายที่ดิน (421015)

รวมรายไดท้ีร่ัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน
     14,000,617.84      13,451,710.31      14,892,122.55      18,035,457.74          18,965,0005.15

22 รายรับ



 

ยอดต่าง
(%)

รายรบัจรงิ ประมาณการ
รายรบั

ป ี2553 ป ี2554 ป ี2555 ป ี2556 ป ี2558

รายไดท้ีร่ัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน (430000)
หมวดเงนิอุดหนุนทั่วไป (431000)

  เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจ 14,703,358.00           12,754,493.00           12,675,418.00           14,661,823.00           19.36 17,500,000               

หน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า (431002)

รวมรายไดท้ีร่ัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน

รวม 31,220,497.89     28,423,861.47     30,135,089.76     35,558,601.82     12.38 39,960,000         

     14,703,358.00      12,754,493.00      12,675,418.00      14,661,823.00          17,500,00019.36

22 รายรับ



ยอดต่าง
(%)

แผนงานบรหิารงานทั่วไป (00110)

งานบรหิารทั่วไป

  งบบคุลากร

  เงนิเดือน (ฝ่ายการเมือง)

    ประเภท เงินเดือนนายกเทศมนตรีและ 577,150            695,520            695,520            521,640            695,520            0.00 695,520            

               รองนายกเทศมนตรี

    ประเภท เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง 119,418            120,000            120,000            90,000              120,000            0.00 120,000            

               นายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี

    ประเภท เงินค่าตอบแทนพเิศษ 119,418            120,000            120,000            90,000              120,000            0.00 120,000            

               นายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี

    ประเภท เงินเดือนเลขานุการและ 164,263            198,720            198,720            149,040            198,720            0.00 198,720            

               ที่ปรึกษาของนายกเทศมนตรี

    ประเภท เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล 1,073,789         1,490,400         1,490,400         1,117,800         1,490,400         0.00 1,490,400         

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,054,038        2,624,640        2,624,640        1,968,480        2,624,640        0.00 2,624,640        

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เทศบาลต าบลดอนเจดยี์

อ าเภอดอนเจดยี์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ประมาณการ

ป ี2554 ป ี2555 ป ี2556 ป ี2557 ป ี2558

รายจ่ายจรงิ

ป ี2557
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ยอดต่าง
(%)

ประมาณการ

ป ี2554 ป ี2555 ป ี2556 ป ี2557 ป ี2558

รายจ่ายจรงิ

ป ี2557

  เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

    ประเภท เงินเดือนพนักงาน 1,352,504         1,535,598         1,389,376         1,413,417         2,742,540         2.77 2,818,620         

    ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน 102,800            98,720              118,916            42,353              99,300              -100.00 -                  

    ประเภท เงินประจ าต าแหน่ง 42,000              42,000              134,150            100,800            134,400            31.25 176,400            

    ประเภท ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 208,680            98,460              105,480            84,540              116,520            5.87 123,360            

    ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจ า 18,000              18,000              18,000              13,500              18,000              0.00 18,000              

    ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 693,935            751,179            637,144            531,310            980,640            52.47 1,495,200         

    ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง 149,564            228,438            257,482            212,210            237,000            -48.43 122,220            

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,567,483        2,772,395        2,660,548        2,398,130        4,328,400        9.83 4,753,800        

รวมงบบคุลากร 4,621,521        5,397,035        5,285,188        4,366,610        6,953,040        6.12 7,378,440        

  งบด าเนินงาน

  ค่าตอบแทน

    ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอันเปน็ 12,980.00         -                  -                  19,000.00         100,000            20.00 120,000            

               ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

    ประเภท ค่าเบี้ยประชุม -                  -                  -                  -                  10,000              0.00 10,000              

    ประเภท ค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ 40,240.00         12,660.00         14,760.00         21,000.00         50,000              0.00 50,000              

    ประเภท ค่าเช่าบา้นพนักงาน 37,950.00         47,700.00         36,000.00         28,000.00         42,000              0.00 42,000              

    ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 23,137.00         9,311.00           14,112.00         12,600.00         30,000              0.00 30,000              

    ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 708,995.00        499,496.50        152,468.00        11,293.00         100,000            -100.00 -                  

รวมค่าตอบแทน 823,302.00       569,167.50       217,340.00       91,893.00        332,000           -24.10 252,000           

35



ยอดต่าง
(%)

ประมาณการ

ป ี2554 ป ี2555 ป ี2556 ป ี2557 ป ี2558

รายจ่ายจรงิ

ป ี2557

  ค่าใช้สอย

    ประเภท รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 191,740.00        87,264.02         174,139.00        73,910.00         150,000            33.33 200,000            

    ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพธิกีาร 67,007.00         34,315.00         44,195.00         43,000.00         80,000              0.00 80,000              

    ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไม่

                เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

         ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 137,450.00        97,875.00         77,364.00         25,332.00         100,000            -20.00 80,000              

         ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง 187,165.50        -                  -                  -                  250,000            20.00 300,000            

         โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้า 246,058.74        259,970.00        334,912.00        349,245.00        350,000            0.00 350,000            

อยู่หวัภมูิพลอดุลยเดชมหาราช

         โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 76,360.00         99,810.00         95,245.00         -                  120,000            0.00 120,000            

พระบรมราชินีนาถ

         โครงการพฒันาศักยภาพบคุลากร และส่งเสริม 292,702.00        116,550.00        243,600.00        142,860.00        100,000            -100.00 -                  

คุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาลต าบลดอนเจดีย์ 

         โครงการฝึกอบรมพฒันาศักยภาพบคุลากร และส่งเสริม -                  -                  -                  -                  -                  100.00 35,000              

คุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาลต าบลดอนเจดีย์ 

         โครงการการวางแผนกลยุทธสู่์ความส าเร็จขององค์กร -                  -                  -                  -                  -                  100.00 170,000            

         โครงการวนัเทศบาล 15,791.00         29,463.00         15,589.00         12,020.00         30,000              -33.33 20,000              

         โครงการวางศิลาฤกษอ์าคารส านักงานเทศบาลต าบล -                  -                  -                  114,185.00        -                  0.00 -                  

ดอนเจดีย์

    ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 22,511.50         15,069.25         11,000.00         26,769.53         20,000              400.00 100,000            

รวมค่าใช้สอย 1,236,785.74    740,316.27       996,044.00       787,321.53       1,200,000        21.25 1,455,000        

35



ยอดต่าง
(%)

ประมาณการ

ป ี2554 ป ี2555 ป ี2556 ป ี2557 ป ี2558

รายจ่ายจรงิ

ป ี2557

  ค่าวัสดุ

    ประเภท วสัดุส านักงาน 123,341.50        144,710.00        209,551.00        45,216.00         200,000            0.00 200,000            

    ประเภท วสัดุไฟฟา้และวทิยุ 19,805.00         46,123.00         3,800.00           12,350.00         20,000              50.00 30,000              

    ประเภท วสัดุงานบา้นงานครัว 22,074.00         21,915.00         11,700.00         31,341.00         30,000              0.00 30,000              

    ประเภท วสัดุก่อสร้าง -                  -                  -                  2,000.00           10,000              -50.00 5,000               

    ประเภท วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 15,100.00         8,200.00           8,020.00           9,520.00           20,000              -25.00 15,000              

    ประเภท วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 98,752.62         115,794.45        114,232.95        85,690.99         150,000            -20.00 120,000            

    ประเภท วสัดุการเกษตร -                  49,910.00         20,860.00         49,720.00         50,000              0.00 50,000              

    ประเภท วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 25,168.00         1,376.00           3,781.00           -                  20,000              -75.00 5,000               

    ประเภท วสัดุคอมพวิเตอร์ 70,000.00         59,750.00         69,370.00         34,300.00         70,000              0.00 70,000              

    ประเภท วสัดุส ารวจ -                  2,299.00           -                  -                  -                  0.00 -                  

รวมค่าวัสดุ 374,241.12       450,077.45       441,314.95       270,137.99       570,000           -7.89 525,000           

  ค่าสาธารณปูโภค

    ประเภท ค่าไฟฟา้ 238,165.73        316,827.65        357,565.49        223,793.98        360,000            -2.78 350,000            

    ประเภท ค่าน้ าประปา 23,617.28         30,981.85         35,608.16         22,795.42         42,000              -14.29 36,000              

    ประเภท ค่าโทรศัพท์ 62,639.11         57,649.43         49,005.69         33,584.99         65,000              -7.69 60,000              

    ประเภท ค่าไปรษณีย์ 24,661.00         21,310.00         14,276.00         8,963.00           30,000              -16.67 25,000              

    ประเภท ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม 3,852.00           11,556.00         18,404.00         15,067.00         20,000              0.00 20,000              

รวมค่าสาธารณปูโภค 352,935.12       438,324.93       474,859.34       304,204.39       517,000           -5.03 491,000           

รวมงบด าเนินงาน 2,787,263.98    2,197,886.15    2,129,558.29    1,453,556.91    2,619,000        3.97 2,723,000        

35



ยอดต่าง
(%)

ประมาณการ

ป ี2554 ป ี2555 ป ี2556 ป ี2557 ป ี2558

รายจ่ายจรงิ

ป ี2557

  งบลงทนุ

  ค่าครภุณัฑ์

    ประเภท ครุภณัฑ์ส านักงาน 17,200.00         -                  -                  17,800.00         210,000            -52.38 100,000            

    ประเภท ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -                  1,135,000.00     -                  -                  -                  0.00 -                  

    ประเภท ครุภณัฑ์การเกษตร -                  -                  -                  -                  -                  0.00 -                  

    ประเภท ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวทิยุ 42,600.00         -                  -                  -                  -                  0.00 -                  

    ประเภท ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ -                  -                  75,900.00         6,000.00           6,000               -100.00 -                  

    ประเภท ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว -                  -                  -                  -                  -                  0.00 -                  

    ประเภท ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 46,300.00         43,000.00         -                  51,500.00         21,400              -7.01 19,900              

    ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ 42,500.00         44,863.47         243,129.63        39,000.00         300,000            -100.00 -                  

รวมค่าครภุณัฑ์ 148,600.00       1,222,863.47    319,029.63       114,300.00       537,400           -77.69 119,900           

35



ยอดต่าง
(%)

ประมาณการ

ป ี2554 ป ี2555 ป ี2556 ป ี2557 ป ี2558

รายจ่ายจรงิ

ป ี2557

  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง

         ค่าจัดซ้ือที่ดิน 2,490,000.00     -                  -                  -                  -                  0.00 -                  

         ค่าออกแบบอาคารส านักงาน 470,000.00        -                  -                  -                  -                  0.00 -                  

         โครงการก่อสร้างสวนหย่อมบริเวณด้านหน้าส านักงาน -                  92,300.00         -                  -                  -                  0.00 -                  

เทศบาลต าบลดอนเจดีย์

         โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนภายในสนง.ทต.ดอนเจดีย์ -                  -                  -                  -                  1,870,000         -100.00 -                  

แหง่ใหม่

         โครงการก่อสร้างร้ัว พร้อมปา้ยชื่อส านักงานเทศบาล -                  -                  -                  -                  1,784,000         -100.00 -                  

และประตูทางเข้า-ออกสนง.ทต.ดอนเจดีย์แหง่ใหม่

         โครงการก่อสร้างเสาธงพร้อมฐาน ค .ส.ล. และปรับปรุง -                  -                  -                  -                  368,000            -100.00 -                  

ภมูิทศัน์บริเวณสนามหน้าสนง.ทต.ดอนเจดีย์แหง่ใหม่

         โครงการติดต้ังระบบเสียงภายในหอ้งประชุมสภาเทศบาล -                  -                  -                  -                  -                  100.00 400,000            

         โครงการก่อสร้างสวนหย่อมและปรับปรุงภมูิทศัน์ด้านหน้า -                  -                  -                  -                  -                  100.00 242,000            

ส านักงานเทศบาลต าบลดอนเจดีย์แหง่ใหม่

         โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล.และรางระบายน้ า ค.ส.ล.ภายใน -                  -                  -                  -                  -                  100.00 1,376,000         

ส านักงานเทศบาลต าบลดอนเจดีย์แหง่ใหม่ต่อจากโครงการเดิม

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 2,960,000.00    92,300.00        -                 -                 4,022,000        -49.83 2,018,000        

รวมงบลงทนุ 3,108,600.00    1,315,163.47    319,029.63       114,300.00       4,559,400        -53.11 2,137,900        

35



ยอดต่าง
(%)

ประมาณการ

ป ี2554 ป ี2555 ป ี2556 ป ี2557 ป ี2558

รายจ่ายจรงิ

ป ี2557

  งบรายจ่ายอ่ืน

  รายจ่ายอ่ืน

    ประเภท ค่าจ้างที่ปรึกษาซ่ึงไม่เกี่ยวกับครุภณัฑ์หรือ 7,000.00           8,500.00           8,500.00           -                  10,000              0.00 10,000              

               ส่ิงก่อสร้างหรือไม่ได้มาซ่ึงครุภณัฑ์หรือ

               ส่ิงก่อสร้าง

รวมรายจ่ายอ่ืน 7,000.00          8,500.00          8,500.00          -                 10,000             0.00 10,000             

รวมงบรายจ่ายอ่ืน 7,000.00          8,500.00          8,500.00          -                 10,000             0.00 10,000             

รวมงานบรหิารทั่วไป 10,524,384.98   8,918,584.62    7,742,275.92    5,934,466.91    14,141,440       -13.38 12,249,340       

งานบรหิารงานคลัง

  งบบคุลากร

  เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

    ประเภท เงินเดือนพนักงาน 476,399.00        623,580.00        650,325.00        603,397.00        1,066,200         29.34 1,379,040         

    ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน 39,900.00         80,160.00         85,477.00         19,695.00         63,300              -77.35 14,340              

    ประเภท เงินประจ าต าแหน่ง -                  -                  -                  -                  -                  100.00 42,000              

    ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 49,373.00         62,529.00         64,080.00         48,060.00         64,080              68.54 108,000            

    ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง 14,579.00         26,204.00         43,920.00         32,940.00         43,920              -100.00 -                  

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 580,251.00       792,473.00       843,802.00       704,092.00       1,237,500        24.72 1,543,380        

รวมงบบคุลากร 580,251.00       792,473.00       843,802.00       704,092.00       1,237,500        24.72 1,543,380        

35



ยอดต่าง
(%)

ประมาณการ

ป ี2554 ป ี2555 ป ี2556 ป ี2557 ป ี2558

รายจ่ายจรงิ

ป ี2557

  งบด าเนินงาน

  ค่าตอบแทน

    ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอันเปน็ 5,400.00           -                  1,500.00           -                  10,000              -50.00 5,000               

               ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

    ประเภท ค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ 4,890.00           5,000.00           12,000.00         -                  20,000              -50.00 10,000              

    ประเภท ค่าเช่าบา้นพนักงาน -                  -                  -                  -                  -                  0.00 -                  

    ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 2,750.00           12,400.00         8,650.00           4,550.00           25,000              0.00 25,000              

    ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 19,642.00         42,078.00         98,281.00         185.00              100,000            -100.00 -                  

รวมค่าตอบแทน 32,682.00        59,478.00        120,431.00       4,735.00          155,000           -74.19 40,000             

  ค่าใช้สอย

    ประเภท รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 1,800.00           2,000.00           3,353.50           7,800.00           10,000              100.00 20,000              

    ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไม่

                เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

         ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 20,360.00         56,740.00         36,067.00         46,216.00         60,000              33.33 80,000              

         โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษแีละทะเบยีนทรัพย์สิน -                  -                  -                  -                  -                  100.00 100,000            

    ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 8,335.00           5,950.00           -                  1,700.00           15,000              -33.33 10,000              

รวมค่าใช้สอย 30,495.00        64,690.00        39,420.50        55,716.00        85,000             147.06 210,000           

35



ยอดต่าง
(%)

ประมาณการ

ป ี2554 ป ี2555 ป ี2556 ป ี2557 ป ี2558

รายจ่ายจรงิ

ป ี2557

  ค่าวัสดุ

    ประเภท วสัดุส านักงาน 16,622.00         29,861.00         18,581.05         10,560.00         25,000              40.00 35,000              

    ประเภท วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 600.00              1,430.00           1,020.00           -                  3,000               0.00 3,000               

    ประเภท วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 5,715.06           5,858.97           4,568.04           2,662.32           7,000               -14.29 6,000               

    ประเภท วสัดุคอมพวิเตอร์ 10,750.00         19,790.00         4,000.00           4,600.00           20,000              0.00 20,000              

รวมค่าวัสดุ 33,687.06        56,939.97        28,169.09        17,822.32        55,000             16.36 64,000             

รวมงบด าเนินงาน 96,864.06        181,107.97       188,020.59       78,273.32        295,000           6.44 314,000           

  งบลงทนุ

  ค่าครภุณัฑ์

    ประเภท ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ -                  -                  -                  6,000.00           6,000               -100.00 -                  

    ประเภท ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ -                  29,000.00         18,500.00         -                  -                  100.00 22,000              

    ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ -                  6,700.00           -                  -                  10,000              -100.00 -                  

รวมค่าครภุณัฑ์ -                 35,700.00        18,500.00        6,000.00          16,000             37.50 22,000             

รวมงบลงทนุ -                 35,700.00        18,500.00        6,000.00          16,000             37.50 22,000             

รวมงานบรหิารงานคลัง 677,115.06       1,009,280.97    1,050,322.59    788,365.32       1,548,500        21.37 1,879,380        

รวมแผนงานบรหิารงานทั่วไป 11,201,500.04   9,927,865.59    8,792,598.51    6,722,832.23    15,689,940       -9.95 14,128,720       

35



ยอดต่าง
(%)

ประมาณการ

ป ี2554 ป ี2555 ป ี2556 ป ี2557 ป ี2558

รายจ่ายจรงิ

ป ี2557

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน (00120)

งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับการรกัษาความสงบภายใน

  งบด าเนินงาน

  ค่าใช้สอย

    ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 19,555.89         5,155.00           17,020.00         26,680.00         30,000              733.33 250,000            

รวมค่าใช้สอย 19,555.89        5,155.00          17,020.00        26,680.00        30,000             733.33 250,000           

  ค่าวัสดุ

    ประเภท วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 26,400.00         114,460.00        39,200.00         43,760.00         70,000              42.86 100,000            

    ประเภท วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 201,484.24        244,149.65        248,158.37        242,280.19        300,000            16.67 350,000            

    ประเภท วสัดุเคร่ืองแต่งกาย -                  -                  45,900.00         -                  -                  0.00 -                  

รวมค่าวัสดุ 227,884.24       358,609.65       333,258.37       286,040.19       370,000           21.62 450,000           

รวมงบด าเนินงาน 247,440.13       363,764.65       350,278.37       312,720.19       400,000           75.00 700,000           

35



ยอดต่าง
(%)

ประมาณการ

ป ี2554 ป ี2555 ป ี2556 ป ี2557 ป ี2558

รายจ่ายจรงิ

ป ี2557

  งบลงทนุ

  ค่าครภุณัฑ์

    ประเภท ครุภณัฑ์ส านักงาน -                  -                  -                  6,000.00           -                  0.00 -                  

    ประเภท ครุภณัฑ์การเกษตร -                  23,900.00         -                  9,095.00           -                  0.00 -                  

    ประเภท ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ -                  -                  6,000.00           -                  -                  0.00 -                  

    ประเภท ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว -                  -                  -                  12,000.00         -                  0.00 -                  

รวมค่าครภุณัฑ์ -                 23,900.00        6,000.00          27,095.00        -                 0.00 -                 

รวมงบลงทนุ -                 23,900.00        6,000.00          27,095.00        -                 0.00 -                 

รวมงานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับการรกัษาความสงบภายใน 247,440.13       387,664.65       356,278.37       339,815.19       400,000           75.00 700,000           

งานปอ้งกันภยัฝ่ายพลเรอืนและระงบัอัคคีภยั

  งบด าเนินงาน

  ค่าใช้สอย

    ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไม่

                เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

         โครงการพฒันาศักยภาพเจ้าหน้าที่ปอ้งกันและ -                  27,318.00         35,700.00         -                  40,000              0.00 40,000              

บรรเทาสาธารณภยัและอาสาสมัครปอ้งกันภยัฝ่ายพลเรือน

         โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน -                  -                  -                  -                  20,000              -50.00 10,000              

รวมค่าใช้สอย -                 27,318.00        35,700.00        -                 60,000             -16.67 50,000             

35



ยอดต่าง
(%)

ประมาณการ

ป ี2554 ป ี2555 ป ี2556 ป ี2557 ป ี2558

รายจ่ายจรงิ

ป ี2557

  ค่าวัสดุ

    ประเภท วสัดุเคร่ืองดับเพลิง 147,735.00        94,500.00         94,070.00         93,800.00         150,000            0.00 150,000            

รวมค่าวัสดุ 147,735.00       94,500.00        94,070.00        93,800.00        150,000           0.00 150,000           

รวมงบด าเนินงาน 147,735.00       121,818.00       129,770.00       93,800.00        210,000           -4.76 200,000           

  งบลงทนุ

  ค่าครภุณัฑ์

    ประเภท ครุภณัฑ์ส านักงาน -                  -                  -                  -                  -                  100.00 78,000              

    ประเภท ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวทิยุ 60,000.00         5,000.00           44,000.00         -                  -                  100.00 48,000              

    ประเภท ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -                  32,000.00         16,000.00         -                  -                  0.00 -                  

    ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ 152,500.00        124,020.00        291,365.00        133,050.00        200,000            -50.00 100,000            

รวมค่าครภุณัฑ์ 212,500.00       161,020.00       351,365.00       133,050.00       200,000           0.00 226,000           

รวมงบลงทนุ 212,500.00       161,020.00       351,365.00       133,050.00       200,000.00       0.00 226,000           

รวมงานปอ้งกันภยัฝ่ายพลเรอืนและระงบัอัคคีภยั 360,235.00       282,838.00       481,135.00       226,850.00       410,000           3.90 426,000           

รวมแผนงานการรกัษาความสงบภายใน 607,675.13       670,502.65       837,413.37       566,665.19       810,000           39.01 1,126,000        

35



ยอดต่าง
(%)

ประมาณการ

ป ี2554 ป ี2555 ป ี2556 ป ี2557 ป ี2558

รายจ่ายจรงิ

ป ี2557

แผนงานการศึกษา (00210)

งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา

  งบบคุลากร

  เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

    ประเภท เงินเดือนพนักงาน 255,780.00        289,541.00        249,913.00        245,620.00        618,900            28.17 793,260            

    ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน 22,200.00         28,636.00         28,957.00         6,855.00           31,320              -100.00 -                  

    ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 285,060.00        138,002.00        128,160.00        94,340.00         128,160            89.98 243,480            

    ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง 76,380.00         129,750.00        93,240.00         71,500.00         96,960              -64.17 34,740              

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 639,420.00       585,929.00       500,270.00       418,315.00       875,340           22.41 1,071,480        

รวมงบบคุลากร 639,420.00       585,929.00       500,270.00       418,315.00       875,340           22.41 1,071,480        

  งบด าเนินงาน

  ค่าตอบแทน

    ประเภท ค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ 43,720.00         22,800.00         10,650.00         8,640.00           60,000              -50.00 30,000              

    ประเภท ค่าเช่าบา้นพนักงาน -                  -                  -                  -                  -                  0.00 -                  

    ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 69,066.00         36,768.00         59,702.00         -                  50,000              -100.00 -                  

รวมค่าตอบแทน 112,786.00       59,568.00        70,352.00        8,640.00          110,000           -72.73 30,000             

35



ยอดต่าง
(%)

ประมาณการ

ป ี2554 ป ี2555 ป ี2556 ป ี2557 ป ี2558

รายจ่ายจรงิ

ป ี2557

  ค่าใช้สอย

    ประเภท รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 62,080.00         10,815.00         31,615.00         21,155.00         40,000              0.00 40,000              

    ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไม่

                เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

         ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 23,290.00         36,700.00         32,660.00         9,850.00           50,000              -40.00 30,000              

    ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 11,400.00         600.00              1,900.00           4,900.00           20,000              300.00 80,000              

รวมค่าใช้สอย 96,770.00        48,115.00        66,175.00        35,905.00        110,000           36.36 150,000           

  ค่าวัสดุ

    ประเภท วสัดุส านักงาน 60,499.00         35,297.00         45,477.00         27,391.00         50,000              0.00 50,000              

    ประเภท วสัดุไฟฟา้และวทิยุ 8,230.00           4,100.00           -                  590.00              20,000              -50.00 10,000              

    ประเภท วสัดุงานบา้นงานครัว 32,805.00         27,850.00         27,018.00         22,960.00         50,000              0.00 50,000              

    ประเภท วสัดุก่อสร้าง -                  -                  6,660.00           -                  10,000              -50.00 5,000               

    ประเภท วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 200.00              2,880.00           -                  -                  3,000               0.00 3,000               

    ประเภท วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 6,986.18           5,623.79           6,160.73           3,150.52           12,000              -16.67 10,000              

    ประเภท วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ -                  1,080.00           1,980.00           2,280.00           2,500               100.00 5,000               

    ประเภท วสัดุการเกษตร 2,960.00           2,669.00           1,350.00           9,980.00           10,000              100.00 20,000              

    ประเภท วสัดุเคร่ืองแต่งกาย -                  -                  1,400.00           -                  -                  0.00 -                  

    ประเภท วสัดุคอมพวิเตอร์ 24,500.00         17,620.00         6,090.00           -                  30,000              -33.33 20,000              

รวมค่าวัสดุ 136,180.18       97,119.79        96,135.73        66,351.52        187,500           -7.73 173,000           

35



ยอดต่าง
(%)

ประมาณการ

ป ี2554 ป ี2555 ป ี2556 ป ี2557 ป ี2558

รายจ่ายจรงิ

ป ี2557

  ค่าสาธารณปูโภค

    ประเภท ค่าไฟฟา้ 61,591.02         69,037.23         75,443.69         43,681.20         84,000              0.00 84,000              

    ประเภท ค่าน้ าประปา 11,871.01         12,150.07         13,659.69         9,004.60           15,000              0.00 15,000              

    ประเภท ค่าโทรศัพท์ 1,701.30           1,547.22           2,519.60           5,906.40           3,600               166.67 9,600               

    ประเภท ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม -                  -                  952.25              -                  12,000              -100.00 -                  

รวมค่าสาธารณปูโภค 75,163.33        82,734.52        92,575.23        58,592.20        114,600           -5.24 108,600           

รวมงบด าเนินงาน 420,899.51       287,537.31       325,237.96       169,488.72       522,100           -11.59 461,600           

  งบลงทนุ

  ค่าครภุณัฑ์

    ประเภท ครุภณัฑ์ส านักงาน -                  -                  14,400.00         -                  -                  0.00 -                  

    ประเภท ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ -                  -                  -                  6,000.00           6,000               2,400.00 150,000            

    ประเภท ครุภณัฑ์วทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ -                  -                  -                  -                  -                  100.00 20,000              

    ประเภท ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ -                  28,000.00         -                  -                  -                  0.00 -                  

    ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ 26,600.00         6,200.00           6,600.00           -                  70,000              -100.00 -                  

รวมค่าครภุณัฑ์ 26,600.00        34,200.00        21,000.00        6,000.00          76,000             123.68 170,000           

35



ยอดต่าง
(%)

ประมาณการ

ป ี2554 ป ี2555 ป ี2556 ป ี2557 ป ี2558

รายจ่ายจรงิ

ป ี2557

  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง

         โครงการปรัปรุงหอ้งน้ าศูนย์พฒันาเด็กเล็ก -                  -                  -                  -                  -                  0.00 550,000            

         โครงการติดต้ังกล้องวงจรปดิ (CCTV) ส าหรับศูนย์พฒันา -                  -                  -                  -                  -                  0.00 90,000              

เด็กเล็ก

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง -                 -                 -                 -                 -                 100.00 640,000           

รวมงบลงทนุ 26,600.00        34,200.00        21,000.00        6,000.00          76,000             965.79 810,000           

รวมงานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 1,086,919.51    907,666.31       846,507.96       593,803.72       1,473,440        59.02 2,343,080        

งานระดับก่อนวัยเรยีนและประถมศึกษา

  งบด าเนินงาน

  ค่าใช้สอย

    ประเภท รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ -                  -                  -                  -                  -                  100.00 100,000            

    ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไม่

                เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

         โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา -                  289,353.00        311,934.00        524,480.00        704,000            -1.28 695,000            

         โครงการพฒันาศักยภาพบคุลากรทางการศึกษา -                  -                  -                  -                  -                  100.00 15,000              

         โครงการสานสัมพนัธร์ะหวา่งศูนย์พฒันาเด็กฯ 17,137.00         17,550.00         29,578.00         26,820.00         30,000              -33.33 20,000              

และผู้ปกครอง

         โครงการก้าวแรกแหง่ความส าเร็จของเด็กปฐมวยั -                  -                  -                  -                  -                  100.00 20,000              

         โครงการ "เด็กไทยธรรมดี" ปลูกฝังเยาวชนรุ่นใหม่ 39,850.00         59,940.00         -                  -                  30,000              -100.00 -                  

ใส่ใจธรรมะ

35



ยอดต่าง
(%)

ประมาณการ

ป ี2554 ป ี2555 ป ี2556 ป ี2557 ป ี2558

รายจ่ายจรงิ

ป ี2557

         โครงการวนัเด็กแหง่ชาติ 49,975.00         49,995.00         59,845.00         59,911.00         20,000              150.00 50,000              

         โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกหอ้งเรียนแก่เด็ก -                  98,070.00         95,960.00         -                  20,000              300.00 80,000              

และเยาวชน

         โครงการปดิเทอมสอนเสริมเพิ่มความรู้ -                  -                  71,826.00         -                  25,000              -100.00 -                  

         โครงการเยาวชนสมานฉันทร์วมใจสานสายใยวฒันธรรม 25,502.00         -                  -                  -                  -                  0.00 -                  

รวมค่าใช้สอย 132,464.00       514,908.00       569,143.00       611,211.00       829,000           18.21 980,000           

  ค่าวัสดุ

    ประเภท ค่าอาหารเสริม (นม) 781,273.68        1,852,274.04     2,166,926.12     1,037,923.08     2,370,000         3.25 2,447,000         

    ประเภท ค่าอาหารกลางวนัเด็กนักเรียน 231,897.00        -                  -                  -                  -                  0.00 -                  

    ประเภท วสัดุการศึกษา 5,450.00           -                  74,800.00         -                  100,000            -50.00 50,000              

รวมค่าวัสดุ 1,018,620.68    1,852,274.04    2,241,726.12    1,037,923.08    2,470,000        1.09 2,497,000        

รวมงบด าเนินงาน 1,151,084.68    2,367,182.04    2,810,869.12    1,649,134.08    3,299,000        5.40 3,477,000        

  งบลงทนุ

  งบลงทนุ

  ค่าครภุณัฑ์

    ประเภท ครุภณัฑ์การศึกษา -                  99,000.00         -                  -                  -                  0.00 -                  

รวมค่าครภุณัฑ์ -                 99,000.00        -                 -                 -                 0.00 -                 

รวมงบลงทนุ -                 99,000.00        -                 -                 -                 0.00 -                 

35



ยอดต่าง
(%)

ประมาณการ

ป ี2554 ป ี2555 ป ี2556 ป ี2557 ป ี2558

รายจ่ายจรงิ

ป ี2557

  งบเงนิอุดหนุน

  เงนิอุดหนุน

    ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ 2,354,044.00     2,634,840.00     3,003,507.00     4,705,360.00     4,780,000         1.26 4,840,000         

รวมเงนิอุดหนุน 2,354,044.00    2,634,840.00    3,003,507.00    4,705,360.00    4,780,000        1.26 4,840,000        

รวมงบเงนิอุดหนุน 2,354,044.00    2,634,840.00    3,003,507.00    4,705,360.00    4,780,000        1.26 4,840,000        

รวมงานระดับก่อนวัยเรยีนและประถมศึกษา 3,505,128.68    5,101,022.04    5,814,376.12    6,354,494.08    8,079,000        2.95 8,317,000        

รวมแผนงานการศึกษา 4,592,048.19    6,008,688.35    6,660,884.08    6,948,297.80    9,552,440        11.60 10,660,080       

แผนงานสาธารณสุข (00220)

งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข

  งบบคุลากร

  เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

    ประเภท เงินเดือนพนักงาน 497,349.00        473,625.00        650,505.00        570,146.00        970,020            19.45 1,158,720         

    ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน 17,177.00         19,920.00         22,958.00         4,005.00           19,920              -100.00 -                  

    ประเภท เงินประจ าต าแหน่ง -                  -                  19,016.00         31,500.00         -                  0.00 42,000              

    ประเภท ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 251,280.00        276,960.00        294,960.00        232,200.00        322,080            5.92 341,160            

    ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจ า 15,000.00         18,000.00         18,000.00         11,205.00         18,000              0.00 18,000              

    ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,074,037.00     1,257,750.00     1,256,220.00     867,390.00        1,221,240         75.77 2,146,560         

    ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง 313,340.00        508,988.00        822,780.00        554,610.00        791,640            -97.73 18,000              

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,168,183.00    2,555,243.00    3,084,439.00    2,271,056.00    3,342,900        11.41 3,724,440        

รวมงบบคุลากร 2,168,183.00    2,555,243.00    3,084,439.00    2,271,056.00    3,342,900        11.41 3,724,440        
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ยอดต่าง
(%)

ประมาณการ

ป ี2554 ป ี2555 ป ี2556 ป ี2557 ป ี2558

รายจ่ายจรงิ

ป ี2557

  งบด าเนินงาน

  ค่าตอบแทน

    ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอันเปน็ 23,500.00         22,900.00         23,900.00         16,000.00         24,000              0.00 24,000              

               ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

    ประเภท ค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ 61,380.00         46,940.00         41,860.00         64,710.00         80,000              0.00 80,000              

    ประเภท ค่าเช่าบา้นพนักงาน -                  -                  23,400.00         16,950.00         23,400              23.08 28,800              

    ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 2,330.00           18,400.00         20,500.00         10,200.00         30,000              0.00 30,000              

    ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 49,968.00         57,633.00         45,326.00         5,078.00           90,000              -100.00 -                  

รวมค่าตอบแทน 137,178.00       145,873.00       154,986.00       112,938.00       247,400           -34.20 162,800           

  ค่าใช้สอย

    ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไม่

                เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

         ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 2,080.00           22,500.00         39,830.00         6,786.00           40,000              0.00 40,000              

    ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 8,986.86           7,410.00           11,440.00         7,149.28           20,000              50.00 30,000              

รวมค่าใช้สอย 11,066.86        29,910.00        51,270.00        13,935.28        60,000             16.67 70,000             
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ยอดต่าง
(%)

ประมาณการ

ป ี2554 ป ี2555 ป ี2556 ป ี2557 ป ี2558

รายจ่ายจรงิ

ป ี2557

  ค่าวัสดุ

    ประเภท วสัดุส านักงาน 2,519.00           8,265.00           4,730.00           -                  15,000              -33.33 10,000              

    ประเภท วสัดุไฟฟา้และวทิยุ -                  -                  1,020.00           -                  5,000               200.00 15,000              

    ประเภท วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 2,680.00           11,200.00         6,480.00           -                  30,000              33.33 40,000              

    ประเภท วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 73,006.47         161,074.06        63,023.92         46,667.08         100,000            -20.00 80,000              

    ประเภท วสัดุคอมพวิเตอร์ 8,600.00           15,000.00         27,210.00         27,170.00         30,000              0.00 30,000              

รวมค่าวัสดุ 86,805.47        195,539.06       102,463.92       73,837.08        180,000           -2.78 175,000           

รวมงบด าเนินงาน 235,050.33       371,322.06       308,719.92       200,710.36       487,400           -16.33 407,800           

  งบลงทนุ

  ค่าครภุณัฑ์

    ประเภท ครุภณัฑ์การเกษตร 54,000.00         -                  -                  -                  -                  0.00 -                  

    ประเภท ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ -                  -                  6,000.00           -                  -                  0.00 -                  

    ประเภท ครุภณัฑ์วทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 63,500.00         -                  -                  -                  -                  0.00 160,000            

    ประเภท ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว 60,000.00         -                  -                  -                  -                  0.00 -                  

    ประเภท ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ -                  9,000.00           -                  31,000.00         32,000              -21.88 25,000              

    ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ 14,950.00         12,093.14         -                  -                  25,000              -100.00 -                  

รวมค่าครภุณัฑ์ 192,450.00       21,093.14        6,000.00          31,000.00        57,000             224.56 185,000           

รวมงบลงทนุ 192,450.00       21,093.14        6,000.00          31,000.00        57,000             224.56 185,000           

รวมงานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข 2,595,683.33    2,947,658.20    3,399,158.92    2,502,766.36    3,887,300        11.06 4,317,240        

35



ยอดต่าง
(%)

ประมาณการ

ป ี2554 ป ี2555 ป ี2556 ป ี2557 ป ี2558

รายจ่ายจรงิ

ป ี2557

งานบรกิารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน

  งบด าเนินงาน

  ค่าใช้สอย

    ประเภท รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 10,000.00         299,780.00        472,895.00        -                  20,000              25.00 25,000              

    ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏบิติัราชการที่ไม่

                เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

         โครงการอบรมส่งเสริมการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ -                  -                  -                  14,300.00         25,000              -100.00 -                  

         โครงการส่งเสริมทนัตกรรมในเด็ก 15,570.00         7,100.00           -                  -                  0.00 -                  

         โครงการส่งเสริมปอ้งกันโรคขาดสารอาหารใน -                  -                  -                  26,400.00         30,000              -100.00 -                  

เด็กแรกเกิด-5 ป ีและโรคอ้วน

         โครงการพฒันา อสม . ผู้น าชุมชนในการปอ้งกัน -                  -                  -                  35,843.00         40,000              -100.00 -                  

โรคเอดส์ และยาเสพติดในชุมชน

         โครงการปอ้งกันโรคเอดส์ และยาเสพติดในโรงเรียน -                  -                  -                  -                  -                  100.00 40,000              

         โครงการรณรงค์ปอ้งกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 34,950.00         64,500.00         49,200.00         49,500.00         50,000              0.00 50,000              

ในชุมชน 

         โครงการปอ้งกันโรคพษิสุนัขบา้และคุมก าเนิด 37,800.00         38,000.00         49,200.00         540.00              50,000              0.00 50,000              

สุนัข-แมว

         โครงการเฝ้าระวงัโรคไข้หวดันกเชิงรุกแบบบรูณาการ -                  -                  -                  30,950.00         50,000              0.00 50,000              

         โครงการพฒันามาตรฐานสุขาภบิาลอาหารใน 12,410.00         38,260.00         18,935.00         44,580.00         50,000              -40.00 30,000              

โรงเรียน สถานประกอบการจ าหน่ายอาหาร

         โครงการคนดีศรีสุพรรณ ร่วมสร้างเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ -                  52,850.00         -                  -                  0.00 -                  

35



ยอดต่าง
(%)

ประมาณการ

ป ี2554 ป ี2555 ป ี2556 ป ี2557 ป ี2558

รายจ่ายจรงิ

ป ี2557

         โครงการการจัดการส่ิงแวดล้อมน่าอยู่ สู่การลดภาวะโลกร้อน -                  57,350.00         36,123.00         -                  0.00 -                  

         โครงการจัดการน้ าเสียด้วยนวตักรรม -                  -                  -                  39,000.00         10,000              -100.00 -                  

         โครงการเฝ้าระวงัน้ าบริโภคปลอดภยั -                  -                  -                  500.00              40,000              0.00 40,000              

         โครงการเฝ้าระวงัน้ าเสียในชุมชน -                  -                  -                  -                  -                  100 40,000              

         โครงการมหกรรมอาหารสะอาด รสชาติอร่อย 334,775.88        331,812.04        -                  -                  50,000              700.00 400,000            

         โครงการอบรมพฒันาศักยภาพผู้ประกอบการ -                  12,752.00         32,735.00         34,925.00         40,000              -50.00 20,000              

สถานบริการแต่งผม-เสริมสวย

         โครงการพฒันาศักยภาพและศึกษาดูงาน 136,325.00        -                  -                  113,185.00        40,000              400.00 200,000            

คณะกรรมการชุมชน และอสม. 

รวมค่าใช้สอย 581,830.88       902,404.04       659,088.00       389,723.00       495,000           90.91 945,000           

  ค่าวัสดุ

    ประเภท วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 47,000.00         47,500.00         39,840.00         -                  60,000              -33.33 40,000              

รวมค่าวัสดุ 47,000.00        47,500.00        39,840.00        -                 60,000             -33.33 40,000             

รวมงบด าเนินงาน 628,830.88       949,904.04       698,928.00       389,723.00       555,000           77.48 985,000           

35



ยอดต่าง
(%)

ประมาณการ

ป ี2554 ป ี2555 ป ี2556 ป ี2557 ป ี2558

รายจ่ายจรงิ

ป ี2557

  งบเงนิอุดหนุน

  เงนิอุดหนุน

    ประเภท เงินอุดหนุนกิจการที่เปน็สาธารณประโยชน์ 50,000.00         50,000.00         50,000.00         75,000.00         50,000              50.00 75,000              

รวมเงนิอุดหนุน 50,000.00        50,000.00        50,000.00        75,000.00        50,000             50.00 75,000             

รวมงบเงนิอุดหนุน 50,000.00        50,000.00        50,000.00        75,000.00        50,000             50.00 75,000             

รวมงานบรกิารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 678,830.88       999,904.04       748,928.00       464,723.00       605,000           75.21 1,060,000        

รวมแผนงานสาธารณสุข 3,274,514.21    3,947,562.24    4,148,086.92    2,967,489.36    4,492,300        19.70 5,377,240        

แผนงานเคหะและชุมชน (00240)

งานบรหิารงานทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน

  งบบคุลากร

  เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

    ประเภท เงินเดือนพนักงาน 531,210.00        584,204.00        613,306.00        631,713.00        1,219,140         -0.65 1,211,160         

    ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน 45,700.00         51,300.00         55,793.00         41,460.00         71,640              -79.98 14,340              

    ประเภท ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 131,520.00        146,520.00        152,220.00        121,140.00        168,360            5.84 178,200            

    ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างแระจ า 8,880.00           -                  -                  -                  -                  0.00 -                  

    ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 303,959.00        357,441.00        374,760.00        286,470.00        468,840            50.99 707,880            

    ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง 77,572.00         116,524.00        170,640.00        125,820.00        169,800            -69.33 52,080              

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,098,841.00    1,255,989.00    1,366,719.00    1,206,603.00    2,097,780        3.14 2,163,660        

รวมงบบคุลากร 1,098,841.00    1,255,989.00    1,366,719.00    1,206,603.00    2,097,780        3.14 2,163,660        
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ยอดต่าง
(%)

ประมาณการ

ป ี2554 ป ี2555 ป ี2556 ป ี2557 ป ี2558

รายจ่ายจรงิ

ป ี2557

  งบด าเนินงาน

  ค่าตอบแทน

    ประเภท ค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ -                  -                  -                  -                  10,000              0.00 10,000              

    ประเภท ค่าเช่าบา้นพนักงาน 50,400.00         50,400.00         50,400.00         33,600.00         61,200              -16.67 51,000              

    ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 11,950.00         20,000.00         20,000.00         10,000.00         20,000              0.00 20,000              

    ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 7,291.00           37,038.00         23,124.00         -                  100,000            -100.00 -                  

รวมค่าตอบแทน 69,641.00        107,438.00       93,524.00        43,600.00        191,200           -57.64 81,000             

  ค่าใช้สอย

    ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไม่

                เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

         ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 22,580.00         26,740.00         68,230.00         7,300.00           50,000              -40.00 30,000              

    ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 16,890.00         765.00              6,560.00           15,128.23         20,000              250.00 70,000              

รวมค่าใช้สอย 39,470.00        27,505.00        74,790.00        22,428.23        70,000             42.86 100,000           

  ค่าวัสดุ

    ประเภท วสัดุส านักงาน 9,034.00           6,120.00           12,544.00         3,492.00           35,000              571.43 235,000            

    ประเภท วสัดุยานพาหนะและขนส่ง+วสัดุส ารวจ -                  -                  35,600.00         -                  20,000              0.00 20,000              

    ประเภท วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 46,041.57         73,132.70         60,688.12         50,540.64         100,000            0.00 100,000            

    ประเภท วสัดุคอมพวิเตอร์ 18,800.00         12,410.00         19,740.00         11,800.00         50,000              0.00 50,000              

รวมค่าวัสดุ 73,875.57        91,662.70        128,572.12       65,832.64        205,000           97.56 405,000           

รวมงบด าเนินงาน 182,986.57       226,605.70       296,886.12       131,860.87       466,200           25.70 586,000           
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ยอดต่าง
(%)

ประมาณการ

ป ี2554 ป ี2555 ป ี2556 ป ี2557 ป ี2558

รายจ่ายจรงิ

ป ี2557

  งบลงทนุ

  ค่าครภุณัฑ์

    ประเภท ครุภณัฑ์ส านักงาน -                  -                  -                  -                  -                  0.00 18,000              

    ประเภท ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -                  510,000.00        -                  -                  -                  0.00 -                  

    ประเภท ครุภณัฑ์ส ารวจ -                  -                  34,000.00         -                  -                  0.00 -                  

    ประเภท ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ -                  -                  51,000.00         -                  -                  0.00 -                  

    ประเภท ครุภณัฑ์อื่น -                  -                  100,000.00        -                  -                  0.00 -                  

    ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ 101,930.00        34,300.00         19,050.00         -                  50,000              -100.00 -                  

รวมค่าครภุณัฑ์ 101,930.00       544,300.00       204,050.00       -                 50,000             -64.00 18,000             

รวมงบลงทนุ 101,930.00       544,300.00       204,050.00       -                 50,000             -64.00 18,000             

รวมงานบรหิารงานทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 1,383,757.57    2,026,894.70    1,867,655.12    1,338,463.87    2,613,980        5.88 2,767,660        

งานไฟฟ้าถนน

  งบด าเนินงาน

  ค่าใช้สอย

    ประเภท รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 206,650.87        102,018.29        244,411.47        2,100.00           200,000            0.00 200,000            

รวมค่าใช้สอย 206,650.87       102,018.29       244,411.47       2,100.00          200,000           0.00 200,000           

  ค่าวัสดุ

    ประเภท วสัดุไฟฟา้และวทิยุ 119,025.00        153,360.00        92,200.00         96,600.00         150,000            0.00 150,000            

    ประเภท วสัดุก่อสร้าง 241,110.40        141,450.00        67,220.00         49,600.00         150,000            0.00 150,000            

รวมค่าวัสดุ 360,135.40       294,810.00       159,420.00       146,200.00       300,000           0.00 300,000           
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ยอดต่าง
(%)

ประมาณการ

ป ี2554 ป ี2555 ป ี2556 ป ี2557 ป ี2558

รายจ่ายจรงิ

ป ี2557

  ค่าสาธารณปูโภค

    ประเภท ค่าไฟฟา้ 26,868.57         433,885.37        6,294.40           819.79              350,000            -57.14 150,000            

รวมค่าสาธารณปูโภค 26,868.57        433,885.37       6,294.40          819.79             350,000           -57.14 150,000           

รวมงบด าเนินงาน 593,654.84       830,713.66       410,125.87       149,119.79       850,000           -23.53 650,000           

  งบลงทนุ

  ค่าครภุณัฑ์

    ประเภท ครุภณัฑ์ก่อสร้าง 37,000.00         -                  -                  -                  -                  0.00 -                  

    ประเภท ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวทิยุ 37,000.00         -                  149,700.00        -                  -                  0.00 -                  

    ประเภท ครุภณัฑ์อื่น -                  -                  -                  100,000.00        100,000            -100.00 -                  

รวมค่าครภุณัฑ์ 74,000.00        -                 149,700.00       100,000.00       100,000           -100.00 -                 

  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง

         โครงการก่อสร้างเหมืองดาดคอนกรีตต่อจากโครงเดิม 125,000.00        -                  -                  -                  -                  0.00 -                  

ชุมชนดอนประดู่

         โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทอ่ระบายน้ าและบอ่พกัภายใน -                  93,700.00         -                  -                  -                  0.00 -                  

เหมืองดาดคอนกรีตคอบองค์พระบรมราชานุสรณ์สมเด็จ

พระนเรศวรมหาราช

         โครงการก่อสร้างถนน ค .ส.ล. คลองชลประทาน 15 -                  1,817,000.00     -                  -                  -                  0.00 -                  

         โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนค .ส.ล. และทอ่ระบายน้ า -                  -                  1,933,000.00     -                  -                  0.00 -                  

พร้อมบอ่พกั ค.ส.ล. ถนนภายในชุมชนปราบไตรจักร (ซอยด้านข้าง

คลินิกพนูชัยการแพทย)์

35



ยอดต่าง
(%)

ประมาณการ

ป ี2554 ป ี2555 ป ี2556 ป ี2557 ป ี2558

รายจ่ายจรงิ

ป ี2557

         โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. ถนนคันคลองส่งน้ า -                  -                  1,868,000.00     -                  -                  0.00 -                  

ชลประทาน 15 ต่อจากโครงการเดิม

         โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. ภายในชุมชนสันติสุข ซอยแยก -                  -                  -                  -                  -                  0.00 -                  

ถนนรอบองค์ฯ ทศิตะวนัออกเชื่อมถนนคันคลองชลประทาน 15

ถึงบา้นนางอุ่นเรือน เบญจวรรณ

         โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าฝาปดิ ค .ส.ล. ถนนภายใน -                  -                  -                  -                  -                  0.00 -                  

ชุมชนปราบไตรจักรบริเวณแยกริมถนนตลาดเมืองทองถึง 882/1

         โครงการก่อสร้างปรับปรุงทอ่ระบายน้ า บอ่พกั ทางเทา้ -                  -                  -                  -                  -                  100.00 1,030,000.00     

และซุ้มประตูถนนทางเข้าพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวร

มหาราช (ประตูทศิตะวนัตก)

         โครงการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟา้และปรับปรุงภมูิทศัน์ -                  -                  -                  -                  -                  100.00 784,000.00        

เกาะกลางถนนทางเข้าพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวร

มหาราชด้านประตูทศิตะวนัตก

         ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 198,099.79        147,000.00        161,800.00        -                  300,000            -33.33 200,000            

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 323,099.79       2,057,700.00    3,962,800.00    -                 300,000           571.33 2,014,000        

รวมงบลงทนุ 397,099.79       2,057,700.00    4,112,500.00    100,000.00       400,000           403.50 2,014,000        

รวมงานไฟฟ้าถนน 990,754.63       2,888,413.66    4,522,625.87    249,119.79       1,250,000        113.12 2,664,000        
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ยอดต่าง
(%)

ประมาณการ

ป ี2554 ป ี2555 ป ี2556 ป ี2557 ป ี2558

รายจ่ายจรงิ

ป ี2557

งานสวนสาธารณะ

  งบด าเนินงาน

  ค่าวัสดุ

    ประเภท วสัดุการเกษตร -                  19,910.00         -                  47,350.00         10,000              200.00 30,000              

รวมค่าวัสดุ -                 19,910.00        -                 47,350.00        10,000             200.00 30,000             

รวมงบด าเนินงาน -                 19,910.00        -                 47,350.00        10,000             200.00 30,000             

  งบลงทนุ

  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง

         โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะบริเวณทางแยก 420,000.00        -                  -                  -                  -                  0.00 -                  

ถนนปราบไตรจักร

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 420,000.00       -                 -                 -                 -                 0.00 -                 

รวมงบลงทนุ 420,000.00       -                 -                 -                 -                 0.00 -                 

รวมงานสวนสาธารณะ 420,000.00       19,910.00        -                 47,350.00        10,000             200.00 30,000             

งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกูิล

  งบด าเนินงาน

  ค่าใช้สอย

    ประเภท รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 94,000.00         -                  -                  78,600.00         250,000            -40.00 150,000            

    ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 17,109.32         4,510.00           7,790.00           2,850.00           40,000              25.00 50,000              

รวมค่าใช้สอย 111,109.32       4,510.00          7,790.00          81,450.00        290,000           -31.03 200,000           
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ยอดต่าง
(%)

ประมาณการ

ป ี2554 ป ี2555 ป ี2556 ป ี2557 ป ี2558

รายจ่ายจรงิ

ป ี2557

  ค่าวัสดุ

    ประเภท วสัดุงานบา้นงานครัว 204,200.00        129,840.00        106,000.00        97,500.00         150,000            33.33 200,000            

    ประเภท วสัดุก่อสร้าง 2,500.00           -                  650.00              512.00              5,000               0.00 5,000               

    ประเภท วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 4,640.00           34,310.00         4,600.00           -                  30,000              33.33 40,000              

    ประเภท วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 264,744.71        233,854.36        286,254.98        175,202.64        300,000            0.00 300,000            

    ประเภท วสัดุการเกษตร 67,390.00         13,060.00         51,200.00         11,880.00         50,000              0.00 50,000              

    ประเภท วสัดุเคร่ืองแต่งกาย 23,800.00         24,580.00         37,180.00         -                  60,000              -33.33 40,000              

รวมค่าวัสดุ 567,274.71       435,644.36       485,884.98       285,094.64       595,000           6.72 635,000           

รวมงบด าเนินงาน 678,384.03       440,154.36       493,674.98       366,544.64       885,000           -5.65 835,000           

รวมงานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกูิล 768,264.03       528,029.78       533,094.98       416,544.64       975,000           -14.36 835,000           
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ยอดต่าง
(%)

ประมาณการ

ป ี2554 ป ี2555 ป ี2556 ป ี2557 ป ี2558

รายจ่ายจรงิ

ป ี2557

งานบ าบดัน้ าเสีย

  งบด าเนินงาน

  ค่าใช้สอย

    ประเภท รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 234,000.00        -                  -                  295,000.00        270,000            18.52 320,000            

รวมค่าใช้สอย 234,000.00       -                 -                 295,000.00       270,000           18.52 320,000           

รวมงบด าเนินงาน 234,000.00       -                 -                 295,000.00       270,000           18.52 320,000           

  งบลงทนุ

  ค่าครภุณัฑ์

    ประเภท ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว 44,940.00         43,937.71         19,710.00         25,000.00         45,000              -41.33 26,400              

    ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ 44,940.00         43,937.71         19,710.00         25,000.00         45,000              -100.00 -                  

รวมค่าครภุณัฑ์ 89,880.00        87,875.42        39,420.00        50,000.00        90,000             -70.67 26,400             

รวมงบลงทนุ 89,880.00        87,875.42        39,420.00        50,000.00        90,000             -70.67 26,400             

รวมงานบ าบดัน้ าเสีย 234,000.00       -                 -                 295,000.00       270,000           28.30 346,400           

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 3,796,776.23    5,463,248.14    6,923,375.97    2,346,478.30    5,118,980        29.77 6,643,060        
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ยอดต่าง
(%)

ประมาณการ

ป ี2554 ป ี2555 ป ี2556 ป ี2557 ป ี2558

รายจ่ายจรงิ

ป ี2557

แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน (00250)

งานส่งเสรมิและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

  งบด าเนินงาน

  ค่าใช้สอย

    ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไม่

                เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

         โครงการฝึกอาชีพระยะส้ันใหแ้ก่ชุมชนในเขตเทศบาล -                  -                  -                  -                  10,000              0.00 10,000              

         โครงการเทศบาลเคล่ือนที่ใหบ้ริการประชาชนใน 59,985.00         58,205.00         61,825.00         -                  30,000              133.33 70,000              

ชุมชนเขตเทศบาล

         โครงการสานใยรัก ผู้สูงอายุ สุขภาพดี ชีวมีีสุข -                  243,000.00        -                  268,850.00        50,000              -100.00 -                  

         โครงการร้อยรัก ร้อยดวงใจ ใส่ใจวยัผู้สูงอายุ -                  -                  -                  -                  -                  100.00 30,000              

         โครงการเรียนรู้และศึกษาดูงานตามหลักปรัชญาศก.พอเพยีง -                  -                  419,400.00        -                  -                  0.00 -                  

         โครงการกีฬาชุมชนสัมพนัธ์ 181,884.00        197,955.00        197,880.00        194,280.00        50,000              200.00 150,000            

         โครงการ stop teen mom หยุดการต้ังครรภ์ -                  -                  -                  -                  20,000              -100.00 -                  

ไม่พร้อมในวยัรุ่น ประจ าป ี2557

         โครงการครอบครัวสุขสันต์ สานฝันใหชุ้มชน -                  -                  -                  -                  -                  100.00 50,000              

         โครงการเด็กและเยาวชนไทยรักษป์า่ -                  19,550.00         -                  -                  -                  0.00 -                  

         โครงการพฒันาศักยภาพและศึกษาดูงาน -                  167,760.00        150,900.00        -                  -                  0.00 -                  

คณะกรรมการชุมชน และอสม. 

รวมค่าใช้สอย 241,869.00       686,470.00       830,005.00       463,130.00       160,000           93.75 310,000           

รวมงบด าเนินงาน 241,869.00       686,470.00       830,005.00       463,130.00       160,000           93.75 310,000           
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ยอดต่าง
(%)

ประมาณการ

ป ี2554 ป ี2555 ป ี2556 ป ี2557 ป ี2558

รายจ่ายจรงิ

ป ี2557

  งบเงนิอุดหนุน

  เงนิอุดหนุน

    ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ 60,000.00         100,000.00        60,000.00         -                  60,000              0.00 60,000              

รวมเงนิอุดหนุน 60,000.00        100,000.00       60,000.00        -                 60,000             0.00 60,000             

รวมงบเงนิอุดหนุน 60,000.00        100,000.00       60,000.00        -                 60,000             0.00 60,000             

รวมงานส่งเสรมิและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 301,869.00       786,470.00       890,005.00       463,130.00       220,000           68.18 370,000           

รวมแผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 301,869.00       786,470.00       890,005.00       463,130.00       220,000           68.18 370,000           

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)

งานกีฬาและนันทนาการ

  งบด าเนินงาน

  ค่าใช้สอย

    ประเภท รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้ซ่ึงบริการ 89,274.00         75,000.00         82,500.00         60,000.00         90,000              20.00 108,000            

    ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไม่

                เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

         โครงการกีฬาต้านยาเสพติด   -                  -                  -                  -                  -                  0.00 -                  

         ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬา นักเรียน เยาวชน -                  -                  -                  7,860.00           10,000              0.00 10,000              

และประชาชนเข้าร่วมแข่งขันกีฬา

รวมค่าใช้สอย 89,274.00        75,000.00        82,500.00        67,860.00        100,000           18.00 118,000           

รวมงบด าเนินงาน 89,274.00        75,000.00        82,500.00        67,860.00        100,000           18.00 118,000           
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ยอดต่าง
(%)

ประมาณการ

ป ี2554 ป ี2555 ป ี2556 ป ี2557 ป ี2558

รายจ่ายจรงิ

ป ี2557

  งบลงทนุ

  ค่าครภุณัฑ์

    ประเภท ครุภณัฑ์วทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ -                  -                  -                  -                  -                  100.00 8,000               

    ประเภท ครุภณัฑ์กีฬา -                  197,700.00        261,900.00        96,900.00         99,000              -100.00 -                  

รวมค่าครภุณัฑ์ -                 197,700.00       261,900.00       96,900.00        99,000             -91.92 8,000              

รวมงบลงทนุ -                 197,700.00       261,900.00       96,900.00        99,000             -91.92 8,000              

  งบเงนิอุดหนุน

  เงนิอุดหนุน

    ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ -                  -                  308,000.00        -                  -                  0.00 -                  

รวมเงนิอุดหนุน -                 -                 308,000.00       -                 -                 0.00 -                 

รวมงบเงนิอุดหนุน -                 -                 308,000.00       -                 -                 0.00 -                 

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 89,274.00        272,700.00       652,400.00       164,760.00       199,000           -36.68 126,000           

35



ยอดต่าง
(%)

ประมาณการ

ป ี2554 ป ี2555 ป ี2556 ป ี2557 ป ี2558

รายจ่ายจรงิ

ป ี2557

งานศาสนาวัฒนธรรมทอ้งถ่ิน

  งบด าเนินงาน

  ค่าใช้สอย

    ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไม่ 434,995.00        488,315.00        540,366.00        398,594.00        460,000            -21.74 360,000            

                เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

         โครงการสืบสานประเพณีวนัลอยกระทง 100.00 150,000            

         โครงการการท าบญุ ตักบาตรเนื่องในวนัขึ้นปใีหม่ 100.00 80,000              

         โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ 100.00 130,000            

รวมค่าใช้สอย 434,995.00       488,315.00       540,366.00       398,594.00       460,000           -21.74 360,000           

รวมงบด าเนินงาน 434,995.00       488,315.00       540,366.00       398,594.00       460,000           -21.74 360,000           

  งบเงนิอุดหนุน

  เงนิอุดหนุน

    ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ 50,000.00         50,000.00         50,000.00         50,000.00         50,000              0.00 50,000              

รวมหมวดเงนิอุดหนุน 50,000.00        50,000.00        50,000.00        50,000.00        50,000             0.00 50,000             

รวมงบเงนิอุดหนุน 50,000.00        50,000.00        50,000.00        50,000.00        50,000             0.00 50,000             

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมทอ้งถ่ิน 484,995.00       538,315.00       590,366.00       448,594.00       510,000           -19.61 410,000           

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 574,269.00       811,015.00       1,242,766.00    613,354.00       709,000           -24.40 536,000           

35



ยอดต่าง
(%)

ประมาณการ

ป ี2554 ป ี2555 ป ี2556 ป ี2557 ป ี2558

รายจ่ายจรงิ

ป ี2557

แผนงานงบกลาง (00410)

   งบกลาง

      เงินสมทบกองทนุประกันสังคม 310,880.00        296,463.00        153,577.00        114,971.00        189,020.00        16.40 220,020            

      เบี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ 20,000.00         20,500.00         24,000.00         18,000.00         36,000.00         0.00 36,000              

      เงินส ารองจ่าย -                  -                  -                  -                  236,800.00        -41.25 139,120            

      เงินสมทบกองทนุหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) -                  65,000.00         65,000.00         80,000.00         80,000.00         12.50 90,000              

      ค่าบ ารุงสันนิบาตเทศบาล (ส.ท.ท.) -                  -                  13,060.00         25,900.00         25,900.00         32.43 34,300              

      ค่าใช้จ่ายในการจัดจราจร 121,500.00        94,300.00         53,800.00         45,300.00         100,000.00        0.00 100,000            

      ค่าใช้จ่ายในการใช้เงินกองทนุผู้แทนผู้ประสบภยั -                  16,000.00         -                  -                  10,000.00         0.00 10,000              

      เงินช่วยค่าท าศพ -                  -                  35,760.00         -                  10,000.00         0.00 10,000              

      ทนุการศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท 55,000.00         -                  -                  -                  -                  0.00 -                  

รวมงบกลาง 507,380.00       492,263.00       345,197.00       284,171.00       687,720           -7.02 639,440           

   งบบ าเหน็จ/บ านาญ

      เงินสมทบกองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนทอ้งถิ่น(ก.บ.ท.) 325,260.00        341,500.00        380,770.00        356,907.20        394,160.00        13.91 449,000            

      เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบ านาญของราชการส่วนทอ้งถิ่น (ช.ค.บ.)          19,992.00          16,362.00          30,456.00          25,002.00          30,460.00 0.00               30,460

      ค่ารักษาพยาบาลผู้รับบ านาญ -                  -                  -                  2,635.00           50,000.00         -100.00 -                  

รวมงบบ าเหน็จ/บ านาญ 345,252.00       357,862.00       411,226.00       384,544.20       474,620           1.02 479,460           

รวมแผนงานงบกลาง 852,632.00       850,125.00       756,423.00       668,715.20       1,162,340        -3.74 1,118,900        

รวมทกุแผนงาน 25,201,283.80   28,465,476.97   30,251,552.85   21,296,962.08   37,755,000       5.84 39,960,000       

หมายเหตุ : ยอดรายจ่ายจริงของป ี2557 ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2557
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

เทศบาลต าบลดอนเจดีย์ 
อ าเภอดอนเจดีย์   จังหวัดสุพรรณบุรี 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 39,960,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร 
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งานบริหารทั่วไป รวม 12,249,340 บาท 
 งบบุคลากร     รวม   7,378,440    บาท 
 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท 
 ประเภท เงินเดือนนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี จ านวน 695,520 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี เดือนละ 27,600 บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 
331,200 บาท และรองนายกเทศมนตรี จ านวน 2 คนๆ ละ 15,180 บาทต่อเดือน จ านวน 12 เดือน รวมเป็น
เงิน 364,320 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 695,520 บาท 

ประเภท เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี 
 จ านวน    120,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งของนายกเทศมนตรี เดือนละ 4,000 บาท จ านวน 
12 เดือน เป็นเงิน 48,000 บาท และรองนายกเทศมนตรี จ านวน 2 คนๆ ละ 3,000 บาทต่อเดือน จ านวน 12 
เดือน รวมเป็นเงิน 72,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 120,000 บาท 

ประเภท เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี 
 จ านวน 120,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี เดือนละ 4,000 บาท จ านวน 12 เดือน 
เป็นเงิน 48,000 บาท และรองนายกเทศมนตรี จ านวน 2 คนๆ ละ 3,000 บาทต่อเดือน จ านวน 12 เดือน รวม
เป็นเงิน 72,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 120,000 บาท 

ประเภท เงินเดือนเลขานุการและท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี จ านวน 198,720 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนของเลขานุการนายกเทศมนตรี เดือนละ 9,660 บาทจ านวน 12 เดือน 

เป็นเงิน 115,920 บาท และเพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เดือน 6,900 บาท 
จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 82,800 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 198,720 บาท 
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ประเภท เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน 1,490,400 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภาเทศบาล เดือนละ 15,180 บาท จ านวน 

12 เดือน เป็นเงิน 182,160 บาท ค่าตอบแทนรายเดือนของรองประธานสภาเทศบาล เดือนละ 12,420 บาท 
จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 149,040 บาท ค่าตอบแทนรายเดือนของสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน 10 คนๆละ 
9,660 บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 1,159,200 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,490,400 บาท  
 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 4,753,800 บาท 
  ประเภท เงินเดือนพนักงาน จ านวน 2,818,620 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ จ านวน 11 อัตรา พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน  
ประเภท เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 176,400 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งและการรับเงินค่าตอบแทนรายเดือนของปลัดเทศบาล เป็นไป
ตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 677 ลงวันที่ 27 เมษายน 2547 เรื่องการปรับ
อัตราเงินเดือนของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้พนักงานที่ได้รับเงินประจ าต าแหน่งตามกฎหมายว่า
ด้วยเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจ าต าแหน่งที่ได้รับอยู่เดิม 
ทั้งนี้ ให้น าระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการ 
และลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. 2547 มาใช้บังคับโดยอนุโลม  พร้อมทั้งเงินประจ าต าแหน่งหัวหน้า
ส านักปลัดเทศบาล ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่องมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอนแทนอ่ืน  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2556 
ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2556  

ประเภท ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 123,360 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 1 อัตรา พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้าง  

ประเภท เงินเพ่ิมต่างๆ ของลูกจ้างประจ า จ านวน 18,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจ า จ านวน 1 อัตรา  

ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 1,495,200 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 13 อัตรา  

ประเภท เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 122,220 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง จ านวน 7 อัตรา 

 งบด าเนินการ รวม 2,723,000 บาท 
 ค่าตอบแทน รวม 252,000 บาท 

ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 จ านวน 120,000   บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานของเทศบาลต าบลดอนเจดีย์ และจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างที่ปฏิบัติภารกิจแก่เทศบาล 
รวมถึงรายจ่ายที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ 
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ประเภท ค่าเบี้ยประชุม จ านวน 10,000 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการ และอนุกรรมการของสภาเทศบาล และบุคคลที่ได้รับตาม

ระเบียบฯ  
ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  จ านวน 50,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างใน
กรณีท่ีมีงานเร่งด่วน และมีค าสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

ประเภท  ค่าเช่าบ้าน จ านวน 42,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ     

ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 30,000 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่นายกเทศมนตรี พนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่มี

สิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ  
 ค่าใช้สอย รวม 1,455,000 บาท 

ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 200,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสาร หนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ 

ค่าจ้างเหมาในการจัดท าระบบสารบรรณ ค่าจ้างเหมาในการจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ค่าจ้างเหมาในการ
จัดท าป้ายชื่อถนนและชื่อซอยในเขตเทศบาล และค่าจ้างเหมาก าจัดสิ่งปฏิกูล รวมถึงรายจ่ายที่เข้าลักษณะ
รายจ่ายประเภทนี้ 

ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 80,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล และค่าเลี้ยงรับรองในการประชุม

สภาท้องถิ่น และการประชุมในกิจการของเทศบาล ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1956 ลง
วันที่ 10 มิถุนายน 2547 

ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ   
 จ านวน 1,075,000 บาท 

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ และพิธีการต่างๆ พร้อมทั้งค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และประชุมสัมมนา  

 โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
   จ านวน 350,000 บาท 
 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 
  จ านวน 120,000 บาท 
 โครงการวันเทศบาล จ านวน 20,000 บาท 
 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของพนักงาน

เทศบาลต าบลดอนเจดีย์ จ านวน 35,000 บาท 
 โครงการวางแผนกลยุทธ์สู่ความส าเร็จขององค์กร จ านวน 170,000 บาท 
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ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล 
 จ านวน 300,000 บาท 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และ

พนักงานจ้างของส านักปลัดเทศบาล เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก พาหนะ เบี้ยเลี้ยง หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เบิกได้
ตามระเบียบฯ รวมทั้งค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ส าหรับมอบให้บุคคลส าคัญและใน
พิธีการส าคัญต่างๆ ที่ไม่มีโครงการประกอบ จ านวน 80,000 บาท 

ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 100,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

ค่าวัสดุ รวม 525,000 บาท 
ประเภท วัสดุส านักงาน จ านวน 200,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระดาษ ปากกา ดินสอ น้ ายาลบค าผิด ยางลบ คลิป ลวดเย็บกระดาษ กาว  
แฟ้ม หมึก มูล่ี่ ม่านปรับแสง แผงกั้นห้อง รวมถึงรายจ่ายที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ 

ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ จ านวน 30,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า ฟิวส์ สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เบรกเกอร์ บัลลาสต์ 

สตาร์ทเตอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เทปพันสายไฟฟ้า หลอดวิทยุ และชิ้นส่วนวิทยุ  รวมถึงรายจ่ายที่เข้า
ลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ 

ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 30,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าไม้ถูพ้ืน ไม้กวาด แปรง ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ าจานรอง ผ้าปูโต๊ะ น้ ายาถูพ้ืน 

น้ ายาล้างห้องน้ า ผงซักฟอก น้ าจืดที่ซื้อจากเอกชน รวมถึงรายจ่ายที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ 
ประเภท วัสดุก่อสร้าง จ านวน 5,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าอิฐ หิน ปูน ทราย ไม้ เหล็กเส้น ดิน สี แปรงทาสี จอบ เสียม ขวาน ตะปู คีม 
ค้อน ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ รวมถึงรายจ่ายที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ 

ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 15,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางใน-ยางนอก เพลา น้ ามันเบรก หัวเทียน ไขควง นอตและสกรู 

กระจกมองขา้งรถยนต์ หม้อน้ ารถยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง รวมถึงรายจ่ายที่เข้าลักษณะ
รายจ่ายประเภทนี้  

ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 120,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นน้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน น้ ามันจารบี น้ ามันเครื่อง รวมถึงรายจ่ายที่เข้าลักษณะ

รายจ่ายประเภทนี้ 
ประเภท วัสดุการเกษตร จ านวน 50,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าพันธุ์พืช ปุ๋ย สารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืชและสัตว์ วัสดุเพาะช า อุปกรณ์ใน
การขยายพันธุ์พืช ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก รวมถึงรายจ่ายที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ 
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ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 5,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์, วีดีโอเทป, แผ่นซีดี) รูป

สีหรือขาวด าที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย รวมถึงรายจ่ายที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ 
ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 70,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล (CD/DVD) ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร ์แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ (Key Board) เมาส์ เมนบอร์ด เมมโมรีชิป เช่น RAM แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
(Card) รวมถึงรายจ่ายที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 491,000 บาท 
ประเภท ค่าไฟฟ้า จ านวน 350,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า ส านักงานเทศบาลฯ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เสียง
ตามสาย กล้องวงจรปิด และค่ากระแสไฟฟ้าที่เก่ียวข้อง 

ประเภท ค่าน้ าประปา จ านวน 36,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ าประปา ส านักงานเทศบาลฯ และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ประเภท ค่าบริการโทรศัพท ์ จ านวน 60,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ส านักงานเทศบาลฯ ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ และค่ าเช่าบริการ        

อินเทอร์เน็ต ฯลฯ 
ประเภท ค่าบริการไปรษณีย ์ จ านวน 25,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดส่งไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณีย์ยากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ 
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ประเภท ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 20,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) ค่าเช่า web site และค่า

สื่อสารอื่นๆ ทีเ่กิดข้ึนเกี่ยวกับการใช้บริการ  

งบลงทุน รวม 2,137,900 บาท 
ค่าครุภัณฑ์ รวม 119,900 บาท 
ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 100,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะประชุม 40 ที่นั่ง และเก้าอ้ีประชุม จ านวน 50 ตัว จัดซื้อตามราคา
ท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 หน้า 59 โครงการที่ 85) 

ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 19,900 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า แบบ Network แบบที่ 1 

(35หน้า/นาที) จ านวน 1 เครื่อง จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจ าปี 2557 ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 หน้า 59 โครงการที่ 83) 
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,018,000 บาท 
โครงการติดตั้งระบบเสียงภายในห้องประชุมสภาเทศบาล จ านวน 400,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบเสียงภายในห้องประชุมสภาเทศบาล ด าเนินการตามรายละเอียด
แบบแปลนที่เทศบาลก าหนด (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 หน้า 59 โครงการที่ 84) 

โครงการก่อสร้างสวนหย่อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้าส านักงานเทศบาลต าบลดอนเจดีย์แห่งใหม่
 จ านวน 242,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าถมดิน ปรับสภาพผิวดิน ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ หญ้านวลน้อยและก่อสร้างฐาน 
ค.ส.ล. รองรับการตั้งศาลพระภูมิ ขนาด 6x6 เมตร และศาลพระภูมิ ศาลเจ้าที่ จ านวน 1 ชุด ก่อสร้างตามแบบ
แปลนที่เทศบาลก าหนด (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 หน้า 60 โครงการที่ 88) 

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ า ค.ส.ล. ภายในส านักงานเทศบาลต าบลดอนเจดีย์แห่ง
ใหมต่่อจากโครงการเดิม จ านวน 1,376,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะความยาวรวม 
101 เมตร พ้ืนที่จอดรถกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะความยาวรวม 105 เมตร หรือมีพ้ืนที่ถนนและ
จอดรถรวมกันไม่น้อยกว่า 1,236 ตารางเมตร ก่อสร้างรางระบายน้ าฝาปิด ค.ส.ล. กว้าง 0.30 เมตร ความยาว
รวม 226 เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด (แผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2558 หน้า 59 โครงการที่ 86) 

งบรายจ่ายอ่ืน รวม 10,000 บาท 
รายจ่ายอ่ืน รวม 10,000 บาท 
ประเภท ค่าจ้างที่ปรึกษาเพ่ือศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมิใช่เพ่ือการจัดหาหรือ

ปรับปรุงครุภัณฑ ์ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง จ านวน 10,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาส าหรับการส ารวจประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการ

ปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลดอนเจดีย์ 

งานบริหารงานคลัง รวม 1,879,380 บาท 
งบบุคลากร     รวม   1,543,380    บาท 

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,543,380 บาท 
ประเภท เงินเดือนพนักงาน  จ านวน 1,379,040 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ จ านวน 6 อัตรา พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน  
ประเภท เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน จ านวน 14,340 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมตามคุณวุฒิและเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาล 
จ านวน 1 อัตรา  

ประเภท เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 
เ พ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของผู้อ านวยการกองคลัง ซึ่ ง เป็นไปตามประกาศ

คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย
เงินเดือนและประโยชน์ตอนแทนอื่น (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2556 ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2556  
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ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 108,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานบริหารงานคลัง จ านวน 1 อัตรา  

งบด าเนินการ     รวม   314,000    บาท 
ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท 
ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล 

 จ านวน 5,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง          

ผู้ควบคุมงานก่อสร้างของเทศบาล และนักเรียน นักศึกษาที่ช่วยปฏิบัติงานราชการ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เข้า
ลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ 

ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างใน

กรณีท่ีมีงานเร่งด่วน และมีค าสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ประเภท  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 25,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานและลูกจ้างที่มสีิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ 
ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท 
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 20,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับภาษีและค่าธรรมเนียม และ
รายจ่ายที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้  

ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ   
 จ านวน 180,000 บาท 

ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการต่างๆ เกี่ยวกับแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
 โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
 จ านวน 100,000 บาท 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะหรือ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เบิกได้ตามระเบียบฯ  จ านวน 80,000 บาท 
ประเภท ค่าบ ารุงรักษา และซ่อมแซม จ านวน 10,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
ค่าวัสดุ รวม 64,000 บาท 
ประเภท วัสดุส านักงาน จ านวน 35,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ น้ ายาลบค าผิด ยางลบ คลิป ลวด
เย็บกระดาษ กาว  แฟ้ม หมึก รวมถึงรายจ่ายที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้  

ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 3,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางใน-ยางนอก เพลา น้ ามันเบรก หัวเทียน ไขควง นอตและ สกรู 

กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อน้ ารถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง และรายจ่ายที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ 
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ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 6,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ามันเบนซิน น้ ามันจารบี น้ ามันเครื่อง รวมถึง

รายจ่ายที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ 
ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 20,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล (CD/DVD) ตลับผงหมึก
ส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ (Key Board) เมาส์ เมนบอร์ด เมมโมรีชิป เช่น RAM 
แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) รวมถึงรายจ่ายที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ 

งบลงทุน รวม 22,000 บาท 
ค่าครุภัณฑ์ รวม 22,000 บาท 
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 22,200 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับประมวลผล แบบที่ 1 จ านวน 1 เครื่อง จัดซื้อ
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 2557 ประกาศ ณ วันที่ 21 
กุมภาพันธ์ 2557 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 หน้า 59 โครงการที่ 83) 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 700,000 บาท 
งบด าเนินการ     รวม   700,000    บาท 

 ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท 
ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 250,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
ค่าวัสดุ รวม 450,000 บาท 
ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 100,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางใน-ยางนอก เพลา น้ ามันเบรก หัวเทียน ไขควง นอตและสกรู 
กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อน้ ารถยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง รวมถึงรายจ่ายที่เข้าลักษณะ
รายจ่ายประเภทนี้ 

ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 350,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นน้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน น้ ามันจารบี น้ ามันเครื่อง และรายจ่ายที่เข้าลักษณะ

รายจ่ายประเภทนี้ 

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 426,000 บาท 
งบด าเนินการ     รวม   200,000    บาท 

 ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท 
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ   

 จ านวน 50,000 บาท 
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ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการต่างๆ เกี่ยวกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และอาสาสมัครป้องกัน

ภัยฝ่ายพลเรือน  จ านวน 40,000 บาท 
 โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จ านวน 10,000 บาท 

ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท 
ประเภท วัสดุเครื่องดับเพลิง จ านวน 150,000 บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์เครื่องดับเพลิง เช่น ถังเคมีภัณฑ์ น้ ายาเคมีดับเพลิง อุปกรณ์
เกี่ยวกับการดับเพลิง รวมถึงรายจ่ายที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้  

งบลงทุน รวม 226,000 บาท 
ค่าครุภัณฑ์ รวม 226,000 บาท 
ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 78,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังน้ าแบบพลาสติก ขนาด 2,000 ลิตร จ านวน 10 ใบ จัดซื้อตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 หน้า 62 โครงการที่ 96) 

ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ จ านวน 48,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จ านวน 4 เครื่อง 

จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 หน้า 64 โครงการที่ 98) 
ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 100,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงครุภัณฑ์รวมทั้งครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท และซ่อมแซม บ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น 
เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง 

แผนงานการศึกษา 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,343,080 บาท 
 งบบุคลากร     รวม   1,071,480 บาท 
 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,071,480 บาท 
  ประเภท เงินเดือนพนักงาน จ านวน 793,260 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ จ านวน 3 อัตรา พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน  
 

ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 243,480 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 2 อัตรา  

ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 34,740 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินที่จ่ายเพ่ิมให้แก่พนักงานจ้าง จ านวน 2 อัตรา และสมทบให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่

ดูแลเด็กเล็ก (ผู้มีทักษะ) 2 อัตรา 
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 งบด าเนินการ รวม 461,600 บาท 
 ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท 

ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  จ านวน 30,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างใน

กรณีท่ีมีงานเร่งด่วน และมีค าสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท 
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 40,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการเข้าเล่มเอกสาร หนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาก าจัด
สิ่งปฏิกูล และค่าจ้างเหมาที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ 

ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ   
 จ านวน 30,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ
หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เบิกได้ตามระเบียบฯ 

ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 80,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

ค่าวัสดุ รวม 173,000 บาท 
ประเภท วัสดุส านักงาน จ านวน 50,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระดาษ ปากกา ดินสอ น้ ายาลบค าผิด ยางลบ คลิป ลวดเย็บกระดาษ กาว  
แฟ้ม หมึก มูล่ี่ ม่านปรับแสง แผงกั้นห้อง รวมถึงรายจ่ายที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ 

ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 10,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า ฟิวส์ สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เบรกเกอร์ บัลลาสต์ 

สตาร์ทเตอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เทปพันสายไฟฟ้า หลอดวิทยุ และชิ้นส่วนวิทยุ รวมถึงรายจ่ายที่เข้า
ลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ 

ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 50,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าไม้ถูพ้ืน ไม้กวาด แปรง ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ าจานรอง ผ้าปูโต๊ะ น้ ายาถูพ้ืน 

น้ ายาล้างห้องน้ า ผงซักฟอก น้ าจืดที่ซื้อจากเอกชน รวมถึงรายจ่ายที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ 
ประเภท วัสดุก่อสร้าง จ านวน 5,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าอิฐ หิน ปูน ทราย ไม้ เหล็กเส้น ดิน สี แปรงทาสี จอบ เสียม ขวาน ตะปู คีม 
ค้อน ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ รวมถึงรายจ่ายที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ 

ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 3,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางใน-ยางนอก เพลา น้ ามันเบรก หัวเทียน ไขควง นอตและสกรู 

กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อน้ ารถยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง รวมถึงรายจ่ายที่เข้าลักษณะ
รายจ่ายประเภทนี้ 
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ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 10,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นน้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน น้ ามันจารบี น้ ามันเครื่อง รวมถึงรายจ่ายที่เข้าลักษณะ

รายจ่ายประเภทนี้ 
ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 5,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าทรายอะเบท โซดาไฟ น้ ายาฆ่าเชื้อดับกลิ่น ไอโซคลีน น้ ายาก าจัดยุงและแมลง 
วสัดุอื่นๆ ที่ใช้ในการควบคุมโรคติดต่อ และรายจ่ายที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ประเภท วัสดุการเกษตร จ านวน 20,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าพันธุ์พืช ปุ๋ย สารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืชและสัตว์ วัสดุเพาะช า อุปกรณ์ใน

การขยายพันธุ์พืช ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก รวมถึงรายจ่ายที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ 
ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 20,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล (CD/DVD) ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร ์แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ (Key Board) เมาส์ เมนบอร์ด เมมโมรีชิป เช่น RAM แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
(Card) รวมถึงรายจ่ายที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 108,600 บาท 
ประเภท ค่าไฟฟ้า จ านวน 84,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลดอนเจดีย์ 
ประเภท ค่าน้ าประปา จ านวน 15,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ าประปา ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลดอนเจดีย์ 
ประเภท ค่าบริการโทรศัพท ์ จ านวน 9,600 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ และค่าเช่าบริการอินเทอร์เน็ต ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล  
ดอนเจดีย์ 

งบลงทุน รวม 810,000 บาท 
ค่าครุภัณฑ์ รวม 170,000 บาท 
ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร ่ จ านวน 130,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080 
พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว จ านวน 5 เครื่อง จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 หน้า 
47 โครงการที่ 50) 

ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 20,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเล่นดี วี ดี (DVD) จ านวน 5 เครื่อง จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น 

เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 หน้า 47 โครงการที่ 50) 
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ประเภท ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 20,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องชั่งน้ าหนักบุคคลแบบดิจิตอล พร้อมที่วัดส่วนสูง จ านวน 1 เครื่อง 

จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 หน้า 47 โครงการที่ 49) 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 640,000 บาท 
โครงการปรับปรุงห้องน้ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 550,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องน้ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้เป็นไปตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่
ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ก่อสร้างตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 
หน้า 48 โครงการที่ 56) 

โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) จ านวน 90,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด IP แบบมุมมองคงที่ (IP Fixed Camera) โดย

เป็นไปตามคุณลักษณะพ้ืนฐานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 หน้า 48 โครงการที่ 55) 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 8,317,000 บาท 
 งบด าเนินการ รวม 3,477,000 บาท 
 ค่าใช้สอย รวม 980,000 บาท 

ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 100,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการปรับปรุงสนามเด็กเล่นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้เป็นสนามเด็ก

เล่นแบบ BBL (BRAIN BASE LEARNING) 
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ   
 จ านวน 880,000 บาท 

ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการต่างๆ เกี่ยวกับการศึกษา  
 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จ านวน 695,000 บาท 
 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 15,000 บาท 

ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 โครงการสานสัมพันธ์ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และผู้ปกครอง 
 จ านวน 20,000 บาท 
 โครงการก้าวแรกแห่งความส าเร็จของเด็กปฐมวัย จ านวน 20,000 บาท 
 โครงการวันเด็กแห่งชาติ จ านวน 50,000 บาท 
 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนแก่เด็กและเยาวชน  

 จ านวน 80,000 บาท 
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ค่าวัสดุ รวม 2,497,000 บาท 
ประเภท ค่าอาหารเสริม (นม) จ านวน 2,447,000 บาท   

เพ่ือสนับสนุนการจัดการอาหารเสริมให้แก่โรงเรียนในเขตและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ตาม
โครงการถ่ายโอนอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0893.3/ว 1867 
ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป
ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับ
การจดัสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ประเภท วัสดุการศึกษา จ านวน 50,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา เช่น คู่มือการสอน รูปภาพ สื่อการเรียนการสอนท าด้วย

พลาสติก กระดานลื่นพลาสติก แบบจ าลองภูมิประเทศ วัสดุอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสริมพัฒนาการของเด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล รวมถึงรายจ่ายอ่ืนที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ 

งบเงินอุดหนุน     รวม 4,840,000 บาท 
เงินอุดหนุน     รวม 4,840,000 บาท 
ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ จ านวน 4,840,000 บาท 

เพ่ือจ่ายอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 
จ านวน 200 วัน อัตราคนละ 20 บาท จ านวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557 จ านวน 1,210 คน ตามหนังสือที่ 
ศธ 04161.145/157 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

แผนงานสาธารณสุข 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 4,317,240 บาท 
 งบบุคลากร     รวม   3,724,440    บาท 
 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 3,724,440 บาท 
  ประเภท เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,158,720 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ จ านวน 4 อัตรา พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน  
ประเภท เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอนแทนอ่ืน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 
2556  

ประเภท ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 341,160 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 2 อัตรา พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้าง  

ประเภท เงินเพ่ิมต่างๆ ของลูกจ้างประจ า จ านวน 18,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจ า จ านวน 1 อัตรา  



  75 

ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 2,146,560 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 19 อัตรา  

ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 18,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง จ านวน 1 อัตรา  

งบด าเนินการ รวม 407,800 บาท 
 ค่าตอบแทน รวม 162,800 บาท 

ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล 
 จ านวน 24,000   บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานตรวจโรคสัตว์ และซากสัตว์ ในโรงฆ่าสัตว์ 
ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  จ านวน 80,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างใน
กรณีท่ีมีงานเร่งด่วน และมีค าสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

ประเภท  ค่าเช่าบ้าน จ านวน 28,800 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ     

ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 30,000 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่นายกเทศมนตรี พนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่มี

สิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ  
 ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท 

ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ   
 จ านวน 40,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ
หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เบิกได้ตามระเบียบฯ 

ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 30,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

ค่าวัสดุ รวม 175,000 บาท 
ประเภท วัสดุส านักงาน จ านวน 10,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระดาษ ปากกา ดินสอ น้ ายาลบค าผิด ยางลบ คลิป ลวดเย็บกระดาษ กาว  
แฟ้ม หมึก มูล่ี่ ม่านปรับแสง แผงกั้นห้อง รวมถึงรายจ่ายที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ 

ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ จ านวน 15,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า ฟิวส์ สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เบรกเกอร์ บัลลาสต์ 

สตาร์ทเตอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เทปพันสายไฟฟ้า หลอดวิทยุ และชิ้นส่วนวิทยุ  รวมถึงรายจ่ายที่เข้า
ลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ 
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ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 40,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางใน-ยางนอก เพลา น้ ามันเบรก หัวเทียน ไขควง นอตและสกรู 

กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อน้ ารถยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง รวมถึงรายจ่ายที่เข้าลักษณะ
รายจ่ายประเภทนี้ 

ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 80,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นน้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน น้ ามันจารบี น้ ามันเครื่อง รวมถึงรายจ่ายที่เข้าลักษณะ

รายจ่ายประเภทนี้ 
ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 30,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล (CD/DVD) ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร ์แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ (Key Board) เมาส์ เมนบอร์ด เมมโมรีชิป เช่น RAM แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
(Card) รวมถึงรายจ่ายที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ 

งบลงทุน รวม 185,000 บาท 
ค่าครุภัณฑ์ รวม 185,000 บาท 
ประเภท ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 160,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน ปริมาณการฉีดพ่นน้ ายาไม่น้อยกว่า 24 ลิตรต่อ

ชั่วโมง ชนิดเม็ดละอองสารเคมี Droplet Size ที่เครื่องพ่นผลิตได้ มีค่า VMD ไม่เกิน 30  วัดที่อัตราการไหล
ไม่น้อยกว่า 24 ลิตรต่อชั่วโมง วัดจากระยะ 2 เมตรจากหัวพ่น จ านวน 2 เครื่อง  จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น 
เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 หน้า 37 โครงการที่ 26) 

ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 25,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 1 เครื่อง 

จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 2557 ประกาศ ณ วันที่ 21 
21 กุมภาพันธ์ 2557 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 หน้า 59 โครงการที่ 83) 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 1,060,000 บาท 
 งบด าเนินการ รวม 985,000 บาท 
 ค่าใช้สอย รวม 945,000 บาท 

ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 25,000 บาท 
เ พ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาฝังกลบสัตว์ปีกที่ติดเชื้อไข้หวัดนก  ค่าจ้างเหมาจัดท าป้าย

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานสาธารณสุข รวมถึงรายจ่ายที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ 
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ   
 จ านวน 920,000 บาท 

ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการต่างๆ เกี่ยวกับสาธารณสุข  
 โครงการป้องกันโรคเอดส์ และยาเสพติดในโรงเรียน จ านวน 40,000 บาท 
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 โครงการรณรงคป์้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน 
  จ านวน 50,000 บาท 

 โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและคุมก าเนิดสุนัข-แมว 
  จ านวน 50,000 บาท 

 โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการ จ านวน 50,000 บาท 
 โครงการพัฒนามาตรฐานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน สถานประกอบการจ าหน่ายอาหาร

 จ านวน 30,000 บาท 
 โครงการเฝ้าระวังน้ าบริโภคปลอดภัย จ านวน 40,000 บาท 
 โครงการปรับปรุงน้ าเสียในชุมชน จ านวน 40,000 บาท 
 โครงการมหกรรมอาหารสะอาด รสชาติอร่อย จ านวน 400,000 บาท 
 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสถานบริการแต่งผม-เสริมสวย 

  จ านวน 20,000 บาท 
 โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจ าหมู่บ้าน (อสม.) จ านวน 200,000 บาท 

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท 
ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 40,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ ายาเคมีในการควบคุมโรค ค่ายาหรือเวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา ส าหรับปฐมพยาบาล
และรักษาพยาบาลเบื้องต้น วัสดุอุปกรณอ่ื์นๆ ที่ใช้ในการควบคุมโรคติดต่อ รวมถึงรายจ่ายที่เข้าลักษณะรายจ่าย
ประเภทนี้ 

งบเงินอุดหนุน     รวม 75,000 บาท 
เงินอุดหนุน     รวม 75,000 บาท 
ประเภท เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ จ านวน 75,000 บาท 

เพ่ือจ่ายอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุขมูลฐานในพ้ืนที่เขตชุมชน จ านวน 5 
ชุมชน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 1202 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป 
ส าหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข และถือปฏิบัติตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/
ว 73 ลงวันที่ 14 มกราคม 2557 
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แผนงานเคหะและชุมชน 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,767,660 บาท 
 งบบุคลากร     รวม   2,163,660    บาท 
 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,163,660 บาท 
  ประเภท เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,211,160 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ จ านวน 5 อัตรา พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน  
ประเภท เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน จ านวน 14,340 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมตามคุณวุฒิและเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล จ านวน 
1 อัตรา 

ประเภท ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 178,200 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 1 อัตรา พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้าง  

ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 707,880 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 6 อัตรา  

ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 52,080 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง จ านวน 3 อัตรา  

 งบด าเนินการ รวม 586,000 บาท 
 ค่าตอบแทน รวม 81,000 บาท 

ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  จ านวน 10,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างใน

กรณีท่ีมีงานเร่งด่วน และมีค าสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ประเภท  ค่าเช่าบ้าน จ านวน 51,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ     
ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 20,000 บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่นายกเทศมนตรี พนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่มี
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ  
 ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท 

ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ   
 จ านวน 30,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ
หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เบิกได้ตามระเบียบฯ 

ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 70,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
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ค่าวัสดุ รวม 405,000 บาท 
ประเภท วัสดุส านักงาน จ านวน 235,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระดาษ ปากกา ดินสอ น้ ายาลบค าผิด ยางลบ คลิป ลวดเย็บกระดาษ กาว  
แฟ้ม หมึก ฯลฯ รวมถึงรายจ่ายที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้ และสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวรและมีราคาต่อหน่วย
หรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท 

ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 20,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางใน-ยางนอก เพลา น้ ามันเบรก หัวเทียน ไขควง นอตและสกรู 

กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อน้ ารถยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง รวมถึงรายจ่ายที่เข้าลักษณะ
รายจ่ายประเภทนี้ 

ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 100,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นน้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน น้ ามันจารบี น้ ามันเครื่อง รวมถึงรายจ่ายที่เข้าลักษณะ

รายจ่ายประเภทนี้ 
ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 50,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล (CD/DVD) ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร ์แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ (Key Board) เมาส์ เมนบอร์ด เมมโมรีชิป เช่น RAM แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
(Card) รวมถึงรายจ่ายที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ 

งบลงทุน รวม 18,000 บาท 
หมวดค่าครุภัณฑ์ รวม 18,000 บาท 
ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 18,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม ขนาดใบพัด 25 นิ้ว การปรับระดับความสูง 148 – 
161  เซนติเมตร จ านวน 6 ตัว จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 
2558 หน้า 59 โครงการที่ 83) 

งานไฟฟ้าถนน รวม 2,664,000 บาท 
 งบด าเนินการ รวม 650,000 บาท 
 ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท 

ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 200,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ค่าปักเสาพาดสายภายนอกสถานที่ราชการ รวมถึงค่า

ติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้ง
อุปกรณ์ไฟฟ้าเพ่ิมเติม ค่าธรรมเนียม  รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพ่ิมก าลังไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า 
การบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมไฟฟ้าและอุปกรณ์ รวมถึงรายจ่ายที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ 
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ค่าวัสดุ รวม 300,000 บาท 
ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ จ านวน 150,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโคมไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า ฟิวส์ สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เบรกเกอร์ บัลลาสต์ 
สตาร์ทเตอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เทปพันสายไฟฟ้า หลอดวิทยุ และชิ้นส่วนวิทยุ  รวมถึงรายจ่ายที่เข้า
ลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ 

ประเภท วัสดุก่อสร้าง จ านวน 150,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่ายางแอสฟัลท์ อิฐ หิน ปูน ทราย ไม้ เหล็กเส้น ดิน ลูกรัง หินคลุก ฯลฯ ส าหรับ

น าไปซ่อมสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่ช ารุด เช่น สะพาน ถนน ทางเท้า รวมถึงรายจ่ายที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ 
ค่าสาธารณูปโภค รวม 150,000 บาท 
ประเภท ค่าไฟฟ้า จ านวน 150,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสาธารณะของเทศบาลที่เกินสิทธิ และบ่อบ าบัดน้ าเสีย 

งบลงทุน รวม 2,014,000 บาท 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,014,000 บาท 
โครงการก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ า บ่อพัก ทางเท้า และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณซุ้มประตู ถนน

ทางเข้าพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (ประตูทิศตะวันตก) 
 จ านวน 1,030,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. Ø 0.60 เมตร เชื่อมต่อเหมืองดาดคอนกรีต
ด้านทิศเหนือกับทิศใต้พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 80 เมตร ซ่อมแซมถนนทางเท้าและ      
ภูมิทัศน์ให้คืนสภาพใช้งานได้ตามปกติ ก่อสร้างตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 
หน้า 31 โครงการที่ 10) 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าและปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนทางเข้าพระบรมราชานุสรณ์
สมเด็จพระนเรศวรมหาราชด้านทิศตะวันตก จ านวน 784,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งเสาไฟฟ้าประดับประติมากรรม จ านวน 8 ชุด ไฟประดับเสาเตี้ย 5 ชุด 
เปลี่ยนระบบสายเมน ชุดควบคุมระบบไฟฟ้า ปลูกไม้ดอกไม้ประดับทรงพุ่มเตี้ย หญ้านวลน้อย ติดตั้งระบบรดน้ า
อัตโนมัติ 1 ชุด ปรับปรุงผิวขอบเกาะกลางเป็นทรายล้างตลอดความยาวเกาะกลางโดยรอบ ประมาณ 160 เมตร 
ก่อสร้างตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 หน้า 32 โครงการที่ 12) 

ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 200,000 บาท 
เพ่ือเป็นรายจ่ายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปรับปรุงที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง ซึ่งมิใช่เป็นการซ่อมแซม

ตามปกติ และรายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างให้มีมูลค่าเพ่ิม
ขึ้นและมีวงเงินเกินกว่า 50,000 บาท 
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งานสวนสาธารณะ รวม 30,000 บาท 
 งบด าเนินการ รวม 30,000 บาท 

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท 
ประเภท วัสดุการเกษตร จ านวน 30,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าพันธุ์ไม้ ปุ๋ย ค่าเครื่องมือการเกษตร สารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืชและสัตว์ 
วัสดุเพาะช า อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช รวมถึงรายจ่ายที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ 

งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 835,000 บาท 
 งบด าเนินการ รวม 835,000 บาท 
 ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท 

ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 150,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาขุดลอกฝังกลบขยะในที่ทิ้งขยะของเทศบาล และรายจ่ายที่เข้าลักษณะ

รายจ่ายประเภทนี้ 
ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 50,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
ค่าวัสดุ รวม 635,000 บาท 
ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 200,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าไม้กวาด เข่ง ที่ตักขยะ รองเท้าบู๊ท ถุงมือ ถังรองรับขยะมูลฝอย ผงซักฟอก 
แปรงล้างถังขยะ รวมถึงรายจ่ายที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ 

ประเภท วัสดุก่อสร้าง จ านวน 5,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าอิฐ หิน ปูน ทราย ไม้ เหล็กเส้น ดิน สี แปรงทาสี จอบ เสียม ขวาน ตะปู คีม 

ค้อน ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ รวมถึงรายจ่ายที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ 
ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 40,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางใน-ยางนอก เพลา น้ ามันเบรก หัวเทียน ไขควง นอตและสกรู 
กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อน้ ารถยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง รวมถึงรายจ่ายที่เข้าลักษณะ
รายจ่ายประเภทนี้ 

ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 300,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นน้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน น้ ามันจารบี น้ ามันเครื่อง รวมถึงรายจ่ายที่เข้าลักษณะ

รายจ่ายประเภทนี้ 
ประเภท วัสดุการเกษตร จ านวน 50,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าพันธุ์พืช ปุ๋ย สารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืชและสัตว์ วัสดุเพาะช า อุปกรณ์ใน
การขยายพันธุ์พืช ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก รวมถึงรายจ่ายที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ 
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ประเภท วัสดุเครื่องแต่งกาย จ านวน 40,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องแต่งกายให้กับคนงาน เช่น เสื้อปฏิบัติงานคนงาน ถุงมือ ถุงเท้า รวมถึง

รายจ่ายที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ 

งานบ าบัดน้ าเสีย รวม 346,400 บาท 
 งบด าเนินการ รวม 320,000 บาท 
 ค่าใช้สอย รวม 320,000 บาท 

ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 320,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมารถบรรทุก จ้างเหมาก าจัดวัชพืชในคู–คลอง จ้างเหมาขุดลอกท่อ

ระบายน้ า รวมถึงรายจ่ายที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ 

งบลงทุน รวม 26,400 บาท 
ค่าครุภัณฑ์ รวม 26,400 บาท 
ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จ านวน 26,400 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง ชนิดสะพายหลัง เครื่องยนต์ขนาดไม่ต่ ากว่า 
1.4 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 35 ซีซี จ านวน 3 เครื่อง   จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 
มิถุนายน 2552 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 หน้า 33 โครงการที่ 13) 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 370,000 บาท 
 งบด าเนินการ รวม 310,000 บาท 
 ค่าใช้สอย รวม 310,000 บาท 

ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ   
 จ านวน 310,000 บาท 

ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการต่างๆ เกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน  
 โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น ให้แก่ชุมชนในเขตเทศบาล  
 จ านวน 10,000 บาท 
 โครงการเทศบาลเคลื่อนท่ี   จ านวน 70,000 บาท 
 โครงการร้อยรัก ร้อยดวงใจ ใส่ใจผู้สูงอายุ จ านวน 30,000 บาท 
 โครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์   จ านวน 150,000 บาท 
 โครงการครอบครัวสุขสันต์ สานฝันให้ชุมชน จ านวน 50,000 บาท 
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งบเงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท 
 เงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท 

ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ จ านวน 60,000 บาท 
เพ่ือจ่ายอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรี โครงการรวมพลัง

ต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติดระดับพ้ืนที่ จังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2558 ตามหนังสืออ าเภอดอนเจดีย์ ที่ สพ 0818/ว 
1994 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2557 และมติคณะอนุกรรมการอ านวยการการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2557 วันที่ 6 สิงหาคม 2557  

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 126,000 บาท 
 งบด าเนินการ รวม 118,000 บาท 
 ค่าใช้สอย รวม 118,000 บาท 

ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 108,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่ประจ าศูนย์ออกก าลังกาย และรายจ่ายที่เข้า

ลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ 
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ   
 จ านวน 10,000 บาท 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬา นักเรียน เยาวชน และประชาชนเข้าร่วมแข่งขันกีฬา  

งบลงทุน รวม 8,000 บาท 
ค่าครุภัณฑ์ รวม 8,000 บาท 
ประเภท ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 8,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเครื่องชั่งน้ าหนักบุคคล พร้อมที่วัดส่วนสูง แบบเข็ม (ระบบสปริง) 
จ านวน 1 เครื่อง จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 หน้า 51 
โครงการที่ 65) 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 410,000 บาท 
 งบด าเนินการ รวม 360,000 บาท 
 ค่าใช้สอย รวม 360,000 บาท 

ประเภท รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ   
 จ านวน 360,000 บาท 

 โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง จ านวน 150,000 บาท 
 โครงการท าบุญ ตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ จ านวน 80,000 บาท 
 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ จ านวน 130,000 บาท 
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งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท 
 เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท 

ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ จ านวน 50,000 บาท 
เพ่ือจ่ายอุดหนุนอ าเภอดอนเจดีย์ โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาอ าเภอดอนเจดีย์ 

ประจ าปี พ.ศ. 2558 ตามหนังสืออ าเภอดอนเจดีย์ ที่ สพ 0818/ว 1189 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 และมติ
คณะอนุกรรมการอ านวยการการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด  ครั้งที่ 4/2557 
วันที่ 6 สิงหาคม 2557 

แผนงานงบกลาง 

งานงบกลาง รวม 1,118,900 บาท 
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 220,020 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ส าหรับเป็นผลประโยชน์ทดแทนและสวัสดิการของ
พนักงานจ้างของเทศบาลในอัตราร้อยละห้าของงบประมาณรายจ่ายประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง ตาม
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 มาตรา 46  

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ านวน 36,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่ายังชีพแก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและท าการวินิจฉัยแล้ว และมีความ

เป็นอยู่ยากจน หรือถูกทอดทิ้ง ขาดการอุปการะ ดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยได้รับการ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนละ 500 บาทต่อเดือน  

เงินส ารองจ่าย จ านวน 139,120 บาท 
เพ่ือจ่ายในกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน หรือรีบด าเนินการ หรือภารกิจเทศบาลที่ไม่สามารถคาดการณ์

ได้ล่วงหน้า 
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลดอนเจดีย์ จ านวน 90,000 บาท 

เพ่ือจ่ายสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลดอนเจดีย์ ตามข้อตกลงการ
ด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ ระหว่างส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติกับเทศบาลต าบลดอนเจดีย์ เลขที่ 55/B/00350 

ค่าบ ารุงสันนิบาตเทศบาล  (ส.ท.ท.) จ านวน 34,300  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า

ด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบ ารุงสมาคม พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2555 
และตามระเบียบข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2546 ข้อ 16 โดยพิจารณาจากรายรับ
จริงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ยกเว้นเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท ซึ่งจะต้อง
จ่ายค่าบ ารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของงบประมาณ 
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เทศบาลมีรายรับทั้งสิ้น 35,558,601.82 บาท 
หัก เงินกู ้  -  บาท 

เงินจ่ายขาดเงินสะสม 352,669.20  บาท 
เงินอุดหนุนทุกประเภท  14,661,823 15,014,492.20 บาท 

คงเหลือ  รายรับที่น ามาค านวณตั้งจ่ายเป็นค่าบ ารุง ส.ท.ท. 20,544,109.62 บาท 

 ตั้งจ่ายเป็นค่าบ ารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย    34,309 บาท 

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จ านวน 100,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นใช้จ่ายในการจัดการจราจร ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 

3203 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2539 โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ประเภทค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก เพ่ือ
เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการจราจรตลอดจนค่าติดตั้งปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงระบบ
สัญญาณไฟจราจร ทาสี ตีเส้น แผงกั้น สัญญาณไฟจราจร หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมการสัญจร และกิจการ
ที่เก่ียวกับการจราจร 

ค่าใช้จ่ายในการใช้เงินกองทุนผู้แทนผู้ประสบภัย จ านวน 10,000 บาท 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยและสาธารณภัยอ่ืนๆ ที่เกิดขึ้น                      

ภายในเขตเทศบาลฯ 
เงินช่วยค่าท าศพ จ านวน 10,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าท าศพ  และช่วยเหลือในกรณีที่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาลที่เสียชีวิต    
ในระหว่างรับราชการ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 1093 ลงวันที่ 31 
พฤษภาคม 2554 เรื่อง การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษของข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบ านาญและข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นถึงแก่ความตาย 

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จ านวน 449,000 บาท 
เพ่ือจ่ายสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ตามมาตรา 6 แห่ง พ.ร.บ.

บ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 และแก้ไขเพ่ิมเติม และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0313.4/ว 1710 ลงวันที่  23  กรกฎาคม  2544 โดยให้ตั้งจ่ายในอัตราร้อยละสองของรายได้ ประจ าปี ตาม
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป (ไม่รวมรายได้จาก พันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้เงินปันผลต่างๆ และเงินอุดหนุน
ทุกประเภท) ซึ่งมีวิธีการค านวณดังนี้ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เทศบาลตั้งประมาณการรายรับไว้ 39,960,000 บาท 
หัก เงินอุดหนุนทุกประเภท 17,500,000  บาท 

รายได้จากพันธบัตร   -  บาท 
เงินที่มีผู้อุทิศให้ 10,000  บาท 
เงินกู ้ - 17,510,000 บาท 

คงเหลือ  รายไดท้ี่น ามาค านวณเงินสมทบ ก.บ.ท. 22,450,000 บาท 

 ตั้งจ่ายเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 449,000 บาท 
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เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบ านาญของราชการส่วนท้องถิ่น 
 จ านวน 30,460 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบ านาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ช.ค.บ.) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบ านาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2554 
โดยให้ถือเกณฑ์ตั้งจ่ายตามที่ต้องจ่ายจริง 
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