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2.1  รายรับ

รับจริง ประมาณการ ประมาณการ

ป 2559 ป 2560 ป 2561

รายไดจัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร (411000) 1,613,701.00       1,703,000           1,703,000           

  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (411001) 1,022,987.00        1,100,000             1,100,000            

  ภาษีบํารุงทองที่ (411002) 47,869.00            50,000                 50,000                

  ภาษีปาย (411003) 540,553.00           550,000               550,000              

  อากรการฆาสัตว (411004) 2,292.00              3,000                  3,000                  

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 1,200,085.80       1,146,600           1,224,900           

(412000)

  คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการฆาสัตวและจําหนาย 2,292.00              4,000                  3,000                  

เนื้อสัตว (412101)

  คาธรรมเนียมประทับตรารับรองใหจําหนาย 573.00                -                      700                    

เนื้อสัตว (412102)

  คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 2,368.80              -                      3,000                  

(412103)

  คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 7,740.00              7,000                  8,000                  

(412104)

  คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 3,271.00              4,000                  3,500                  

(412106)

  คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย (412107) 362,850.00           400,000               400,000              

  คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรอง 13,800.00            15,000                 15,000                

การแจงสถานที่จําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร

(412109)

  คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและ -                     1,500                  1,500                  

 ฌาปนสถาน (412110)

  คาธรรมเนียมปด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือ -                     500                     300                    

แผนปลิวเพื่อการโฆษณา (412111)

คําแถลงงบประมาณ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลดอนเจดีย

อําเภอดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรี

รายรับ หมายเหตุ
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รับจริง ประมาณการ ประมาณการ

ป 2559 ป 2560 ป 2561
รายรับ หมายเหตุ

  คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร 870.00                1,000                  1,000                  

(412112)

  คาธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย (412128) 1,130.00              1,000                  1,000                  

  คาธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย (412129) 216,000.00           300,000               400,000              

  คาธรรมเนียมอื่นๆ (412199) -                     100                     100                    

  คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 25,200.00            40,000                 40,000                

(412202)

  คาปรับการผิดสัญญา (412210) 425,726.00           200,000               200,000              

  คาปรับอื่นๆ (412299) 640.00                -                      500                    

  คาใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล 5,000.00              5,000                  5,000                  

หรือมูลฝอย (412301)

  คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการ 40,100.00            50,000                 45,000                

ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ (412303)

  คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร 3,500.00              5,000                  3,500                  

หรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด 

ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร (412304)

  คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือ 75,555.00            100,000               80,000                

ทางสาธารณะ (412305)

  คาใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน (412306) 8,000.00              8,000                  8,000                  

  คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 130.00                500                     300                    

(412307)

  คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช 1,660.00              2,500                  2,000                  

เครื่องขยายเสียง (412308)

  คาใบอนุญาตอื่น ๆ (412399) 3,680.00              1,500                  3,500                  

หมวดรายไดจากทรัพยสิน (413000) 639,794.39          706,000              604,000             

  คาเชาหรือคาบริการสถานที่ (413002) 3,000.00              5,000                  3,000                  

  ดอกเบี้ย (413003) 636,794.39           700,000               600,000              

  เงินปนผลหรือเงินรางวัลตางๆ (413004) -                     500                     500                    

  รายไดจากทรัพยสินอื่นๆ (413999) -                     500                     500                    

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด (415000) 134,611.00          148,900              129,400             

  คาจําหนายเศษของ (415002) 11,380.00            7,000                  7,000                  

  เงินที่มีผูอุทิศให (415003) 2,000.00              1,000                  2,000                  

  คาขายแบบแปลน (415004) 47,000.00            50,000                 30,000                
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รับจริง ประมาณการ ประมาณการ

ป 2559 ป 2560 ป 2561
รายรับ หมายเหตุ

  คาเขียนแบบแปลน (415005) -                     500                     100                    

  คาจําหนายแบบพิมพและคํารอง (415006) 106.00                300                     200                    

  คารับรองสําเนาและถายเอกสาร (415007) 5.00                    100                     100                    

  รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ (415999) 74,120.00            90,000                 90,000                

รายไดจากทุน (416000) 8,400.00             10,500                8,700                 

  คาขายทอดตลาดทรัพยสิน (416001) 8,400.00              10,000                 8,500                  

  รายไดจากทุนอื่นๆ (416999) -                     500                     200                    

รวมรายไดจัดเก็บ 3,596,592.19    3,715,000        3,670,000       

รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร (421000)

  ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตหรือลอเลื่อน 374,705.62           600,000               600,000              

(421001)

  ภาษีมูลคาเพิ่มตามพ.ร.บ.กําหนดแผนฯ (421002) 13,798,859.39       13,500,000           13,500,000          

  ภาษีมูลคาเพิ่ม 1 ใน 9 (421004) 1,439,010.90        1,400,000             1,400,000            

  ภาษีธุรกิจเฉพาะ (421005) 43,547.18            55,000                 50,000                

  ภาษีสุรา (421006) 674,102.91           700,000               700,000              

  ภาษีสรรพสามิต (421007) 1,450,000.92        1,300,000             1,400,000            

  คาภาคหลวงแร (421012) 55,539.17            50,000                 55,000                

  คาภาคหลวงปโตรเลียม (421013) 31,214.19            50,000                 35,000                

  คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 863,276.00           1,200,000             1,200,000            

ตามประมวลกฏหมายที่ดิน (421015)

รวมรายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น

รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น (430000)

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป (431000)

  เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจ 14,511,520.00       23,800,000           23,500,000          

หนาที่และภารกิจถายโอนเลือกทํา (431002)

รวมรายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น

รวม 36,838,368.47  46,370,000      46,110,000      

  18,730,256.28       18,855,000       18,940,000

  14,511,520.00       23,800,000       23,500,000
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2.2  รายจาย

รายจายจริง ประมาณการ ประมาณการ

ป 2559 ป 2560 ป 2561

งบกลาง 4,010,973.20      8,569,510          8,104,600          

งบบุคลากร 10,337,517.00     15,049,440         15,699,300         

 - เงินเดือน (ฝายการเมือง) 2,425,920.00           2,624,640                2,624,640                

 - เงินเดือน (ฝายประจํา) 7,911,597.00           12,424,800              13,074,660              

งบดําเนินงาน 12,032,491.27     13,443,250         12,985,400         

 - คาตอบแทน 237,370.00              432,000                  382,000                  

 - คาใชสอย 6,473,862.59           7,535,400                7,048,600                

 - คาวัสดุ 4,679,557.84           4,741,250                4,857,200                

 - คาสาธารณูปโภค 641,700.84              734,600                  697,600                  

งบลงทุน 3,170,080.00      4,167,800          3,945,700          

 - คาครุภัณฑ 1,882,380.00           95,800                    50,700                    

 - คาที่ดินและสิ่งกอสราง 1,287,700.00           4,072,000                3,895,000                

งบเงินอุดหนุน 5,262,879.85      5,130,000          5,370,000          

งบรายจายอื่น -                   10,000               5,000                

รวมจายจากงบประมาณ 34,813,941.32     46,370,000         46,110,000         

รายจาย หมายเหตุ

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลดอนเจดีย

อําเภอดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรี



 

18 รายรับ

ยอดตาง

(%)

รายไดจัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร (411000) 1,069,885.35           1,311,542.00           1,566,091.05           1,613,701.00           5.53 1,703,000               

  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (411001) 631,880.00               766,999.00               1,010,328.05            1,022,987.00            7.53 1,100,000                

  ภาษีบํารุงทองที่ (411002) 39,493.35                41,428.00                45,108.00                47,869.00                4.45 50,000                    

  ภาษีปาย (411003) 395,719.00               500,085.00               507,733.00               540,553.00               1.75 550,000                   

  อากรการฆาสัตว (411004) 2,793.00                  3,030.00                  2,922.00                  2,292.00                  30.89 3,000                      

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 632,126.00             593,553.00             766,746.00             1,200,085.80           2.07 1,224,900               

(412000)

  คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการฆาสัตวและจําหนาย 3,480.00                  3,756.00                  3,642.00                  2,292.00                  30.89 3,000                      

เนื้อสัตว (412101)

  คาธรรมเนียมประทับตรารับรองใหจําหนายเนื้อสัตว -                         -                         -                         573.00                    22.16 700                         

(412102)

  คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา -                         -                         -                         2,368.80                  26.65 3,000                      

(412103)

รายงานประมาณการรายรับ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลดอนเจดีย

อําเภอดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรี

รายรับจริง ประมาณการ

รายรับ
ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2561



 

19 รายรับ

ยอดตาง

(%)

รายรับจริง ประมาณการ

รายรับ
ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2561

  คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน -                         4,180.00                  5,530.00                  7,740.00                  3.36 8,000                      

(412104)

  คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 5,421.00                  2,512.00                  3,477.00                  3,271.00                  7.00 3,500                      

(412106)

  คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย (412107) 363,160.00               416,150.00               388,650.00               362,850.00               10.24 400,000                   

  คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรอง 9,350.00                  5,250.00                  1,100.00                  13,800.00                8.70 15,000                    

การแจงสถานที่จําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร

(412109)

  คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและ -                         -                         1,500.00                  -                         100.00 1,500                      

 ฌาปนสถาน (412110)

  คาธรรมเนียมปด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผน -                         -                         -                         -                         100.00 300                         

ปลิวเพื่อการโฆษณา (412111)

  คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร 1,150.00                  620.00                    800.00                    870.00                    14.94 1,000                      

(412112)

  คาธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย (412128) 810.00                    780.00                    820.00                    1,130.00                  -11.50 1,000                      

  คาธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย (412129) -                         -                         -                         216,000.00               46.00 400,000                   

  คาธรรมเนียมอื่นๆ (412199) -                         20.00                      40.00                      -                         100.00 100                         

  คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 46,245.00                32,650.00                35,950.00                25,200.00                58.73 40,000                    

(412202)

  คาปรับการผิดสัญญา (412210) -                         -                         200,536.00               425,726.00               -112.86 200,000                   

  คาปรับอื่นๆ (412299) -                         -                         -                         640.00                    500                         



 

20 รายรับ

ยอดตาง

(%)

รายรับจริง ประมาณการ

รายรับ
ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2561

  คาใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล -                         10,000.00                5,000.00                  5,000.00                  0.00 5,000                      

หรือมูลฝอย (412301)

  คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการ 22,750.00                28,050.00                26,010.00                40,100.00                12.22 45,000                    

ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ (412303)

  คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร -                         3,500.00                  6,250.00                  3,500.00                  0.00 3,500                      

หรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด 

ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร (412304)

  คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือ 167,690.00               73,790.00                79,166.00                75,555.00                5.88 80,000                    

ทางสาธารณะ (412305)

  คาใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน (412306) 6,000.00                  6,000.00                  6,000.00                  8,000.00                  0.00 8,000                      

  คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 280.00                    180.00                    240.00                    130.00                    130.77 300                         

(412307)

  คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช 830.00                    1,155.00                  2,035.00                  1,660.00                  20.48 2,000                      

เครื่องขยายเสียง (412308)

  คาใบอนุญาตอื่น ๆ (412399) 4,960.00                  4,960.00                  -                         3,680.00                  -5.14 3,500                      

หมวดรายไดจากทรัพยสิน (413000) 845,365.73             977,629.45             606,316.17             639,794.39             -6.22 604,000                 

  คาเชาหรือคาบริการสถานที่ (413002) -                         -                         -                         3,000.00                  0.00 3,000                      

  ดอกเบี้ยเงินฝาก (413003) 845,115.73               977,379.45               606,066.17               636,794.39               -5.78 600,000                   

  เงินปนผลหรือเงินรางวัลตางๆ (413004) 250.00                    250.00                    250.00                    -                         100.00 500                         

  รายไดจากทรัพยสินอื่นๆ (413999) -                         -                         -                         -                         100.00 500                         



 

21 รายรับ

ยอดตาง

(%)

รายรับจริง ประมาณการ

รายรับ
ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2561

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด (415000) 307,704.00             58,114.00               139,083.00             134,611.00             -98.51 129,400                 

  คาจําหนายเศษของ (415002) -                         6,000.00                  -                         11,380.00                -62.57 7,000                      

  เงินที่มีผูอุทิศให (415003) 13,550.00                9,400.00                  -                         2,000.00                  0.00 2,000                      

  คาขายแบบแปลน (415004) 232,600.00               2,200.00                  53,500.00                47,000.00                -36.17 30,000                    

  คาเขียนแบบแปลน (415005) -                         -                         -                         -                         100.00 100                         

  คาจําหนายแบบพิมพและคํารอง (415006) -                         94.00                      134.00                    106.00                    88.68 200                         

  คารับรองสําเนาและถายเอกสาร (415007) -                         -                         35.00                      5.00                        95.00 100                         

  รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ (415999) 61,554.00                40,420.00                85,414.00                74,120.00                21.42 90,000                    

รายไดจากทุน (416000) 6,240.00                 10,140.00               4,230.00                 8,400.00                 3.57 8,700                     

  คาขายทอดตลาดทรัพยสิน (416001) 6,240.00                  10,140.00                4,230.00                  8,400.00                  1.19 8,500                      

  รายไดจากทุนอื่นๆ (416999) -                         -                         -                         -                         100.00 200                         

รวมรายไดจัดเก็บ 2,861,321.08       2,950,978.45       3,082,466.22       3,596,592.19       2.04 3,670,000           

รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร (421000)

  ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตหรือลอเลื่อน (421001) -                         -                         566,548.57               374,705.62               37.55 600,000                   

  ภาษีมูลคาเพิ่มตามพ.ร.บ.กําหนดแผนฯ 12,925,971.73           13,002,916.00           13,301,740.93           13,798,859.39           -2.17 13,500,000               

(421002)

  ภาษีมูลคาเพิ่ม 1 ใน 9 (421004) 1,309,210.31            1,399,243.70            1,365,305.54            1,439,010.90            -2.71 1,400,000                



 

22 รายรับ

ยอดตาง

(%)

รายรับจริง ประมาณการ

รายรับ
ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2561

  ภาษีธุรกิจเฉพาะ (421005) 16,132.21                52,451.71                48,285.71                43,547.18                14.82 50,000                    

  ภาษีสุรา (421006) 555,146.05               603,723.68               680,375.79               674,102.91               3.84 700,000                   

  ภาษีสรรพสามิต (421007) 1,213,692.60            821,183.87               1,172,080.36            1,450,000.92            -3.45 1,400,000                

  คาภาคหลวงแร (421012) 32,702.94                49,598.87                40,615.51                55,539.17                -0.97 55,000                    

  คาภาคหลวงปโตรเลียม (421013) 60,199.70                60,289.09                40,199.49                31,214.19                12.13 35,000                    

  คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 1,922,402.20            1,222,530.40            921,285.20               863,276.00               39.01 1,200,000                

ตามประมวลกฏหมายที่ดิน (421015)

รวมรายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น

รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น (430000)

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป (431000)

  เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจ 14,661,823.00           16,139,484.00           15,855,093.00           14,511,520.00           61.94 23,500,000               

หนาที่และภารกิจถายโอนเลือกทํา (431002)

รวมรายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น

รวม 35,558,601.82     36,302,399.77     37,073,996.32     36,838,368.47     25.17 46,110,000         

     18,730,256.28          18,940,000

     14,511,520.00          23,500,00061.94

1.12     18,035,457.74      17,211,937.32      18,136,437.10

     14,661,823.00      16,139,484.00      15,855,093.00



32 รายจ่าย

ยอดตาง

(%)

แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)

งานบริหารทั่วไป

  งบบุคลากร

  เงินเดือน (ฝายการเมือง)

    ประเภท เงินเดือนนายกเทศมนตรีและ 645,288.00        421,516.00        695,520.00        521,640.00        695,520            0.00 695,520            

               รองนายกเทศมนตรี

    ประเภท เงินคาตอบแทนประจําตําแหนง 111,333.00        72,081.00         120,000.00        90,000.00         120,000            0.00 120,000            

               นายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี

    ประเภท เงินคาตอบแทนพิเศษ 111,333.00        72,081.00         120,000.00        90,000.00         120,000            0.00 120,000            

               นายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี

    ประเภท เงินเดือนเลขานุการและ 184,368.00        66,373.00         115,920.00        86,940.00         198,720            0.00 198,720            

               ที่ปรึกษาของนายกเทศมนตรี

    ประเภท เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล 1,490,400.00     1,353,369.00     1,374,480.00     1,030,860.00     1,490,400         0.00 1,490,400         

รวมเงินเดือน (ฝายการเมือง) 2,542,722.00    1,985,420.00    2,425,920.00    1,819,440.00    2,624,640        0.00 2,624,640        

รายงานประมาณการรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลดอนเจดีย

อําเภอดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรี

ประมาณการ

ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561

รายจายจริง

ป 2560



33 รายจ่าย

ยอดตาง

(%)

ประมาณการ

ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561

รายจายจริง

ป 2560

  เงินเดือน (ฝายประจํา)

    ประเภท เงินเดือนพนักงาน 2,069,505.00     2,125,330.00     2,619,309.00     2,038,380.00     3,387,420         0.63 3,408,900         

    ประเภท เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน 44,623.00         -                  -                  -                  -                  0.00 -                  

    ประเภท เงินประจําตําแหนง 148,283.00        176,400.00        201,600.00        157,500.00        210,000            8.57 228,000            

    ประเภท คาจางลูกจางประจํา 113,100.00        80,095.00         -                  -                  -                  0.00 -                  

    ประเภท เงินเพิ่มตางๆ ของลูกจางประจํา 18,000.00         13,310.00         -                  -                  -                  0.00 -                  

    ประเภท คาตอบแทนพนักงานจาง 885,715.00        1,435,429.00     541,990.00        479,547.00        551,640            24.52 686,880            

    ประเภท เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง 257,090.00        201,811.00        86,220.00         70,297.00         78,240              29.22 101,100            

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 3,536,316.00    4,032,375.00    3,449,119.00    2,745,724.00    4,227,300        4.67 4,424,880        

รวมงบบุคลากร 6,079,038.00    6,017,795.00    5,875,039.00    4,565,164.00    6,851,940        2.88 7,049,520        

  งบดําเนินงาน

  คาตอบแทน

    ประเภท คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปน 19,000.00         10,800.00         11,610.00         -                  120,000            -83.33 20,000              

               ประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

    ประเภท คาเบี้ยประชุม -                  -                  -                  -                  10,000              -50.00 5,000               

    ประเภท คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 24,060.00         -                  -                  -                  10,000              -50.00 5,000               

    ประเภท คาเชาบานพนักงาน 42,000.00         42,000.00         45,000.00         58,500.00         42,000              85.71 78,000              

    ประเภท เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 19,900.00         18,830.00         14,290.00         14,200.00         30,000              0.00 30,000              

    ประเภท เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 11,293.00         -                  -                  -                  -                  0.00 -                  

รวมคาตอบแทน 116,253.00       71,630.00        70,900.00        72,700.00        212,000           -34.91 138,000           



34 รายจ่าย

ยอดตาง

(%)

ประมาณการ

ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561

รายจายจริง

ป 2560

  คาใชสอย

    ประเภท รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 158,126.00        549,894.16        330,089.00        461,828.00        350,000            -42.86 200,000            

    ประเภท รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 57,210.00         39,681.00         20,093.00         14,063.00         50,000              0.00 50,000              

    ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม

                เขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

         คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 36,450.00         85,560.00         47,318.00         41,816.00         50,000              0.00 50,000              

         คาใชจายในการเลือกตั้ง -                  -                  -                  -                  200,000            0.00 200,000            

         โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา 349,245.00        170,417.00        146,960.00        -                  200,000            -25.00 150,000            

อยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

         โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 109,625.00        119,960.00        99,960.00         -                  150,000            -33.33 100,000            

พระบรมราชินีนาถ

         โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลตําบลดอนเจดีย  142,860.00        -                  235,300.00        156,400.00        200,000            0.00 200,000            

         โครงการสงเสริมความรูดานคุณธรรมจริยธรรมแกบุคลากร -                  -                  -                  -                  20,000              -100.00 -                  

ของเทศบาลตําบลดอนเจดีย 

         โครงการการวางแผนกลยุทธสูความสําเร็จขององคกร -                  232,620.00        -                  -                  -                  0.00 -                  

         โครงการวันเทศบาล 12,020.00         7,380.00           -                  10,000.00         10,000              0.00 10,000              

         โครงการ 5 ส -                  -                  -                  -                  30,000              -100.00 -                  

         โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมวินัย การรักษาวินัยและ -                  -                  11,890.00         -                  -                  0.00 -                  

ความโปรงใสในการทํางาน

         โครงการฝกอบรมวินัยและการดําเนินการทางวินัย -                  -                  -                  -                  15,000              0.00 15,000              

         โครงการมัคคุเทศกนอย -                  -                  -                  -                  20,000              -100.00 -                  



35 รายจ่าย

ยอดตาง

(%)

ประมาณการ

ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561

รายจายจริง

ป 2560

         โครงการประชุมประชาคมแผนพัฒนาทองถิ่น -                  -                  -                  -                  5,000               -100.00 -                  

         โครงการการอบรมใหความรูเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของ -                  -                  3,800.00           -                  -                  0.00 -                  

ทางราชการ พ.ศ. 2540 แกบุคลากรของเทศบาล

         โครงการวางศิลาฤกษอาคารสํานักงานเทศบาลตําบล 114,185.00        -                  -                  -                  -                  0.00 -                  

ดอนเจดีย

    ประเภท คาบํารุงรักษาและซอมแซม 49,014.75         33,736.59         67,147.54         87,369.96         50,000              20.00 60,000              

รวมคาใชสอย 1,028,735.75    1,239,248.75    962,557.54       771,476.96       1,350,000        -23.33 1,035,000        

  คาวัสดุ

    ประเภท วัสดุสํานักงาน 102,189.30        493,735.05        92,372.50         112,687.00        50,000              40.00 70,000              

    ประเภท วัสดุไฟฟาและวิทยุ 43,240.00         2,800.00           29,700.00         4,500.00           5,000               0.00 5,000               

    ประเภท วัสดุงานบานงานครัว 58,147.00         26,925.00         35,828.00         21,424.00         40,000              0.00 40,000              

    ประเภท วัสดุกอสราง 2,000.00           4,345.00           12,285.00         -                  5,000               0.00 5,000               

    ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนสง 9,520.00           14,470.00         12,800.00         23,251.00         20,000              50.00 30,000              

    ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 113,762.15        85,042.50         72,142.12         59,088.11         120,000            -16.67 100,000            

    ประเภท วัสดุการเกษตร 49,720.00         43,030.00         51,225.00         29,950.00         30,000              233.33 100,000            

    ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร 1,300.50           -                  -                  -                  5,000               0.00 5,000               

    ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร 67,400.00         57,490.00         105,000.00        35,990.00         50,000              0.00 50,000              

รวมคาวัสดุ 447,278.95       727,837.55       411,352.62       286,890.11       325,000           24.62 405,000           



36 รายจ่าย

ยอดตาง

(%)

ประมาณการ

ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561

รายจายจริง

ป 2560

  คาสาธารณูปโภค

    ประเภท คาไฟฟา 346,714.76        352,950.27        397,295.80        250,253.15        450,000            -11.11 400,000            

    ประเภท คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 30,311.75         37,280.04         56,544.23         42,379.22         50,000              20.00 60,000              

    ประเภท คาโทรศัพท 46,381.81         42,689.48         29,203.13         20,615.74         30,000              0.00 30,000              

    ประเภท คาไปรษณีย 11,633.00         12,417.00         13,836.00         12,665.00         15,000              0.00 15,000              

    ประเภท คาบริการทางดานโทรคมนาคม 17,956.00         17,690.92         49,799.20         35,414.13         52,000              1.92 53,000              

รวมคาสาธารณูปโภค 452,997.32       463,027.71       546,678.36       361,327.24       597,000           -6.53 558,000           

รวมงบดําเนินงาน 2,045,265.02    2,501,744.01    1,991,488.52    1,492,394.31    2,484,000        -14.01 2,136,000        

  งบลงทุน

  คาครุภัณฑ

    ประเภท ครุภัณฑสํานักงาน 17,800.00         190,500.00        108,500.00        24,260.00         -                  0.00 -                  

    ประเภท ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง -                  -                  -                  -                  -                  0.00 -                  

    ประเภท ครุภัณฑการเกษตร 7,500.00           -                  -                  -                  -                  0.00 -                  

    ประเภท ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ -                  -                  -                  -                  -                  0.00 -                  

    ประเภท ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 6,000.00           96,000.00         68,500.00         -                  -                  0.00 -                  

    ประเภท ครุภัณฑงานบานงานครัว 18,700.00         -                  9,900.00           -                  -                  0.00 -                  

    ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร 54,500.00         18,900.00         111,000.00        33,400.00         33,400              9.88 36,700              

    ประเภท คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 487,000.00        -                  -                  -                  -                  0.00 -                  

รวมคาครุภัณฑ 591,500.00       305,400.00       297,900.00       57,660.00        33,400             9.88 36,700             
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ยอดตาง

(%)

ประมาณการ

ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561

รายจายจริง

ป 2560

  คาที่ดินและสิ่งกอสราง

         โครงการติดตั้งระบบโครงขายอินเตอรเน็ตภายในสนง.แหงใหม -                  98,975.00         -                  -                  -                  0.00 -                  

         โครงการกอสรางสวนหยอมและปรับปรุงภูมิทัศนดานหนา -                  231,000.00        -                  -                  -                  0.00 -                  

สํานักงานเทศบาลตําบลดอนเจดียแหงใหม

         โครงการกอสรางถนนค.ส.ล.และรางระบายน้ํา ค.ส.ล.ภายใน -                  1,070,000.00     -                  -                  -                  0.00 -                  

สํานักงานเทศบาลตําบลดอนเจดียแหงใหมตอจากโครงการเดิม

         โครงการติดตั้งหนาตางกระจกอะลูมิเนียมชั้น 1 และชั้น 2 -                  -                  299,700.00        -                  -                  0.00 -                  

         โครงการกอสรางอาคารเก็บพัสดุและอาคารอเนกประสงค -                  -                  -                  -                  2,250,000         -100.00 -                  

         คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง -                  173,870.00        -                  -                  -                  0.00 -                  

รวมคาที่ดินและสิ่งกอสราง -                 1,573,845.00    299,700.00       -                 2,250,000        -100.00 -                 

รวมงบลงทุน 591,500.00       1,879,245.00    597,600.00       57,660.00        2,283,400        -98.39 36,700             

  งบเงินอุดหนุน

  เงินอุดหนุน

    ประเภท เงินอุดหนุนสวนราชการ -                  -                  -                  -                  -                  100.00 80,000              

รวมเงินอุดหนุน -                 -                 -                 -                 -                 100.00 80,000             

รวมงบเงินอุดหนุน -                 -                 -                 -                 -                 100.00 80,000             
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  งบรายจายอื่น

  รายจายอื่น

    ประเภท คาจางที่ปรึกษาซึ่งไมเกี่ยวกับครุภัณฑหรือ 600,234.00        1,477,582.00     -                  -                  10,000              -50.00 5,000               

               สิ่งกอสรางหรือไมไดมาซึ่งครุภัณฑหรือ

               สิ่งกอสราง

รวมรายจายอื่น 600,234.00       1,477,582.00    -                 -                 10,000             -50.00 5,000              

รวมงบรายจายอื่น 600,234.00       1,477,582.00    -                 -                 10,000             -50.00 5,000              

รวมงานบริหารทั่วไป 9,316,037.02    11,876,366.01   8,464,127.52    6,115,218.31    11,629,340       -19.97 9,307,220        

งานบริหารงานคลัง

  งบบุคลากร

  เงินเดือน (ฝายประจํา)

    ประเภท เงินเดือนพนักงาน 896,888.00        681,121.00        731,284.00        561,090.00        2,077,980         -6.70 1,938,660         

    ประเภท เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน 23,585.00         19,800.00         3,177.00           6,555.00           -                  100.00 660                  

    ประเภท เงินประจําตําแหนง 13,883.00         42,000.00         42,000.00         17,500.00         42,000              30.00 60,000              

    ประเภท คาตอบแทนพนักงานจาง 71,400.00         180,000.00        -                  67,887.00         -                  100.00 138,000            

    ประเภท เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง 36,600.00         20,000.00         -                  10,537.00         -                  100.00 21,420              

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 1,042,356.00    942,921.00       776,461.00       663,569.00       2,119,980        1.83 2,158,740        

รวมงบบุคลากร 1,042,356.00    942,921.00       776,461.00       663,569.00       2,119,980        1.83 2,158,740        



39 รายจ่าย

ยอดตาง

(%)

ประมาณการ

ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561

รายจายจริง

ป 2560

  งบดําเนินงาน

  คาตอบแทน

    ประเภท คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปน 7,350.00           8,050.00           1,750.00           350.00              5,000               0.00 5,000               

               ประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

    ประเภท คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ -                  1,040.00           -                  -                  10,000              -50.00 5,000               

    ประเภท คาเชาบานพนักงาน -                  -                  -                  14,000.00         -                  0.00 84,000              

    ประเภท เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 10,700.00         2,000.00           12,000.00         7,200.00           5,000               400.00 25,000              

    ประเภท เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 185.00              -                  -                  -                  -                  0.00 -                  

รวมคาตอบแทน 18,235.00        11,090.00        13,750.00        21,550.00        20,000             495.00 119,000           

  คาใชสอย

    ประเภท รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 14,849.00         15,305.54         199,790.00        71,020.05         250,000            -20.00 200,000            

    ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม

                เขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

         คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 62,196.00         -                  1,250.00           23,060.00         80,000              -62.50 30,000              

         โครงการปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน -                  -                  -                  -                  50,000.00         -40.00 30,000              

         โครงการฝกอบรมใหความรูดานการเงินการคลัง -                  15,620.00         3,220.00           -                  10,000.00         -100.00 -                  

    ประเภท คาบํารุงรักษาและซอมแซม 7,060.00           17,100.00         600.00              2,205.00           10,000              0.00 10,000              

รวมคาใชสอย 84,105.00        48,025.54        204,860.00       96,285.05        400,000           -32.50 270,000           



40 รายจ่าย

ยอดตาง

(%)

ประมาณการ

ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561

รายจายจริง

ป 2560

  คาวัสดุ

    ประเภท วัสดุสํานักงาน 17,845.30         42,815.00         15,749.90         20,620.50         30,000              0.00 30,000              

    ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนสง -                  1,030.00           -                  -                  3,000               0.00 3,000               

    ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 3,759.36           1,887.90           1,688.12           1,690.36           3,000               66.67 5,000               

    ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร 10,750.00         -                  19,550.00         8,140.00           20,000              0.00 20,000              

รวมคาวัสดุ 32,354.66        45,732.90        36,988.02        30,450.86        56,000             3.57 58,000             

รวมงบดําเนินงาน 134,694.66       104,848.44       255,598.02       148,285.91       476,000           -6.09 447,000           

  งบลงทุน

  คาครุภัณฑ

    ประเภท ครุภัณฑสํานักงาน 6,000.00           19,500.00         -                  10,400.00         -                  0.00 7,000               

    ประเภท ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง -                  -                  38,000.00         -                  -                  0.00 -                  

    ประเภท ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร -                  -                  -                  -                  -                  0.00 -                  

    ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร -                  40,900.00         -                  71,700.00         5,800               0.00 -                  

    ประเภท คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ -                  -                  -                  -                  -                  0.00 -                  

รวมคาครุภัณฑ 6,000.00          60,400.00        38,000.00        82,100.00        5,800              20.69 7,000              

รวมงบลงทุน 6,000.00          60,400.00        38,000.00        82,100.00        5,800              20.69 7,000              



41 รายจ่าย

ยอดตาง

(%)

ประมาณการ

ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561

รายจายจริง

ป 2560

  งบเงินอุดหนุน

  เงินอุดหนุน

    ประเภท เงินอุดหนุนสวนราชการ -                  -                  15,123.19         20,000.00         20,000              0.00 20,000              

รวมเงินอุดหนุน -                 -                 15,123.19        20,000.00        20,000             0.00 20,000             

รวมงบเงินอุดหนุน -                 -                 15,123.19        20,000.00        20,000             0.00 20,000             

รวมงานบริหารงานคลัง 1,183,050.66    1,108,169.44    1,085,182.21    913,954.91       2,621,780        0.42 2,632,740        

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 10,499,087.68   12,984,535.45   9,549,309.73    7,029,173.22    14,251,120       -16.22 11,939,960       

แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

  งบดําเนินงาน

  คาใชสอย

    ประเภท รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ -                  -                  738,600.00        497,400.00        756,000            0.00 756,000            

    ประเภท คาบํารุงรักษาและซอมแซม 55,385.00         213,070.00        256,102.60        140,983.24        100,000            100.00 200,000            

รวมคาใชสอย 55,385.00        213,070.00       994,702.60       638,383.24       856,000           11.68 956,000           



42 รายจ่าย

ยอดตาง

(%)

ประมาณการ

ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561

รายจายจริง

ป 2560

  คาวัสดุ

    ประเภท วัสดุไฟฟาและวิทยุ -                  -                  -                  -                  -                  100.00 20,000              

    ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนสง 45,030.00         129,920.00        18,550.00         105,620.00        100,000            0.00 100,000            

    ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 287,101.59        215,656.13        221,540.17        110,636.39        300,000            -16.67 250,000            

    ประเภท วัสดุสํารวจ -                  -                  -                  -                  -                  100.00 10,000              

รวมคาวัสดุ 332,131.59       345,576.13       240,090.17       216,256.39       400,000           -5.00 380,000           

รวมงบดําเนินงาน 387,516.59       558,646.13       1,234,792.77    854,639.63       1,256,000        6.37 1,336,000        

  งบลงทุน

  คาครุภัณฑ

    ประเภท ครุภัณฑสํานักงาน 7,890.00           -                  1,980.00           -                  0.00 -                  

    ประเภท ครุภัณฑการเกษตร 9,095.00           -                  -                  -                  0.00 -                  

    ประเภท ครุภัณฑงานบานงานครัว 12,000.00         -                  -                  -                  0.00 -                  

    ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร -                  -                  -                  27,800.00         -                  0.00 -                  

รวมคาครุภัณฑ 28,985.00        -                 1,980.00          27,800.00        -                 0.00 -                 

รวมงบลงทุน 28,985.00        -                 1,980.00          27,800.00        -                 0.00 -                 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 416,501.59       558,646.13       1,236,772.77    882,439.63       1,256,000        6.37 1,336,000        



43 รายจ่าย

ยอดตาง

(%)

ประมาณการ

ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561

รายจายจริง

ป 2560

งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

  งบดําเนินงาน

  คาใชสอย

    ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม

                เขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

         โครงการพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ปองกันและ -                  32,280.00         27,216.00         -                  35,000              0.00 35,000              

บรรเทาสาธารณภัยและอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน

         โครงการบริการการแพทยฉุกเฉิน -                  -                  -                  -                  5,000               0.00 5,000               

รวมคาใชสอย -                 32,280.00        27,216.00        -                 40,000             0.00 40,000             

  คาวัสดุ

    ประเภท วัสดุเครื่องแตงกาย -                  -                  -                  3,900.00           15,000              0.00 -                  

    ประเภท วัสดุเครื่องดับเพลิง 93,800.00         148,100.00        152,550.00        39,000.00         100,000            0.00 100,000            

รวมคาวัสดุ 93,800.00        148,100.00       152,550.00       42,900.00        115,000           -13.04 100,000           

รวมงบดําเนินงาน 93,800.00        180,380.00       179,766.00       42,900.00        155,000           -9.68 140,000           



44 รายจ่าย

ยอดตาง

(%)

ประมาณการ

ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561

รายจายจริง

ป 2560

  งบลงทุน

  คาครุภัณฑ

    ประเภท ครุภัณฑสํานักงาน -                  78,000.00         -                  -                  0.00 -                  

    ประเภท ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง -                  300,000.00        -                  -                  0.00 -                  

    ประเภท ครุภัณฑการเกษตร -                  -                  71,500.00         18,500.00         -                  -                  

    ประเภท ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 22,000.00         44,000.00         18,000.00         -                  0.00 -                  

    ประเภท คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 233,050.00        208,600.00        500,000.00        -                  0.00 -                  

รวมคาครุภัณฑ 255,050.00       630,600.00       589,500.00       18,500.00        -                 0.00 -                 

รวมงบลงทุน 255,050.00       630,600.00       589,500.00       18,500.00        -                 0.00 -                 

รวมงานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 348,850.00       810,980.00       769,266.00       61,400.00        155,000           -9.68 140,000           

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 765,351.59       1,369,626.13    2,006,038.77    943,839.63       1,411,000        4.61 1,476,000        



45 รายจ่าย

ยอดตาง

(%)

ประมาณการ

ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561

รายจายจริง

ป 2560

แผนงานการศึกษา (00210)

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

  งบบุคลากร

  เงินเดือน (ฝายประจํา)

    ประเภท เงินเดือนพนักงาน 323,173.00        192,960.00        220,020.00        921,610.00        1,771,080         4.97 1,859,160         

    ประเภท เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน 6,855.00           -                  -                  -                  -                  0.00 -                  

    ประเภท เงินประจําตําแหนง -                  -                  -                  -                  -                  100.00 42,000              

    ประเภท คาตอบแทนพนักงานจาง 165,175.00        309,420.00        150,956.00        257,310.00        367,080            0.00 367,080            

    ประเภท เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง 85,370.00         61,597.00         28,791.00         22,255.00         32,340              0.00 32,340              

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 580,573.00       563,977.00       399,767.00       1,201,175.00    2,170,500        5.99 2,300,580        

รวมงบบุคลากร 580,573.00       563,977.00       399,767.00       1,201,175.00    2,170,500        5.99 2,300,580        

  งบดําเนินงาน

  คาตอบแทน

    ประเภท คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 8,640.00           -                  -                  -                  10,000              -50.00 5,000               

    ประเภท เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร -                  -                  -                  -                  -                  100 5,000               

รวมคาตอบแทน 8,640.00          -                 -                 -                 10,000             0.00 10,000             



46 รายจ่าย

ยอดตาง

(%)

ประมาณการ

ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561

รายจายจริง

ป 2560

  คาใชสอย

    ประเภท รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 41,455.00         35,490.00         233,686.65        103,789.90        250,000            -40.00 150,000            

    ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม

                เขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

         คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 15,050.00         4,575.00           15,130.00         47,190.00         20,000              150.00 50,000              

    ประเภท คาบํารุงรักษาและซอมแซม 6,700.00           46,093.50         37,000.00         -                  50,000              100.00 100,000            

รวมคาใชสอย 63,205.00        86,158.50        285,816.65       150,979.90       320,000           -6.25 300,000           

  คาวัสดุ

    ประเภท วัสดุสํานักงาน 40,859.00         68,568.00         27,878.00         20,832.00         40,000              0.00 40,000              

    ประเภท วัสดุไฟฟาและวิทยุ 590.00              8,765.00           -                  -                  10,000              0.00 10,000              

    ประเภท วัสดุงานบานงานครัว 27,817.00         33,734.00         37,731.00         20,843.00         50,000              -20.00 40,000              

    ประเภท วัสดุกอสราง -                  2,485.00           -                  -                  5,000               0.00 5,000               

    ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนสง -                  -                  -                  -                  3,000               0.00 3,000               

    ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 4,696.80           3,118.91           1,510.95           763.04              8,000               -50.00 4,000               

    ประเภท วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 2,280.00           2,280.00           2,280.00           2,280.00           5,000               -40.00 3,000               

    ประเภท วัสดุการเกษตร 9,980.00           6,900.00           2,500.00           4,800.00           20,000              -50.00 10,000              

    ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร 7,800.00           13,800.00         6,650.00           17,050.00         20,000              0.00 20,000              

รวมคาวัสดุ 94,022.80        139,650.91       78,549.95        66,568.04        161,000           -16.15 135,000           



47 รายจ่าย

ยอดตาง

(%)

ประมาณการ

ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561

รายจายจริง

ป 2560

  คาสาธารณูปโภค

    ประเภท คาไฟฟา 74,103.67         83,539.54         71,737.99         47,889.38         100,000            0.00 100,000            

    ประเภท คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 12,759.02         15,042.32         13,338.31         12,871.05         18,000              11.11 20,000              

    ประเภท คาโทรศัพท 8,859.60           8,859.60           8,859.60           5,906.40           9,600               0.00 9,600               

รวมคาสาธารณูปโภค 95,722.29        107,441.46       93,935.90        66,666.83        127,600           1.57 129,600           

รวมงบดําเนินงาน 261,590.09       333,250.87       458,302.50       284,214.77       618,600           -7.11 574,600           

  งบลงทุน

  คาครุภัณฑ

    ประเภท ครุภัณฑสํานักงาน 70,000.00         84,000.00         384,000.00        -                  -                  100.00 7,000               

    ประเภท ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง -                  -                  76,000.00         -                  -                  0.00 -                  

    ประเภท ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ -                  -                  2,200.00           -                  -                  0.00 -                  

    ประเภท ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 6,000.00           149,000.00        -                  -                  -                  0.00 -                  

    ประเภท ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย -                  20,000.00         -                  -                  -                  0.00 -                  

    ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร -                  18,900.00         4,500.00           21,800.00         5,800               -100.00 -                  

รวมคาครุภัณฑ 76,000.00        271,900.00       466,700.00       21,800.00        5,800              20.69 7,000              
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ยอดตาง
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ประมาณการ
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รายจายจริง
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  คาที่ดินและสิ่งกอสราง

         โครงการปรัปรุงหองน้ําศูนยพัฒนาเด็กเล็ก -                  519,740.00        -                  -                  0.00 -                  

         โครงการปรับปรุงหองปฐมพยาบาลและหองปฏิบัติงานครู -                  74,000.00         -                  -                  0.00 -                  

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

         โครงการกอสรางอาคารโรงอาหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก -                  -                  -                  -                  0.00 3,400,000         

รวมคาที่ดินและสิ่งกอสราง -                 593,740.00       -                 -                 -                 0.00 3,400,000        

รวมงบลงทุน 76,000.00        865,640.00       466,700.00       21,800.00        5,800              58,641.38 3,407,000        

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 918,163.09       1,762,867.87    1,324,769.50    1,507,189.77    2,794,900        124.77 6,282,180        

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา

  งบดําเนินงาน

  คาใชสอย

    ประเภท รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ -                  97,000.00         -                  -                  -                  0.00 -                  

    ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม

                เขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

         โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา 535,480.00        478,280.00        484,740.00        679,940.00        876,400            -12.64 765,600            

         โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา -                  1,500.00           -                  -                  -                  0.00 -                  

         โครงการสานสัมพันธระหวางศูนยพัฒนาเด็กฯ 26,820.00         3,750.00           -                  -                  -                  0.00 -                  

และผูปกครอง

         โครงการกาวแรกแหงความสําเร็จของเด็กปฐมวัย -                  -                  -                  -                  -                  0.00 -                  
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ประมาณการ
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รายจายจริง
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         โครงการ "เด็กไทยธรรมดี" ปลูกฝงเยาวชนรุนใหม 39,340.00         -                  24,570.00         -                  50,000              -100.00 -                  

ใสใจธรรมะ

         โครงการวันเด็กแหงชาติ 59,911.00         1,500.00           -                  -                  -                  0.00 -                  

         โครงการสงเสริมการเรียนรูนอกหองเรียนแกเด็ก -                  76,280.00         -                  -                  100,000            -30.00 70,000              

และเยาวชน

         โครงการปดเทอมสอนเสริมเพิ่มความรู -                  -                  -                  -                  -                  0.00 50,000              

         โครงการเยาวชนสมานฉันทรวมใจสานสายใยวัฒนธรรม -                  -                  -                  -                  -                  0.00 -                  

         โครงการปนรักษ ปนบุญ -                  -                  -                  -                  50,000              -150.00 20,000              

รวมคาใชสอย 661,551.00       658,310.00       509,310.00       679,940.00       1,076,400        -15.87 905,600           

  คาวัสดุ

    ประเภท คาอาหารเสริม (นม) 1,956,953.79     2,110,113.30     2,372,638.80     1,267,672.04     2,639,250         2.08 2,694,200         

    ประเภท วัสดุการศึกษา 84,926.97         -                  -                  -                  -                  0.00 -                  

รวมคาวัสดุ 2,041,880.76    2,110,113.30    2,372,638.80    1,267,672.04    2,639,250        2.08 2,694,200        

รวมงบดําเนินงาน 2,703,431.76    2,768,423.30    2,881,948.80    1,947,612.04    3,715,650        -3.12 3,599,800        

  งบลงทุน

  งบลงทุน

  คาครุภัณฑ

    ประเภท ครุภัณฑการศึกษา -                  -                  -                  -                  -                  0.00 -                  

รวมคาครุภัณฑ -                 -                 -                 -                 -                 0.00 -                 

รวมงบลงทุน -                 -                 -                 -                 -                 0.00 -                 
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  งบเงินอุดหนุน

  เงินอุดหนุน

    ประเภท เงินอุดหนุนสวนราชการ 4,705,360.00     4,759,720.00     4,826,160.00     5,000,000.00     5,000,000         3.20 5,160,000         

รวมเงินอุดหนุน 4,705,360.00    4,759,720.00    4,826,160.00    5,000,000.00    5,000,000        3.20 5,160,000        

รวมงบเงินอุดหนุน 4,705,360.00    4,759,720.00    4,826,160.00    5,000,000.00    5,000,000        3.20 5,160,000        

รวมงานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 7,408,791.76    7,528,143.30    7,708,108.80    6,947,612.04    8,715,650        0.51 8,759,800        

รวมแผนงานการศึกษา 8,326,954.85    9,291,011.17    9,032,878.30    8,454,801.81    11,510,550       30.68 15,041,980       

แผนงานสาธารณสุข (00220)

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

  งบบุคลากร

  เงินเดือน (ฝายประจํา)

    ประเภท เงินเดือนพนักงาน 802,581.00        825,660.00        933,340.00        721,170.00        1,346,760         1.87 1,371,960         

    ประเภท เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน 4,005.00           -                  -                  -                  -                  0.00 -                  

    ประเภท เงินประจําตําแหนง 42,000.00         42,000.00         42,000.00         31,500.00         42,000              42.86 60,000              

    ประเภท คาจางลูกจางประจํา 311,160.00        357,245.00        398,400.00        304,410.00        403,440            1.81 410,760            

    ประเภท เงินเพิ่มตางๆ ของลูกจางประจํา 14,520.00         4,360.00           -                  -                  -                  0.00 -                  

    ประเภท คาตอบแทนพนักงานจาง 1,356,460.00     1,386,720.00     362,480.00        274,230.00        365,640            0.59 367,800            

    ประเภท เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง 626,960.00        142,000.00        22,620.00         12,825.00         17,100              0.00 17,100              

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 3,157,686.00    2,757,985.00    1,758,840.00    1,344,135.00    2,174,940        2.42 2,227,620        

รวมงบบุคลากร 3,157,686.00    2,757,985.00    1,758,840.00    1,344,135.00    2,174,940        2.42 2,227,620        
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  งบดําเนินงาน

  คาตอบแทน

    ประเภท คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปน 22,000.00         7,800.00           18,600.00         15,300.00         24,000              0.00 24,000              

               ประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

    ประเภท คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 68,770.00         25,960.00         17,720.00         16,040.00         39,000              -23.08 30,000              

    ประเภท คาเชาบานพนักงาน 26,550.00         35,400.00         36,000.00         27,000.00         36,000              0.00 36,000              

    ประเภท เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 24,500.00         3,800.00           30,000.00         15,790.00         30,000              -83.33 5,000               

    ประเภท เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 5,078.00           -                  -                  -                  -                  0.00 -                  

รวมคาตอบแทน 146,898.00       72,960.00        102,320.00       74,130.00        129,000           -26.36 95,000             

  คาใชสอย

    ประเภท รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ -                  -                  -                  86,500.00         125,000            -10.62 113,000            

    ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม

                เขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

         คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 18,976.00         9,336.00           3,350.00           8,350.00           25,000              -20.00 20,000              

    ประเภท คาบํารุงรักษาและซอมแซม 9,199.28           12,846.08         5,230.00           9,967.36           40,000              -25.00 30,000              

รวมคาใชสอย 28,175.28        22,182.08        8,580.00          104,817.36       190,000           -14.21 163,000           
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  คาวัสดุ

    ประเภท วัสดุสํานักงาน 14,156.00         51,900.00         11,868.00         11,150.00         20,000              -50.00 10,000              

    ประเภท วัสดุไฟฟาและวิทยุ -                  4,480.00           1,140.00           -                  10,000              -50.00 5,000               

    ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนสง 3,700.00           2,440.00           3,400.00           8,200.00           40,000              -25.00 30,000              

    ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 70,478.22         48,762.53         43,611.56         29,231.06         50,000              20.00 60,000              

    ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร 27,170.00         6,650.00           13,475.00         13,750.00         20,000              -25.00 15,000              

รวมคาวัสดุ 115,504.22       114,232.53       73,494.56        62,331.06        140,000           -14.29 120,000           

รวมงบดําเนินงาน 290,577.50       209,374.61       184,394.56       241,278.42       459,000           -17.65 378,000           

  งบลงทุน

  คาครุภัณฑ

    ประเภท ครุภัณฑสํานักงาน -                  19,500.00         7,600.00           -                  -                  0.00 -                  

    ประเภท ครุภัณฑการเกษตร -                  -                  -                  -                  -                  0.00 -                  

    ประเภท ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร -                  -                  -                  -                  -                  0.00 -                  

    ประเภท ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย -                  -                  237,000.00        -                  -                  0.00 -                  

    ประเภท ครุภัณฑงานบานงานครัว -                  -                  -                  -                  -                  0.00 -                  

    ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร 31,000.00         24,500.00         27,500.00         16,000.00         16,000              -100.00 -                  

    ประเภท คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ -                  -                  -                  -                  -                  0.00 -                  

รวมคาครุภัณฑ 31,000.00        44,000.00        272,100.00       16,000.00        16,000             -100.00 -                 

รวมงบลงทุน 31,000.00        44,000.00        272,100.00       16,000.00        16,000             -100.00 -                 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 3,479,263.50    3,011,359.61    2,215,334.56    1,601,413.42    2,649,940        -1.67 2,605,620        
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

  งบดําเนินงาน

  คาใชสอย

    ประเภท รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ -                  4,530.00           66,800.00         -                  10,000              0.00 10,000              

    ประเภท รายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม

                เขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

         โครงการอบรมสงเสริมการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ 14,300.00         -                  -                  -                  -                  0.00 -                  

         โครงการสงเสริมปองกันโรคขาดสารอาหารใน 26,400.00         -                  -                  -                  -                  0.00 -                  

เด็กแรกเกิด-5 ป และโรคอวน

         โครงการพัฒนา อสม. ผูนําชุมชนในการปองกัน 35,843.00         -                  -                  -                  -                  0.00 -                  

โรคเอดส และยาเสพติดในชุมชน

         โครงการปองกันโรคเอดส และยาเสพติดในโรงเรียน -                  30,433.00         -                  -                  -                  0.00 -                  

         โครงการรณรงคปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก 49,500.00         44,130.00         49,500.00         48,000.00         50,000              0.00 50,000              

ในชุมชน 

         โครงการปองกันโรคพิษสุนัขบาและคุมกําเนิด 47,740.00         -                  -                  -                  50,000              0.00 50,000              

สุนัข-แมว

         โครงการเฝาระวังโรคไขหวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการ 30,950.00         -                  -                  -                  -                  0.00 -                  

         โครงการพัฒนามาตรฐานสุขาภิบาลอาหารใน 44,580.00         -                  -                  -                  -                  0.00 -                  

โรงเรียน สถานประกอบการจําหนายอาหาร

         โครงการการจัดการสิ่งแวดลอมนาอยู สูการลดภาวะโลกรอน -                  -                  -                  -                  -                  0.00 -                  

         โครงการจัดการน้ําเสียดวยนวัตกรรม 39,000.00         -                  -                  -                  -                  0.00 -                  
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         โครงการพัฒนา สนับสนุน เกณฑมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร -                  -                  16,000.00         3,500.00           20,000              0.00 20,000              

ของผูประกอบการดานอาหารและตลาดสด

         โครงการเฝาระวังน้ําบริโภคปลอดภัยตามเกณฑมาตรฐาน 15,610.00         -                  21,200.00         -                  40,000              0.00 40,000              

         โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผูประกอบการ 34,925.00         9,340.00           -                  -                  -                  0.00 -                  

สถานบริการแตงผม-เสริมสวย

         โครงการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการกิจการอันตราย -                  -                  3,515.00           -                  -                  0.00 -                  

ตอสุขภาพ

         โครงการอบรมแกนนําเยาวชนปองกันโรคเอดสและเพศสัมพันธ -                  -                  21,820.00         -                  -                  0.00 -                  

กอนวัยอันควร

         โครงการปองกันวัยใสปลอดภัยยาเสพติด โรคเอดส โรคติดตอ -                  -                  -                  -                  30,000              25.00 40,000              

ทางเพศสัมพันธ

         โครงการพัฒนาระบบมาตรฐานดานสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล -                  -                  -                  2,580.00           10,000              -100.00 -                  

อาหาร

         โครงการสงเสริมสุขภาพจิตปองกันโรคซึมเศราในผูสูงอายุ -                  -                  -                  34,255.00         30,000              25.00 40,000              

         โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน 113,185.00        144,005.00        -                  -                  -                  0.00 -                  

คณะกรรมการชุมชน และอสม. 

รวมคาใชสอย 452,033.00       232,438.00       178,835.00       88,335.00        240,000           4.17 250,000           

  คาวัสดุ

    ประเภท วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 2,000.00           39,790.00         18,720.00         7,090.00           40,000              0.00 40,000              

รวมคาวัสดุ 2,000.00          39,790.00        18,720.00        7,090.00          40,000             0.00 40,000             

รวมงบดําเนินงาน 454,033.00       272,228.00       197,555.00       95,425.00        280,000           3.57 290,000           
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  งบลงทุน

  คาครุภัณฑ

    ประเภท ครุภัณฑการเกษตร -                  -                  15,900.00         -                  -                  0.00 -                  

รวมคาครุภัณฑ -                 -                 15,900.00        -                 -                 0.00 -                 

รวมงบลงทุน -                 -                 15,900.00        -                 -                 0.00 -                 

  งบเงินอุดหนุน

  เงินอุดหนุน

    ประเภท เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน 75,000.00         37,500.00         37,500.00         -                  -                  0.00 -                  

รวมเงินอุดหนุน 75,000.00        37,500.00        37,500.00        -                 -                 0.00 -                 

รวมงบเงินอุดหนุน 75,000.00        37,500.00        37,500.00        -                 -                 0.00 -                 

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 529,033.00       309,728.00       250,955.00       95,425.00        280,000           3.57 290,000           

รวมแผนงานสาธารณสุข 4,008,296.50    3,321,087.61    2,466,289.56    1,696,838.42    2,929,940        -1.17 2,895,620        
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ยอดตาง

(%)

ประมาณการ

ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561

รายจายจริง

ป 2560

แผนงานเคหะและชุมชน (00240)

งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

  งบบุคลากร

  เงินเดือน (ฝายประจํา)

    ประเภท เงินเดือนพนักงาน 873,897.00        877,850.00        978,580.00        755,580.00        1,395,240         -3.67 1,344,000         

    ประเภท เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน 47,955.00         21,610.00         4,620.00           -                  -                  0.00 -                  

    ประเภท เงินประจําตําแหนง 42,000.00         -                  13,500.00         13,500.00         18,000              233.33 60,000              

    ประเภท คาจางลูกจางประจํา 162,420.00        195,150.00        207,520.00        -                  -                  0.00 -                  

    ประเภท เงินเพิ่มตางๆ ของลูกจางประจํา -                  -                  -                  -                  -                  0.00 -                  

    ประเภท คาตอบแทนพนักงานจาง 442,245.00        551,340.00        288,870.00        346,950.00        296,040            72.48 510,600            

    ประเภท เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง 145,590.00        80,780.00         34,320.00         32,180.00         22,800              111.58 48,240              

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 1,714,107.00    1,726,730.00    1,527,410.00    1,148,210.00    1,732,080        13.32 1,962,840        

รวมงบบุคลากร 1,714,107.00    1,726,730.00    1,527,410.00    1,148,210.00    1,732,080        13.32 1,962,840        

  งบดําเนินงาน

  คาตอบแทน

    ประเภท คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ -                  -                  -                  -                  10,000              -50.00 5,000               

    ประเภท คาเชาบานพนักงาน 50,400.00         50,400.00         50,400.00         37,800.00         51,000              -70.59 15,000              

    ประเภท เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 20,000.00         12,000.00         -                  -                  -                  0.00 -                  

รวมคาตอบแทน 70,400.00        62,400.00        50,400.00        37,800.00        61,000             -67.21 20,000             



57 รายจ่าย

ยอดตาง

(%)

ประมาณการ

ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561

รายจายจริง

ป 2560

  คาใชสอย

    ประเภท รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ -                  100,463.52        -                  -                  -                  0.00 -                  

    ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม

                เขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

         คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 7,300.00           6,860.00           800.00              5,050.00           30,000              -33.33 20,000              

    ประเภท คาบํารุงรักษาและซอมแซม 55,318.23         153,880.00        64,950.00         6,229.15           30,000              0.00 30,000              

รวมคาใชสอย 62,618.23        261,203.52       65,750.00        11,279.15        60,000             -16.67 50,000             

  คาวัสดุ

    ประเภท วัสดุสํานักงาน 103,492.00        182,592.00        7,480.00           11,808.00         35,000              -14.29 30,000              

    ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนสง -                  40,800.00         595.00              18,900.00         20,000              0.00 20,000              

    ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 68,773.17         48,958.15         48,130.82         30,470.88         60,000              -16.67 50,000              

    ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร 12,450.00         2,550.00           30,150.00         14,540.00         30,000              -16.67 25,000              

รวมคาวัสดุ 184,715.17       274,900.15       86,355.82        75,718.88        145,000           -13.79 125,000           

รวมงบดําเนินงาน 317,733.40       598,503.67       202,505.82       124,798.03       266,000           -26.69 195,000           
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ยอดตาง
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ประมาณการ

ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561

รายจายจริง
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  งบลงทุน

  คาครุภัณฑ

    ประเภท ครุภัณฑสํานักงาน -                  36,900.00         -                  -                  -                  0.00 -                  

    ประเภท ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง -                  . -                  -                  -                  0.00 -                  

    ประเภท ครุภัณฑสํารวจ -                  -                  -                  -                  -                  0.00 -                  

    ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร 22,000.00         41,000.00         34,800.00         34,800              -100.00 -                  

    ประเภท ครุภัณฑอื่น -                  -                  -                  -                  0.00 -                  

    ประเภท คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ -                  -                  -                  -                  0.00 -                  

รวมคาครุภัณฑ 22,000.00        36,900.00        41,000.00        34,800.00        34,800             -100.00 -                 

รวมงบลงทุน 22,000.00        36,900.00        41,000.00        34,800.00        34,800             -100.00 -                 

รวมงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 2,053,840.40    2,362,133.67    1,770,915.82    1,307,808.03    2,032,880        6.15 2,157,840        

งานไฟฟาถนน

  งบดําเนินงาน

  คาใชสอย

    ประเภท รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 5,700.00           8,918.46           950,909.00        319,500.00        484,000            15.70 560,000            

รวมคาใชสอย 5,700.00          8,918.46          950,909.00       319,500.00       484,000           15.70 560,000           

  คาวัสดุ

    ประเภท วัสดุไฟฟาและวิทยุ 149,800.00        199,665.00        594,340.00        96,295.00         100,000            0.00 100,000            

    ประเภท วัสดุกอสราง 141,134.00        211,975.00        129,975.00        72,020.00         100,000            0.00 100,000            

รวมคาวัสดุ 290,934.00       411,640.00       724,315.00       168,315.00       200,000           0.00 200,000           
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  คาสาธารณูปโภค

    ประเภท คาไฟฟา 1,251.84           1,260.85           1,086.58           922.94              10,000              0.00 10,000              

รวมคาสาธารณูปโภค 1,251.84          1,260.85          1,086.58          922.94             10,000             0.00 10,000             

รวมงบดําเนินงาน 297,885.84       421,819.31       1,676,310.58    488,737.94       694,000           10.95 770,000           

  งบลงทุน

  คาครุภัณฑ

    ประเภท ครุภัณฑกอสราง -                  -                  39,400.00         -                  -                  0.00 -                  

    ประเภท ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 97,000.00         -                  -                  -                  -                  0.00 -                  

    ประเภท ครุภัณฑอื่น 100,000.00        -                  -                  -                  -                  0.00 -                  

รวมคาครุภัณฑ 197,000.00       -                 39,400.00        -                 -                 0.00 -                 

  คาที่ดินและสิ่งกอสราง

         โครงการกอสรางถนนค.ส.ล. ภายในชุมชนสันติสุข ซอยแยก 650,000.00        -                  -                  -                  -                  0.00 -                  

ถนนรอบองคฯ ทิศตะวันออกเชื่อมถนนคันคลองชลประทาน 15

ถึงบานนางอุนเรือน เบญจวรรณ

         โครงการกอสรางรางระบายน้ําฝาปด ค.ส.ล. ถนนภายใน 144,000.00        -                  -                  -                  -                  0.00 -                  

ชุมชนปราบไตรจักรบริเวณแยกริมถนนตลาดเมืองทองถึง 882/1

         โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.ภายในชุมชนดอนประดู ซอยแยก 326,000.00        -                  -                  -                  -                  0.00 -                  

ถนนคันคลองชลประทาน ถึงบานนางวารินทร สีน้ําเงิน

         โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.ภายในชุมชนสันติสุข ซอยแยก 270,000.00        -                  -                  -                  -                  0.00 -                  

ถนนรอบองคพระบรมราชานุสรณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ทิศเหนือ ถึงบานนางจารุวรรณ เจียมพุก
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         โครงการกอสรางปรับปรุงทอระบายน้ํา บอพัก ทางเทา -                  1,030,000.00     -                  -                  -                  0.00 495,000.00        

และซุมประตูถนนทางเขาพระบรมราชานุสรณสมเด็จพระนเรศวร

มหาราช (ประตูทิศตะวันตก)

         โครงการปรับปรุงซอมแซมไฟฟาและปรับปรุงภูมิทัศน -                  784,000.00        -                  -                  -                  0.00 -                  

เกาะกลางถนนทางเขาพระบรมราชานุสรณสมเด็จพระนเรศวร

มหาราชดานประตูทิศตะวันตก

         โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ถนนคันคลอง 15 ตอจาก -                  1,529,000.00     -                  -                  -                  0.00 -                  

โครงการเดิมไปทางทิศตะวันตกเริ่มตนจากหนาบานนางอุนเรือน

เบญจวรรณ ถึง หลังกเขตที่ 2

         โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ทอระบายน้ํา บอพัก ค.ส.ล. -                  -                  -                  -                  -                  0.00 -                  

และทางเทาถนนเทศบาลซอย 4

         โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ชุมชนดอนประดู จากบริเวณ -                  -                  862,000.00        -                  -                  0.00 -                  

หนาบานนางสมศรี สรหงษ ถึงหนาบานนายสุปชัย สุขสําราญ

         โครงการซอมแซมปรับปรุงทอลอด ค.ส.ล. ถนนทางเชื่อมเขา -                  -                  126,000.00        -                  -                  0.00 -                  

ซอยภายในชุมชนสันติสุข

         โครงการปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรถนนซอยสามัคคีภายใน -                  -                  -                  -                  1,822,000         -100.00 -                  

ชุมชนดอนประดู

         คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง 97,000.00         131,050.00        -                  -                  -                  0.00 -                  

รวมคาที่ดินและสิ่งกอสราง 1,487,000.00    3,474,050.00    988,000.00       -                 1,822,000        -72.83 495,000           

รวมงบลงทุน 1,684,000.00    3,474,050.00    1,027,400.00    -                 1,822,000        -72.83 495,000           

รวมงานไฟฟาถนน 1,981,885.84    3,895,869.31    2,703,710.58    488,737.94       2,516,000        -49.72 1,265,000        
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งานสวนสาธารณะ

  งบดําเนินงาน

  คาใชสอย

    ประเภท รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ -                  -                  216,000.00        144,000.00        216,000            0.00 216,000            

รวมคาใชสอย -                 -                 216,000.00       144,000.00       216,000           0.00 216,000           

  คาวัสดุ

    ประเภท วัสดุการเกษตร -                  -                  30,000.00         25,560.00         30,000              0.00 30,000              

    ประเภท วัสดุเครื่องแตงกาย 41,730.00         39,950.00         -                  15,000.00         15,000              0.00 15,000              

รวมคาวัสดุ 41,730.00        39,950.00        30,000.00        40,560.00        45,000             0.00 45,000             

รวมงบดําเนินงาน 41,730.00        39,950.00        246,000.00       184,560.00       261,000           0.00 261,000           

  งบลงทุน

คาครุภัณฑ

    ประเภท ครุภัณฑการเกษตร 9,455.00           -                  16,000.00         -                  -                  0.00 -                  

    ประเภท ครุภัณฑงานบานงานครัว 17,600.00         -                  -                  -                  -                  0.00 -                  

รวมคาครุภัณฑ 27,055.00        -                 16,000.00        -                 -                 0.00 -                 

รวมงบลงทุน 27,055.00        -                 16,000.00        -                 -                 0.00 -                 

รวมงานสวนสาธารณะ 68,785.00        39,950.00        262,000.00       184,560.00       261,000           0.00 261,000           
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

  งบดําเนินงาน

  คาใชสอย

    ประเภท รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 78,600.00         144,615.31        1,086,300.00     720,000.00        1,080,000         0.00 1,080,000         

    ประเภท รายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม

                เขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

         โครงการรณรงคการคัดแยกขยะรีไซเคิล -                  -                  -                  -                  30,000              14.29 35,000              

         โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย -                  -                  164,140.00        30,560.00         200,000            0.00 200,000            

    ประเภท คาบํารุงรักษาและซอมแซม 22,630.00         64,205.85         67,720.00         78,531.72         50,000              200.00 150,000            

รวมคาใชสอย 101,230.00       208,821.16       1,318,160.00    829,091.72       1,360,000        7.72 1,465,000        

  คาวัสดุ

    ประเภท วัสดุงานบานงานครัว 111,450.00        100,190.00        187,810.00        97,625.00         100,000            100.00 200,000            

    ประเภท วัสดุกอสราง 512.00              1,360.00           -                  -                  5,000               0.00 5,000               

    ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนสง -                  40,000.00         5,200.00           44,500.00         50,000              60.00 80,000              

    ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 344,471.64        261,137.34        203,106.90        113,778.40        250,000            -20.00 200,000            

    ประเภท วัสดุการเกษตร 49,380.00         35,940.00         39,996.00         23,480.00         40,000              0.00 40,000              

    ประเภท วัสดุเครื่องแตงกาย 41,730.00         39,950.00         18,390.00         11,970.00         30,000              0.00 30,000              

รวมคาวัสดุ 547,543.64       478,577.34       454,502.90       291,353.40       475,000           16.84 555,000           

รวมงบดําเนินงาน 648,773.64       687,398.50       1,772,662.90    1,120,445.12    1,835,000        10.08 2,020,000        
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  งบลงทุน

  คาครุภัณฑ

    ประเภท คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 43,000.00         -                  -                  -                  -                  0.00 -                  

รวมคาครุภัณฑ 43,000.00        -                 -                 -                 -                 0.00 -                 

รวมงบลงทุน 43,000.00        -                 -                 -                 -                 0.00 -                 

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 691,773.64       687,398.50       1,772,662.90    1,120,445.12    1,835,000        10.08 2,020,000        

งานบําบัดน้ําเสีย

  งบดําเนินงาน

  คาใชสอย

    ประเภท รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 295,000.00        232,000.00        235,500.00        212,000.00        350,000            -82.86 60,000              

    ประเภท รายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม

                เขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

         โครงการจัดการน้ําเสียในชุมชนและแหลงน้ําสาธารณะ -                  -                  5,200.00           -                  30,000              0.00 30,000              

ในเขตเทศบาล

         โครงการขุดลอกเหมืองสงน้ําและทางระบายน้ํา -                  -                  -                  -                  -                  100.00 150,000            

         โครงการลอกทอระบายน้ํา -                  -                  -                  -                  -                  100 150,000            

รวมคาใชสอย 295,000.00       232,000.00       240,700.00       212,000.00       380,000           2.63 390,000           

รวมงบดําเนินงาน 295,000.00       232,000.00       240,700.00       212,000.00       380,000           2.63 390,000           
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ยอดตาง

(%)

ประมาณการ

ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561

รายจายจริง
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  งบลงทุน

  คาครุภัณฑ

    ประเภท ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย -                  21,000.00         -                  -                  -                  0.00 -                  

    ประเภท ครุภัณฑงานบานงานครัว -                  26,400.00         -                  -                  -                  0.00 -                  

    ประเภท คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ -                  -                  -                  -                  -                  0.00 -                  

รวมคาครุภัณฑ -                 47,400.00        -                 -                 -                 0.00 -                 

รวมงบลงทุน -                 47,400.00        -                 -                 -                 0.00 -                 

รวมงานบําบัดน้ําเสีย 295,000.00       279,400.00       240,700.00       212,000.00       380,000           2.63 390,000           

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 5,091,284.88    7,264,751.48    6,749,989.30    3,313,551.09    7,024,880        -13.25 6,093,840        

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250)

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน

  งบดําเนินงาน

  คาใชสอย

    ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม

                เขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

         โครงการฝกอาชีพระยะสั้นใหแกชุมชนในเขตเทศบาล -                  -                  -                  14,424.00         10,000              0.00 10,000              

         โครงการออกหนวยใหบริการประชาชนในเขตเทศบาล 47,399.00         25,035.00         30,720.80         -                  70,000              -28.57 50,000              

         โครงการสานใยรัก ผูสูงอายุ สุขภาพดี ชีวีมีสุข 268,850.00        24,640.00         33,720.00         50,000              -20.00 40,000              

         โครงการรอยรัก รอยดวงใจ ใสใจวัยผูสูงอายุ -                  25,940.00         -                  -                  -                  0.00 -                  

         โครงการสงเสริมการดําเนินการกองทุนสวัสดิการชุมชน -                  -                  3,850.00           -                  5,000               0.00 5,000               



65 รายจ่าย

ยอดตาง

(%)

ประมาณการ

ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561

รายจายจริง

ป 2560

         โครงการชุมชนอบอุนเกื้อกูลผูดอยโอกาส -                  -                  -                  -                  10,000              -50.00 5,000               

         โครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ 194,280.00        -                  -                  -                  -                  0.00 -                  

         โครงการ stop teen mom หยุดการตั้งครรภ 33,010.00         -                  -                  -                  -                  0.00 -                  

ไมพรอมในวัยรุน ประจําป 2557

         โครงการครอบครัวสุขสันต สานฝนใหชุมชน -                  15,500.00         -                  -                  -                  0.00 -                  

         โครงการสงเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล -                  -                  -                  145,200.00        50,000              0.00 50,000              

         โครงการตามรอยพระบาท เรียนรูศาสตรพระราชา -                  -                  -                  42,000.00         -                  -                  

สูการพัฒนาที่ยั่งยืน

         โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน -                  -                  177,000.00        -                  -                  100.00 50,000              

คณะกรรมการชุมชน และอสม. 

รวมคาใชสอย 543,539.00       66,475.00        236,210.80       235,344.00       195,000           7.69 210,000           

รวมงบดําเนินงาน 543,539.00       66,475.00        236,210.80       235,344.00       195,000           7.69 210,000           

  งบเงินอุดหนุน

  เงินอุดหนุน

    ประเภท เงินอุดหนุนสวนราชการ 60,000.00         60,000.00         60,000.00         -                  60,000              0.00 60,000              

รวมเงินอุดหนุน 60,000.00        60,000.00        60,000.00        -                 60,000             0.00 60,000             

รวมงบเงินอุดหนุน 60,000.00        60,000.00        60,000.00        -                 60,000             0.00 60,000             

รวมงานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 603,539.00       126,475.00       296,210.80       235,344.00       255,000           5.88 270,000           

รวมแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 603,539.00       126,475.00       296,210.80       235,344.00       255,000           5.88 270,000           



66 รายจ่าย

ยอดตาง

(%)

ประมาณการ

ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561

รายจายจริง

ป 2560

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)

งานกีฬาและนันทนาการ

  งบดําเนินงาน

  คาใชสอย

    ประเภท รายจายเพื่อใหไดซึ่งบริการ 94,500.00         108,000.00        107,700.00        72,000.00         108,000            0.00 108,000            

    ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม

                เขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

         คาใชจายในการสงนักกีฬา นักเรียน เยาวชน 7,860.00           8,710.00           6,220.00           -                  10,000              -50.00 5,000               

และประชาชนเขารวมแขงขันกีฬา

รวมคาใชสอย 102,360.00       116,710.00       113,920.00       72,000.00        118,000           -4.24 113,000           

รวมงบดําเนินงาน 102,360.00       116,710.00       113,920.00       72,000.00        118,000           -4.24 113,000           

  งบลงทุน

  คาครุภัณฑ

    ประเภท ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย -                  8,000.00           -                  -                  -                  0.00 -                  

    ประเภท ครุภัณฑงานบานงานครัว -                  -                  4,900.00           -                  -                  0.00 -                  

    ประเภท ครุภัณฑกีฬา 196,400.00        99,500.00         99,000.00         -                  -                  0.00 -                  

รวมคาครุภัณฑ 196,400.00       107,500.00       103,900.00       -                 -                 0.00 -                 

รวมงบลงทุน 196,400.00       107,500.00       103,900.00       -                 -                 0.00 -                 



67 รายจ่าย

ยอดตาง

(%)

ประมาณการ

ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561

รายจายจริง

ป 2560

  งบเงินอุดหนุน

  เงินอุดหนุน

    ประเภท เงินอุดหนุนสวนราชการ -                  -                  274,096.66        -                  -                  0.00 -                  

รวมเงินอุดหนุน -                 -                 274,096.66       -                 -                 0.00 -                 

รวมงบเงินอุดหนุน -                 -                 274,096.66       -                 -                 0.00 -                 

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 298,760.00       224,210.00       491,916.66       72,000.00        118,000           -4.24 113,000           

งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น

  งบดําเนินงาน

  คาใชสอย

    ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม 398,594.00        

                เขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

         โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง 79,425.00         41,500.00         1,000.00           70,000              -250.00 20,000              

         โครงการการทําบุญ ตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปใหม 61,160.00         64,800.00         73,750.00         80,000              0.00 80,000              

         โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต 55,970.00         54,035.00         9,850.00           70,000              -250.00 20,000              

         งานประเพณีในทองถิ่น -                  -                  -                  -                  30,000              -500.00 5,000               

รวมคาใชสอย 398,594.00       196,555.00       160,335.00       84,600.00        250,000           -50.00 125,000           

รวมงบดําเนินงาน 398,594.00       196,555.00       160,335.00       84,600.00        250,000           -50.00 125,000           



68 รายจ่าย

ยอดตาง

(%)

ประมาณการ

ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561

รายจายจริง

ป 2560

  งบเงินอุดหนุน

  เงินอุดหนุน

    ประเภท เงินอุดหนุนสวนราชการ 50,000.00         50,000.00         50,000.00         50,000.00         50,000              0.00 50,000              

รวมหมวดเงินอุดหนุน 50,000.00        50,000.00        50,000.00        50,000.00        50,000             0.00 50,000             

รวมงบเงินอุดหนุน 50,000.00        50,000.00        50,000.00        50,000.00        50,000             0.00 50,000             

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น 448,594.00       246,555.00       210,335.00       134,600.00       300,000           -41.67 175,000           

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 747,354.00       470,765.00       702,251.66       206,600.00       418,000           -31.10 288,000           

แผนงานงบกลาง (00410)

   งบกลาง

      คาชําระหนี้เงินตน -                  -                  1,744,610.20     -                  1,796,950         3.00 1,850,860         

      คาชําระดอกเบี้ย 106,655.76        505,920.57        600,000.00        -                  547,670            -9.84 493,760            

      เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 194,149.00        217,579.00        233,274.00        67,712.00         240,100            -51.97 115,330            

      เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 3,992,400.00     3,926,800.00     4,080,100.00     3,107,800.00     4,245,600         0.88 4,282,800         

      เบี้ยยังชีพคนพิการ 330,000.00        465,600.00        509,600.00        385,600.00        528,000            7.27 566,400            

      เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 24,000.00         24,000.00         24,000.00         18,000.00         36,000              0.00 36,000              

      เงินสํารองจาย -                  -                  -                  -                  107,770            -57.82 45,460              

      เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) 80,000.00         90,000.00         90,000.00         90,000.00         90,000              0.00 90,000              

      คาบํารุงสันนิบาตเทศบาล (ส.ท.ท.) 25,900.00         34,300.00         33,670.00         -                  35,430              5.22 37,280              



69 รายจ่าย

ยอดตาง

(%)

ประมาณการ

ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561

รายจายจริง

ป 2560

      คาใชจายในการจัดจราจร 144,900.00        106,990.00        789,500.00        320,400.00        80,000              0.00 80,000              

      คาใชจายในการใชเงินกองทุนผูแทนผูประสบภัย -                  -                  -                  -                  10,000              -50.00 5,000               

      เงินชวยคาทําศพ -                  -                  -                  -                  10,000              -50.00 5,000               

รวมงบกลาง 4,898,004.76    5,371,189.57    8,104,754.20    3,989,512.00    7,727,520        -1.55 7,607,890        

   งบบําเหน็จ/บํานาญ

      เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น(ก.บ.ท.) 394,160.00        449,000.00        446,200.00        414,127.20        457,440            -1.15 452,160            

      เงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญของราชการสวนทองถิ่น (ช.ค.บ.)          30,456.00          42,196.00          44,544.00          37,383.00               44,550 0.00               44,550

      คารักษาพยาบาลผูรับบํานาญ 2,635.00           -                  -                  -                  -                  0.00 -                  

      เงินบําเหน็จลูกจางประจํา -                  130,837.00        5,175.00           338,222.00        340,000            -100.00 -                  

รวมงบบําเหน็จ/บํานาญ 427,251.00       622,033.00       495,919.00       789,732.20       841,990           -41.01 496,710           

รวมแผนงานงบกลาง 5,325,255.76    5,993,222.57    8,600,673.20    4,779,244.20    8,569,510        -5.43 8,104,600        

รวมทุกแผนงาน 35,367,124.26   40,821,474.41   39,403,641.32   26,659,392.37   46,370,000       -0.56 46,110,000       

หมายเหตุ : ยอดรายจายจริงของป 2560 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายทั่วไป 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

เทศบาลตําบลดอนเจดีย 

อําเภอดอนเจดีย  จังหวัดสุพรรณบุรี 

ประมาณการรายรบัรวมท้ังสิ้น  บาท แยกเปน 

รายไดจัดเก็บเอง 

1. หมวดภาษีอากร รวม 1,703,000 บาท  

1.1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 1,100,000 บาท 

คําชี้แจง ประมาณการจากรายไดที่คาดวาจะไดรับจริง  

1.2. ภาษีบํารุงทองที่ จํานวน 50,000 บาท 

คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปงบประมาณที่ผานมาและคาดวาจะไดรับจริง  

1.3. ภาษีปาย จํานวน 550,000 บาท 

คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปงบประมาณที่ผานมาและคาดวาจะไดรับจริง  

1.4. ภาษีอากรสัตว จํานวน 3,000 บาท 

คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา 

2. หมวดคาธรรมเนียม คาปรบัและใบอนุญาต รวม 1,224,900 บาท 

2.1. คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการฆาสัตวและจําหนายเน้ือสัตว จํานวน 3,000  บาท 

คําชี้แจง ประมาณการไวตํ่ากวาปงบประมาณที่ผานมาและคาดวาจะไดรับจริง 

2.2. คาธรรมเนียมประทับตรารับรองใหจําหนายเน้ือสัตว จํานวน 700  บาท 

คําชี้แจง ประมาณการใกลเคียงกับปงบประมาณที่ผานมาและคาดวาจะไดรับจริง 

1.1. คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา  จํานวน 3,000  บาท 

คําชี้แจง ประมาณการไวใกลเคียงปงบประมาณที่ผานมาและคาดวาจะไดรับจริง 

1.2. คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน  จํานวน 8,000  บาท 

คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาปงบประมาณที่ผานมาและคาดวาจะไดรับจริง 

1.3. คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 3,500 บาท 

คําชี้แจง ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริงในปที่ลวงมา 

1.4. คาธรรมเนียมเก็บและขนมลูฝอย จํานวน 400,000 บาท 

คําชี้แจง ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริงในปที่ลวงมา 
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1.5. คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงสถานที่จําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร 

 จํานวน 15,000 บาท 

คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปงบประมาณที่ผานมาและคาดวาจะไดรับจริง 

1.6. คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการการต้ังสุสานและฌาปนสถาน จํานวน 1,500 บาท 

คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา 

1.7. คาธรรมเนียมปด โปรย ติดต้ังแผนประกาศหรือแผนปลิวเพ่ือการโฆษณา 

 จํานวน 300 บาท 

คําชี้แจง ประมาณการจากรายไดที่คาดวาจะไดรับ 

1.8. คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร จํานวน 1,000 บาท 

คําชี้แจง ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริงในปที่ลวงมา 

1.9. คาธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย จํานวน 1,000 บาท 

คําชี้แจง ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริงในปที่ลวงมา 

1.10. คาธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย จํานวน 400,000 บาท 

คําชี้แจง ประมาณการจากรายไดที่ไดรับจริง 

1.11. คาธรรมเนียมอ่ืนๆ จํานวน 100 บาท 

คําชี้แจง ประมาณการจากรายไดที่ไดรับจริง 

1.12. คาปรับผูกระทาํผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 40,000 บาท 

คําชี้แจง ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริงในปที่ลวงมา 

1.13. คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 200,000 บาท 

คําชี้แจง ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริงในปที่ลวงมา 

1.14. คาใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรอืมูลฝอย จํานวน 5,000 บาท 

คําชี้แจง ประมาณการจากรายไดที่ไดรับจริง 

1.15. คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

  จํานวน 45,000 บาท 

คําชี้แจง ประมาณการจากรายไดที่คาดวาจะไดรับ 

1.16. คาใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่จําหนายอาหารหรือสะสมอาหารในครัว หรือพ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่เกิน 200 

ตารางเมตร จํานวน 3,500 บาท 

คําชี้แจง ประมาณการจากรายไดที่คาดวาจะไดรับ 

1.17. คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ จํานวน 80,000 บาท 

คําชี้แจง ประมาณการไวใกลเคียงกับปงบประมาณที่ลวงมาและคาดวาจะไดรับจริง 

1.18. คาใบอนุญาตจัดต้ังตลาดเอกชน จํานวน 8,000 บาท 

คําชี้แจง ประมาณการจากรายไดที่คาดวาจะไดรับ 
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1.19. คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 300 บาท 

คําชี้แจง ประมาณการจากรายไดที่คาดวาจะไดรับ 

1.20. คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง 

  จํานวน 2,000 บาท 

คําชี้แจง ประมาณการไวใกลเคียงกับปงบประมาณที่ผานมาและคาดวาจะไดรับจริง 

1.21. คาใบอนุญาตอ่ืนๆ จํานวน 3,500 บาท 

คําชี้แจง ประมาณการจากรายไดที่คาดวาจะไดรับ 

2. หมวดรายไดจากทรัพยสิน รวม 604,000 บาท 

2.1. คาเชาหรือคาบริการสถานที ่ จํานวน 3,000 บาท 

คําชี้แจง ประมาณการจากรายไดที่คาดวาจะไดรับ 

2.2. ดอกเบ้ียเงินฝาก จํานวน 600,000 บาท 

คําชี้แจง ประมาณการไวใกลเคียงกับปงบประมาณทีล่วงมาและคาดวาจะไดรับจริง 

2.3. เงินปนผลหรือเงินรางวัลตางๆ จํานวน 500 บาท 

คําชี้แจง ประมาณการจากรายไดที่คาดวาจะไดรับ 

2.4. รายไดจากทรัพยสินอ่ืนๆ จํานวน 500 บาท 

คําชี้แจง ประมาณการจากรายไดที่คาดวาจะไดรับ  

3. หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด รวม 129,400 บาท 

3.1. คาจําหนายเศษของ จํานวน 7,000 บาท 

คําชี้แจง ประมาณการจากรายไดที่คาดวาจะไดรับ 

3.2. เงินที่มีผูอุทิศให จํานวน 2,000 บาท 

คําชี้แจง ประมาณการจากรายไดที่คาดวาจะไดรับ  

3.3. คาขายแบบแปลน จํานวน 30,000 บาท 

คําชี้แจง ประมาณการไวตํ่ากวาปงบประมาณทีผ่านมาและคาดวาจะไดรับจริง  

3.4. คาเขียนแบบแปลน จํานวน 100 บาท 

คําชี้แจง ประมาณการจากรายไดที่คาดวาจะไดรับ  

3.5. คาจําหนายแบบพิมพและคํารอง จํานวน 200 บาท 

คําชี้แจง ประมาณการจากรายไดที่คาดวาจะไดรับ  

3.6. คารับรองสําเนาและถายเอกสาร จํานวน 100 บาท 

คําชี้แจง ประมาณการจากรายไดที่คาดวาจะไดรับ  

3.7. รายไดเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ จํานวน 90,000 บาท 

คําชี้แจง ประมาณการจากรายไดที่คาดวาจะไดรับ 
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4. รายไดจากทุน รวม 8,700 บาท  

4.1. คาขายทอดตลาดจากทรัพยสิน จํานวน 8,500 บาท 

คําชี้แจง ประมาณการจากรายไดที่คาดวาจะไดรับ 

4.2. รายไดจากทุนอ่ืนๆ จํานวน 200 บาท 

คําชี้แจง ประมาณการไวตํ่ากวาปงบประมาณที่ผานมา 

รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจดัสรรใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

5. หมวดภาษีจัดสรร รวม 18,940,000 บาท 

5.1. ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตหรือลอเลื่อน จํานวน 600,000 บาท 

คําชี้แจง ประมาณการไวใกลเคียงกับปที่ไดรับการจัดสรรในปงบประมาณที่ผานมาและคาดวาจะไดรับจริง 

5.2. ภาษีมูลคาเพ่ิมตามพ.ร.บ.กําหนดแผนฯ จํานวน 13,500,000 บาท 

คําชี้แจง ประมาณการไวใกลเคียงกับที่ไดรับการจัดสรรในปงบประมาณที่ลวงมาและคาดวาจะไดรับจริง 

5.3. ภาษีมูลคาเพ่ิม 1 ใน 9 จํานวน 1,400,000 บาท 

คําชี้แจง ประมาณการไวใกลเคียงกับที่ไดรับการจัดสรรในปงบประมาณที่ลวงมาและคาดวาจะไดรับจริง 

5.4. ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 50,000 บาท 

คําชี้แจง ประมาณการไวใกลเคียงกับที่ไดรับการจัดสรรในปงบประมาณที่ลวงมาและคาดวาจะไดรับจริง 

5.5. ภาษีสุรา จํานวน  700,000 บาท 

คําชี้แจง ประมาณการไวใกลเคียงกับที่ไดรับการจัดสรรในปงบประมาณที่ลวงมาและคาดวาจะไดรับจริง 

5.6. ภาษีสรรพสามติ จํานวน 1,400,000 บาท 

คําชี้แจง ประมาณการไวใกลเคียงกับที่ไดรับการจัดสรรในปงบประมาณที่ลวงมาและคาดวาจะไดรับจริง 

5.7. คาภาคหลวงแร จํานวน 55,000 บาท 

คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา 

5.8. คาภาคหลวงปโตรเลียม จํานวน 35,000 บาท 

คําชี้แจง ประมาณการไวใกลเคียงกับที่ไดรับการจัดสรรในปงบประมาณที่ลวงมาและคาดวาจะไดรับจริง 

5.9. คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน  

 จํานวน 1,200,000 บาท 

คําชี้แจง ประมาณการไวใกลเคียงกับที่ไดรับการจัดสรรในปงบประมาณที่ผานมาและคาดวาจะไดรับจริง 

รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

6. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 23,500,000 บาท 

6.1. เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่และภารกิจถายโอนเลือกทํา 

 จํานวน 23,500,000 บาท 

คําชี้แจง ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริงที่ไดรับอุดหนุนตามอํานาจหนาที่และภารกิจถายโอนใน         

ปที่ผานมา 



  65 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

เทศบาลตําบลดอนเจดยี 

อําเภอดอนเจดีย   จังหวัดสุพรรณบุร ี

ประมาณการรายจายรวมท้ังสิ้น 46,110,000 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร 

และหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป แยกเปน 

แผนงานบรหิารงานท่ัวไป 

งานบริหารทั่วไป รวม 9,307,220 บาท 

 งบบุคลากร     รวม   7,049,520    บาท 

 เงินเดือน (ฝายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท 

 ประเภท เงินเดือนนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี จํานวน 695,520 บาท 

เพ่ือจายเปนเงินเดือนนายกเทศมนตรี เดือนละ 27,600 บาท จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 

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

เงิน 364,320 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 695,520 บาท ต้ังจายจากเงินรายได 

ประเภท เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี 

 จํานวน    120,000 บาท 

เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงของนายกเทศมนตรี เดือนละ 4,000 บาท จํานวน 

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

เดือน รวมเปนเงิน 72,000 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 120,000 บาท ต้ังจายจากเงินรายได  

ประเภท เงินคาตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี 

 จํานวน 120,000 บาท 

เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี เดือนละ 4,000 บาท จํานวน 12 เดือน 

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

เปนเงิน 72,000 บาท รวมเปนเงินทั้งสิน้ 120,000 บาท ต้ังจายจากเงินรายได 

ประเภท เงินคาตอบแทนเลขานุการและที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จํานวน 198,720 บาท 

เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนของเลขานุการนายกเทศมนตรี เดือนละ 9,660 บาทจํานวน 12 

เดือน เปนเงิน 115,920 บาท และเพ่ือจายเปนคาตอบแทนรายเดือนของที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เดือน 6,900 

บาท จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 82,800 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 198,720 บาท ต้ังจายจากเงินรายได 
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ประเภท เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 1,490,400 บาท 

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนรายเดือนของประธานสภาเทศบาล เดือนละ 15,180 บาท จํานวน 

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

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

9,660 บาท จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 1,159,200 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,490,400 บาท ต้ังจายจากเงิน

รายได 

 เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 4,424,880 บาท 

  ประเภท เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,408,900 บาท 

เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ จํานวน 11 อัตรา พรอมเงินปรับปรุงเงินเดือน 

ต้ังจายจากเงินรายได 

ประเภท เงินประจําตําแหนง จํานวน 228,000 บาท 

เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงและการรับเงินคาตอบแทนรายเดือนของปลัดเทศบาล 

ระดับกลาง เงินประจําตําแหนงหัวหนาสํานักปลัดเทศบาล และเงินประจําตําแหนงหัวหนาฝายอํานวยการ ซึ่ง

เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่องหลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับอัตรา

เงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอนแทนอ่ืน (ฉบับที่ 7)  ประกาศ ณ วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 

2559 ต้ังจายจากเงินรายได 

ประเภท คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 686,880 บาท 

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 5 อัตรา ต้ังจายจากเงินรายได 

ประเภท เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจาง จํานวน 101,100 บาท 

เพ่ือจายเปนเงินที่จายเพ่ิมใหแกพนักงานจาง จํานวน 5 อัตรา ต้ังจายจากเงินรายได 

 งบดําเนินงาน รวม 2,136,000 บาท 

 คาตอบแทน รวม 138,000 บาท 

ประเภท คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 จํานวน 20,000   บาท 

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนแกผูสํารวจขอมูลพ้ืนฐานของเทศบาลตําบลดอนเจดีย และจายเปน

คาตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษใหแกพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานจางที่ปฏิบัติภารกิจแกเทศบาล 

รวมถึงรายจายที่เขาลักษณะรายจายประเภทน้ี ต้ังจายจากเงินรายได  

ประเภท คาเบ้ียประชุม จํานวน 5,000 บาท  

เพ่ือจายเปนคาเบ้ียประชุมกรรมการ และอนุกรรมการของสภาเทศบาล และบุคคลที่ไดรับตาม

ระเบียบฯ ต้ังจายจากเงินรายได 

ประเภท คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  จํานวน 5,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานเทศบาลและลูกจางใน

กรณีที่มีงานเรงดวน และมีคําสั่งใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ต้ังจายจากเงินรายได 
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ประเภท  คาเชาบาน จํานวน 78,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาเชาบานใหกับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ ต้ังจายจากเงิน

รายได    

ประเภท เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท  

เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกนายกเทศมนตรี พนักงานเทศบาลและลูกจางที่มี

สิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ ต้ังจายจากเงินรายได 

 คาใชสอย รวม 1,035,000 บาท 

ประเภท รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 200,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาจางเหมาในการถายเอกสารและเขาเลมเอกสาร คาจางเหมาในการจัดทําปาย

ประชาสัมพันธตางๆ คาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานตามภารกิจหนาที่ คาจางเหมาเคร่ืองถายเอกสาร และคาจาง

เหมากําจัดสิ่งปฏิกูล รวมถึงรายจายที่เขาลักษณะรายจายประเภทน้ี ต้ังจายจากเงินรายได 

ประเภท รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล และคาเลี้ยงรับรองในการประชุม

สภาทองถิ่น และการประชุมในกิจการของเทศบาล ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1956 ลง

วันที่ 10 มิถุนายน 2547 ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

ประเภท รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ   

 จํานวน 725,000 บาท 

คาใชจายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ และพิธีการตางๆ พรอมทั้งคาใชจายในการฝกอบรม

และประชุมสมัมนา  

 โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร 

  เทพยวรางกูร จํานวน 150,000 บาท 

 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 

  จํานวน 100,000 บาท 

 โครงการวันเทศบาล จํานวน 10,000 บาท 

 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลตําบลดอนเจดีย 

 จํานวน 200,000 บาท 

 โครงการฝกอบรมวินัยและการดําเนินการทางวินัย จํานวน 15,000 บาท 

คาใชจายในการเลือกต้ังนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล 

 จํานวน 200,000 บาท 
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คาใชจายในการเดินทางไปราชการของผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจาง และ

พนักงานจางของสํานักปลัดเทศบาล เชน คาลงทะเบียน คาที่พัก พาหนะ เบ้ียเลี้ยง หรือคาใชจายอ่ืนๆ ที่เบิกได

ตามระเบียบฯ รวมทั้งคาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม และพวงมาลา สําหรับมอบใหบุคคลสําคัญและใน

พิธีการสําคัญตางๆ ที่ไมมีโครงการประกอบ จํานวน 50,000 บาท 

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

ประเภท คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 60,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษา รถที่มีอายุการใชงานตํ่ากวา 6 ป 1 คัน รถที่มีอายุการใช

งานมากกวา 6 ป 2 คัน รวมถึงวัสดุ ครุภัณฑ และทรัพยสินในความดูแลของสํานักปลัดที่ชํารุด เพ่ือใหสามารถใช

งานไดตามปกติ ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

คาวัสดุ รวม 405,000 บาท 

ประเภท วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000  บาท 

เพ่ือจายเปนคากระดาษ ปากกา ดินสอ นํ้ายาลบคําผิด ยางลบ คลิป ลวดเย็บกระดาษ กาว  

แฟม หมึก มูลี่ มานปรับแสง แผงกั้นหอง รวมถึงรายจายที่เขาลักษณะรายจายประเภทน้ี ต้ังจายจากเงินอุดหนุน

ทั่วไป 

ประเภท วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาปลั๊กไฟฟา สวิตชไฟฟา ฟวส สายไฟฟา หลอดไฟฟา เบรกเกอร บัลลาสต 

สตารทเตอร ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ เทปพันสายไฟฟา หลอดวิทยุ และช้ินสวนวิทยุ รวมถึงรายจายที่เขา

ลักษณะรายจายประเภทน้ี ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

ประเภท วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 40,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาไมถูพ้ืน ไมกวาด แปรง ถวยชาม ชอนสอม แกวนํ้าจานรอง ผาปูโตะ นํ้ายาถูพ้ืน 

นํ้ายาลางหองนํ้า ผงซักฟอก นํ้าจืดที่ซื้อจากเอกชน รวมถึงรายจายที่เขาลักษณะรายจายประเภทน้ี ต้ังจายจาก

เงินอุดหนุนทั่วไป 

ประเภท วัสดุกอสราง จํานวน 5,000 บาท 

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

คอน ทอนํ้าและอุปกรณประปา ทอตางๆ รวมถึงรายจายที่เขาลักษณะรายจายประเภทน้ี ต้ังจายจากเงินอุดหนุน

ทั่วไป 

ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาแบตเตอรี่ ยางใน-ยางนอก เพลา นํ้ามันเบรก หัวเทียน ไขควง นอตและสกรู 

กระจกมองขางรถยนต หมอนํ้ารถยนต กันชนรถยนต เบาะรถยนต ฟลมกรองแสง รวมถึงรายจายที่เขาลักษณะ

รายจายประเภทน้ี ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

ประเภท วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท 

เพ่ือจายเปนนํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันจารบี นํ้ามันเครื่อง สําหรับรถยนตน่ังธรรมดา 1 

คัน รถโดยสารขนาด 10-12 ที่น่ัง 1 คัน รถจักรยานยนต 1 คัน รวมถึงรายจายที่เขาลักษณะรายจายประเภทน้ี 

ต้ังจายจากเงินรายได 
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ประเภท วัสดุการเกษตร จํานวน 100,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาพันธุพืช ปุย สารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว วัสดุเพาะชํา อุปกรณใน

การขยายพันธุพืช ผาใบหรือผาพลาสติก รวมถึงรายจายที่เขาลักษณะรายจายประเภทน้ี ต้ังจายจากเงินรายได 

ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาฟลม ฟลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร, วีดีโอเทป, แผนซีดี) รูป

สีหรือขาวดําที่ไดจากการลาง อัด ขยาย รวมถึงรายจายที่เขาลักษณะรายจายประเภทน้ี ต้ังจายจากเงินอุดหนุน

ทั่วไป 

ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาแผนหรือจานบันทึกขอมูล (CD/DVD) ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบ

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

(Card) รวมถึงรายจายที่เขาลักษณะรายจายประเภทน้ี ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

คาสาธารณูปโภค รวม 558,000 บาท 

ประเภท คาไฟฟา จํานวน 400,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคากระแสไฟฟา สํานักงานเทศบาลฯ ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เสียง

ตามสาย กลองวงจรปด และคากระแสไฟฟาที่เกี่ยวของ ต้ังจายจากเงินรายได 200,000 บาท ต้ังจายจากเงิน

อุดหนุนทั่วไป 200,000 บาท 

ประเภท คานํ้าประปา จํานวน 60,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคานํ้าประปา สํานักงานเทศบาลฯ ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และคา

นํ้าประปาที่เกี่ยวของ ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

ประเภท คาบริการโทรศัพท จํานวน 30,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาโทรศัพท สํานักงานเทศบาลฯ และคาโทรศัพทเคลื่อนที่ ฯลฯ ต้ังจายจากเงิน

อุดหนุนทั่วไป 

ประเภท คาบริการไปรษณีย จํานวน 15,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาจัดสงไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียยากร คาเชาตูไปรษณีย 

คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส ต้ังจายจากเงินอุดหนุน

ทั่วไป 

ประเภท คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 53,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาใชจายเก่ียวกับการใชระบบอินเทอรเน็ต (Internet) คาเชา web site และคา

สื่อสารอ่ืนๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

 

 

 

 



  70 

งบลงทุน รวม 36,700 บาท 

คาครุภัณฑ รวม 36,700 บาท 

ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 22,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง 

จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป 2560 ประกาศ ณ วันที่ 21 

เมษายน 2560 (แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) หนา 116 โครงการที่ 115) ต้ังจายจากเงินอุดหนุน

ทั่วไป 

ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 11,600 บาท 

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 kVA จํานวน 2 เครื่อง จัดซื้อตามเกณฑราคา

กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป ประจําป 2560 ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน 

2560 (แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) หนา 116 โครงการที่ 115) ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 3,100 บาท 

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป จํานวน 1 เครื่อง จัดซื้อ

ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป ประจําป 2560 ประกาศ ณ วันที่ 

21 เมษายน 2560 (แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) หนา 116 โครงการที่ 115) ต้ังจายจากเงินอุดหนุน

ทั่วไป 

งบเงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท 

 เงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท 

ประเภท เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 80,000 บาท 

เพ่ือจายอุดหนุนอําเภอดอนเจดีย โครงการจัดพิธีถวายดอกไมจันทนพระบาทสมเด็จ        

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อําเภอดอนเจดีย ตามหนังสืออําเภอดอนเจดีย ที่ สพ 0818/2021 ลงวันที่ 5 

กรกฎาคม 2560 ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

งบรายจายอ่ืน รวม 5,000 บาท 

รายจายอ่ืน รวม 5,000 บาท 

ประเภท รายจายอ่ืน จํานวน 5,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาจางที่ปรึกษาสําหรับการสํารวจประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอการ

ปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลดอนเจดีย ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,632,740 บาท 

งบบุคลากร     รวม   2,158,740    บาท 

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 2,158,740 บาท 

ประเภท เงินเดือนพนักงาน  จํานวน 1,938,660 บาท 

เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ จํานวน 7 อัตรา พรอมเงินปรับปรุงเงินเดือนต้ัง

จายจากเงินรายได  

ประเภท เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงาน จํานวน 660 บาท 

เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวใหแกพนักงานเทศบาล จํานวน 1 อัตรา ต้ังจายจาก

เงินรายได 

ประเภท เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท 

เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองคลัง และหัวหนาฝายบริหารงานคลัง ซึ่ง

เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่องหลักเกณฑและเง่ือนไขเกี่ยวกับอัตรา

เงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอนแทนอ่ืน (ฉบับที่ 7) ประกาศ ณ วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 

2559 ต้ังจายจากเงินรายได 

ประเภท คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 138,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1 อัตรา ต้ังจายจากเงินรายได 

ประเภท เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจาง จํานวน 21,420 บาท 

เพ่ือจายเปนเงินที่จายเพ่ิมใหแกพนักงานจาง จํานวน 1 อัตรา ต้ังจายจากเงินรายได 

งบดําเนินงาน     รวม   447,000    บาท 

คาตอบแทน รวม 119,000 บาท 

ประเภท คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 จํานวน 5,000   บาท 

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจาง คณะกรรมการตรวจการจาง          

ผูควบคุมงานกอสรางของเทศบาล และนักเรียน นักศึกษาที่ชวยปฏิบัติงานราชการ รวมถึงคาใชจายที่เขา

ลักษณะรายจายประเภทน้ี ต้ังจายจากเงินรายได 

ประเภท คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานเทศบาลและลูกจางใน

กรณีที่มีงานเรงดวน และมีคําสั่งใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ต้ังจายจากเงินรายได 

ประเภท  คาเชาบาน จํานวน 84,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาเชาบานใหกับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ ต้ังจายจากเงิน

รายได    

ประเภท  เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท 

เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานและลูกจางที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ 

ต้ังจายจากเงินรายได 
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คาใชสอย รวม 270,000 บาท 

ประเภท รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 200,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาจางเหมาจัดทําปายประชาสัมพันธความรูเก่ียวกับภาษีและคาธรรมเนียม และ

คาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานตามภารกิจหนาที่ รวมถึงรายจายที่เขาลักษณะรายจายประเภทน้ี ต้ังจายจากเงิน

รายได 

ประเภท รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ   

 จํานวน 60,000 บาท 

คาใชจายในการจัดทําโครงการตางๆ เกี่ยวกับแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 

 โครงการปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 

 จํานวน 30,000 บาท 

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ คาลงทะเบียน คาเบ้ียเลี้ยง คาที่พัก คาพาหนะหรือ

คาใชจายอ่ืนๆ ที่เบิกไดตามระเบียบฯ ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 30,000 บาท 

ประเภท คาบํารุงรักษา และซอมแซม จํานวน 10,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษา รถที่มีอายุการใชงานตํ่ากวา 6 ป 1 คัน และรถที่มีอายุการ

ใชงานมากกวา 6 ป 1 คัน รวมถึงวัสดุ ครุภัณฑ และทรัพยสินในความดูแลของกองคลังที่ชํารุด เพ่ือใหสามารถ

ใชงานไดตามปกติ ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

คาวัสดุ รวม 58,000 บาท 

ประเภท วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000  บาท 

เพ่ือจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ นํ้ายาลบคําผิด ยางลบ คลิป ลวด

เย็บกระดาษ กาว  แฟม หมึก รวมถึงรายจายที่เขาลักษณะรายจายประเภทน้ี ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 3,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาแบตเตอรี่ ยางใน-ยางนอก เพลา นํ้ามันเบรก หัวเทียน ไขควง นอตและ สกรู 

กระจกมองขางรถยนต หมอนํ้ารถยนต เบาะรถยนต ฟลมกรองแสง รวมถึงรายจายที่เขาลักษณะรายจาย

ประเภทน้ี ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

ประเภท วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น จํานวน 5,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น เชน นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันจารบี นํ้ามันเครื่อง สําหรับ

รถจักรยานยนต จํานวน 2 คัน รวมถึงรายจายที่เขาลักษณะรายจายประเภทน้ี ต้ังจายจากเงินรายได 

ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล (CD/DVD) ตลับผงหมึก

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

แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) รวมถึงรายจายที่เขาลักษณะรายจายประเภทน้ี ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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งบลงทุน รวม 7,000 บาท 

คาครุภัณฑ รวม 7,000 บาท 

ประเภท ครุภัณฑสํานักงาน จํานวน 4,500 บาท 

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อโตะทํางานเหล็กขนาด 4 ฟุต จํานวน 1 ตัว จัดซื้อตามราคาทองถิ่น 

เน่ืองจากไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 

ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 (แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) หนา 116 โครงการที่ 115) ต้ังจายจาก

เงินอุดหนุนทั่วไป 

ประเภท ครุภัณฑสํานักงาน จํานวน 2,500 บาท 

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเกาอ้ีสํานักงาน แบบมีที่วางแขนและลอ จํานวน 1 ตัว จัดซื้อตามราคา

ทองถิ่น เน่ืองจากไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/

ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 (แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) หนา 116 โครงการที่ 115) ต้ัง

จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท 

 เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท 

ประเภท เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 20,000 บาท 

เพ่ือจายอุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลสระกระโจม โครงการพัฒนาสนับสนุนศูนยรวม

ขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอดอนเจดีย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2561 ตามหนังสือองคการบริหารสวนตําบลสระกระโจม ที่ สพ 76401/ว 883 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2560 ต้ัง

จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรกัษาความสงบภายใน รวม 1,326,000 บาท 

งบดําเนินงาน     รวม   1,326,000    บาท 

 คาใชสอย รวม 956,000 บาท 

ประเภท รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 756,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานตามภารกิจหนาที่ รวมถึงรายจายที่เขาลักษณะ

รายจายประเภทน้ี ต้ังจายจากเงินรายได 

ประเภท คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษา รถที่มีอายุการใชงานตํ่ากวา 6 ป 2 คัน รถที่มีอายุการใช

งานมากกวา 6 ป 6 คัน รวมถึงวัสดุ ครุภัณฑ และทรัพยสินในความดูแลของงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่ชํารุด เพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติ ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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คาวัสดุ รวม 370,000 บาท 

ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 100,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาแบตเตอรี่ ยางใน-ยางนอก เพลา นํ้ามันเบรก หัวเทียน ไขควง นอตและสกรู 

กระจกมองขางรถยนต หมอนํ้ารถยนต กันชนรถยนต เบาะรถยนต ฟลมกรองแสง รวมถึงรายจายที่เขาลักษณะ

รายจายประเภทน้ี ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

ประเภท วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาปลั๊กไฟฟา สวิตชไฟฟา ฟวส สายไฟฟา หลอดไฟฟา เบรกเกอร บัลลาสต 

สตารทเตอร ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ เทปพันสายไฟฟา หลอดวิทยุ และช้ินสวนวิทยุ รวมถึงรายจายที่เขา

ลักษณะรายจายประเภทน้ี ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

ประเภท วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น จํานวน 250,000 บาท 

เพ่ือจายเปนนํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันจารบี นํ้ามันเครื่อง สําหรับรถยนตบรรทุกขนาด 

1 ตันขึ้นไป จํานวน 4 คัน รถยนตน่ังธรรมดา 2 คัน รถโดยสารขนาด 10-12 ที่น่ัง 1 คัน รถจักรยานยนต 1 คัน 

เครื่องสูบนํ้า และเครื่องตัดหญา รวมถึงรายจายที่เขาลักษณะรายจายประเภทน้ี ต้ังจายจากเงินรายได 165,420 

บาท ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 84,580 บาท 

งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 150,000 บาท 

งบดําเนินงาน     รวม   150,000    บาท 

 คาใชสอย รวม 40,000 บาท 

ประเภท รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ   

 จํานวน 40,000 บาท 

คาใชจายในการจัดทําโครงการตางๆ เกี่ยวกับงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 โครงการพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และอาสาสมัครปองกัน

ภัยฝายพลเรือน ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 35,000 บาท 

 โครงการบริการการแพทยฉุกเฉิน จํานวน 5,000 บาท 

คาวัสดุ รวม 110,000 บาท 

ประเภท วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 100,000 บาท   

เพ่ือจายเปนคาวัสดุ อุปกรณเคร่ืองดับเพลิง เชน ถังเคมีภัณฑ นํ้ายาเคมีดับเพลิง อุปกรณ

เกี่ยวกับการดับเพลิง รวมถึงรายจายที่เขาลักษณะรายจายประเภทน้ี ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

ประเภท วัสดุสํารวจ จํานวน 10,000  บาท 

เพ่ือจายเปนคาบันไดอลูมิเนียม รวมถึงรายจายที่เขาลักษณะรายจายประเภทน้ี ต้ังจายจากเงิน

อุดหนุนทั่วไป 
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แผนงานการศึกษา 

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา รวม 6,282,180 บาท 

 งบบุคลากร     รวม   2,300,580 บาท 

 เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 2,300,580 บาท 

  ประเภท เงินเดือนพนักงาน จํานวน  1,859,160 บาท 

เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ จํานวน 7 อัตรา พรอมเงินปรับปรุงเงินเดือน ต้ัง

จายจากเงินรายได 867,840 บาท ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 991,320 บาท 

ประเภท เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท 

เ พ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงผู อํานวยการกองการศึกษา ซึ่งเปนไปตามประกาศ

คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่องหลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและ

วิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอนแทนอ่ืน (ฉบับที่ 7) ประกาศ ณ วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2559 ต้ังจายจาก

เงินรายได 

ประเภท คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 367,080 บาท 

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 3 อัตรา ต้ังจายจากเงินรายได 230,280 บาท 

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 136,800 บาท 

ประเภท เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจาง จํานวน 32,340 บาท 

เพ่ือจายเปนเงินที่จายเพ่ิมใหแกพนักงานจาง จํานวน 3 อัตรา ต้ังจายจากเงินรายได 

 งบดําเนินงาน รวม 574,600 บาท 

 คาตอบแทน รวม 10,000 บาท 

ประเภท คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  จํานวน 5,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานเทศบาลและลูกจางใน

กรณีที่มีงานเรงดวน และมีคําสั่งใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ต้ังจายจากเงินรายได 

ประเภท  เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท 

เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานและลูกจางที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ 

ต้ังจายจากเงินรายได 

คาใชสอย รวม 300,000 บาท 

ประเภท รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 150,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาจางเหมาในการเขาเลมเอกสาร หนังสือ หรือเขาปกหนังสือ คาจางเหมากําจัด

สิ่งปฏิกูล คาจางเหมากําจัดปลวก และคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานตามภารกิจหนาที่ รวมถึงคาจางเหมาที่เขา

ลักษณะรายจายประเภทน้ี ต้ังจายจากเงินรายได 
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ประเภท รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ   

 จํานวน 50,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ คาลงทะเบียน คาเบ้ียเลี้ยง คาที่พัก คาพาหนะ

หรือคาใชจายอ่ืนๆ ที่เบิกไดตามระเบียบฯ ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  

ประเภท คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษา รถที่มีอายุการใชงานตํ่ากวา 6 ป 2 คัน รวมถึงวัสดุ 

ครุภัณฑ และทรัพยสินในความดูแลของกองการศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ ที่ชํารุด เพ่ือใหสามารถใชงานได

ตามปกติ ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

คาวัสดุ รวม 135,000 บาท 

ประเภท วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000  บาท 

เพ่ือจายเปนคากระดาษ ปากกา ดินสอ นํ้ายาลบคําผิด ยางลบ คลิป ลวดเย็บกระดาษ กาว  

แฟม หมึก มูลี่ มานปรับแสง แผงกั้นหอง รวมถึงรายจายที่เขาลักษณะรายจายประเภทน้ี ต้ังจายจากเงินอุดหนุน

ทั่วไป 

ประเภท วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาปลั๊กไฟฟา สวิตชไฟฟา ฟวส สายไฟฟา หลอดไฟฟา เบรกเกอร บัลลาสต 

สตารทเตอร ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ เทปพันสายไฟฟา หลอดวิทยุ และช้ินสวนวิทยุ รวมถึงรายจายที่เขา

ลักษณะรายจายประเภทน้ี ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

ประเภท วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 40,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาไมถูพ้ืน ไมกวาด แปรง ถวยชาม ชอนสอม แกวนํ้าจานรอง ผาปูโตะ นํ้ายาถูพ้ืน 

นํ้ายาลางหองนํ้า ผงซักฟอก นํ้าจืดที่ซื้อจากเอกชน รวมถึงรายจายที่เขาลักษณะรายจายประเภทน้ี ต้ังจายจาก

เงินอุดหนุนทั่วไป 

ประเภท วัสดุกอสราง จํานวน 5,000 บาท 

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

คอน ทอนํ้าและอุปกรณประปา ทอตางๆ รวมถึงรายจายที่เขาลักษณะรายจายประเภทน้ี ต้ังจายจากเงินอุดหนุน

ทั่วไป 

ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 3,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาแบตเตอรี่ ยางใน-ยางนอก เพลา นํ้ามันเบรก หัวเทียน ไขควง นอตและสกรู 

กระจกมองขางรถยนต หมอนํ้ารถยนต กันชนรถยนต เบาะรถยนต ฟลมกรองแสง รวมถึงรายจายที่เขาลักษณะ

รายจายประเภทน้ี ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

ประเภท วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น จํานวน 4,000 บาท 

เพ่ือจายเปนนํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันจารบี นํ้ามันเครื่อง สําหรับรถจักรยานยนต 2 คัน 

และเครื่องตัดหญา รวมถึงรายจายที่เขาลักษณะรายจายประเภทน้ี ต้ังจายจากเงินรายได  
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ประเภท วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 3,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาทรายอะเบท โซดาไฟ นํ้ายาฆาเช้ือดับกลิ่น ไอโซคลีน นํ้ายากําจัดยุงและแมลง 

วัสดุอ่ืนๆ ที่ใชในการควบคุมโรคติดตอ และรายจายที่เขาลักษณะรายจายประเภทน้ี สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

ประเภท วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาพันธุพืช ปุย สารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว วัสดุเพาะชํา อุปกรณใน

การขยายพันธุพืช ผาใบหรือผาพลาสติก รวมถึงรายจายที่เขาลักษณะรายจายประเภทน้ี ต้ังจายจากเงินอุดหนุน

ทั่วไป 

ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาแผนหรือจานบันทึกขอมูล (CD/DVD) ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบ

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

(Card) รวมถึงรายจายที่เขาลักษณะรายจายประเภทน้ี ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

คาสาธารณูปโภค รวม 129,600 บาท 

ประเภท คาไฟฟา จํานวน 100,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคากระแสไฟฟา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลดอนเจดีย และศูนยออกกําลัง

กายในรม ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

ประเภท คานํ้าประปา จํานวน 20,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคานํ้าประปา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลดอนเจดีย ต้ังจายจากเงินอุดหนุน

ทั่วไป 

ประเภท คาบริการโทรศัพท จํานวน 9,600 บาท 

เพ่ือจายเปนคาโทรศัพท และคาเชาบริการอินเทอรเน็ต ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล  

ดอนเจดีย ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

งบลงทุน รวม 3,407,000 บาท 

คาครุภัณฑ รวม 7,000 บาท 

ประเภท ครุภัณฑสํานักงาน จํานวน 4,500 บาท 

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อโตะทํางานเหล็กขนาด 4 ฟุต จํานวน 1 ตัว จัดซื้อตามราคาทองถิ่น 

เน่ืองจากไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 

ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 (แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) หนา 116 โครงการที่ 115) ต้ังจายจาก

เงินอุดหนุนทั่วไป 

ประเภท ครุภัณฑสํานักงาน จํานวน 2,500 บาท 

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเกาอ้ีสํานักงาน แบบมีที่วางแขนและลอ จํานวน 1 ตัว จัดซื้อตามราคา

ทองถิ่น เน่ืองจากไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/

ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 (แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) หนา 116 โครงการที่ 115) ต้ัง

จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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คาที่ดินและสิ่งกอสราง รวม 3,400,000 บาท 

โครงการกอสรางอาคารโรงอาหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือจายเปนคากอสรางอาคารขนาดกวาง 14 เมตร ยาว 42 เมตร สูง 4 เมตร มีพ้ืนที่ใชสอยไม

นอยกวา 588 ตารางเมตร โครงสรางอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงหลังคาเหล็กมุงดวยเมทัลชีท จํานวน 1 

หลัง ประกอบดวยหองประกอบอาหาร และหองสุขาชาย-หญิง พรอมอางลางมือ แปรงฟนสําหรับเด็ก พ้ืนที่

รับประทานอาหาร และพ้ืนที่เสริมพัฒนาการเด็ก กอสรางตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด (แผนพัฒนาสี่ป 

(พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 หนา 4 โครงการที่ 13) ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 8,759,800 บาท 

 งบดําเนินงาน รวม 3,599,800 บาท 

 คาใชสอย รวม 905,600 บาท 

ประเภท รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ   

 จํานวน 905,600 บาท 

คาใชจายในการจัดทําโครงการตางๆ เกี่ยวกับการศึกษา ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 765,600 บาท 

 โครงการปดเทอมสอนเสริมเพ่ิมความรู จํานวน 50,000 บาท 

 โครงการสงเสริมการเรียนรูนอกหองเรียนแกเด็กและเยาวชน 

 จํานวน 70,000 บาท 

 โครงการปนรัก ปนบุญ จํานวน 20,000 บาท 

คาวัสดุ รวม 2,694,200 บาท 

ประเภท คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 2,694,200 บาท   

เพ่ือสนับสนุนอาหารเสริมใหแกโรงเรียนในเขตและศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ ตามภารกิจถายโอน

อาหารเสริม(นม)โรงเรียน จํานวน 260 วัน (จํานวน 52 สัปดาหๆ ละ 5 วัน เวนวันเสาร – อาทิตย) อัตราคนละ 

7.37 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 เรื่อง การ

ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 “ทั้งน้ี จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่น” ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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งบเงินอุดหนุน     รวม 5,160,000 บาท 

เงินอุดหนุน     รวม 5,160,000 บาท 

ประเภท เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 5,160,000 บาท 

เพ่ือจายเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันของโรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ

ดอนเจดีย อัตรามื้อละ 20 บาทตอคน จํานวน 200 วัน จํานวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560 จํานวน 1,290 

คน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 เรื่อง การซักซอมแนว

ทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 “ทั้งน้ี จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่น” ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

แผนงานสาธารณสุข 

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข รวม 2,605,620 บาท 

 งบบุคลากร     รวม   2,227,620    บาท 

 เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 2,227,620 บาท 

  ประเภท เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,371,960 บาท 

เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ จํานวน 4 อัตรา พรอมเงินปรับปรุงเงินเดือน ต้ัง

จายจากเงินรายได  

ประเภท เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท 

เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม และหัวหนาฝาย

บริหารงานสาธารณสุข ซึ่งเปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง

หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอนแทนอ่ืน (ฉบับที่ 7) 

ประกาศ ณ วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2559 ต้ังจายจากเงินรายได 

ประเภท คาจางลูกจางประจํา จํานวน 410,760 บาท 

เพ่ือจายเปนคาจางลูกจางประจํา จํานวน 2 อัตรา พรอมเงินปรับปรุงคาจาง ต้ังจายจากเงิน

รายได 

ประเภท คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 367,800 บาท 

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 2 อัตรา ต้ังจายจากเงินรายได 

ประเภท เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจาง จํานวน 17,100 บาท 

เพ่ือจายเปนเงินที่จายเพ่ิมใหแกพนักงานจาง จํานวน 1 อัตรา ต้ังจายจากเงินรายได 
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งบดําเนินงาน รวม 378,000 บาท 

 คาตอบแทน รวม 95,000 บาท 

ประเภท คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 จํานวน 24,000   บาท 

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานตรวจโรคสัตว และซากสัตว ในโรงฆาสัตว ต้ังจายจากเงิน

รายได 

ประเภท คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  จํานวน 30,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานเทศบาลและลูกจางใน

กรณีที่มีงานเรงดวน และมีคําสั่งใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ต้ังจายจากเงินรายได 

ประเภท  คาเชาบาน จํานวน 36,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาเชาบานใหกับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ ต้ังจายจากเงิน

รายได    

ประเภท เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท  

เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกนายกเทศมนตรี พนักงานเทศบาลและลูกจางที่มี

สิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ ต้ังจายจากเงินรายได 

 คาใชสอย รวม 163,000 บาท 

ประเภท รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 113,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาจางเหมาจัดทําปายประชาสัมพันธเก่ียวกับงานสาธารณสุข คาเบ้ียประกันภัย

รถยนต และคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานตามภารกิจหนาที่ รวมถึงคาจางเหมาที่เขาลักษณะรายจายประเภทน้ี 

ต้ังจายจากเงินรายได 

ประเภท รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ   

 จํานวน 20,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ คาลงทะเบียน คาเบ้ียเลี้ยง คาที่พัก คาพาหนะ

หรือคาใชจายอ่ืนๆ ที่เบิกไดตามระเบียบฯ ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

ประเภท คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติ ต้ังจายจากเงิน

อุดหนุนทั่วไป 

คาวัสดุ รวม 120,000 บาท 

ประเภท วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000  บาท 

เพ่ือจายเปนคากระดาษ ปากกา ดินสอ นํ้ายาลบคําผิด ยางลบ คลิป ลวดเย็บกระดาษ กาว  

แฟม หมึก มูลี่ มานปรับแสง แผงกั้นหอง รวมถึงรายจายที่เขาลักษณะรายจายประเภทน้ี ต้ังจายจากเงินอุดหนุน

ทั่วไป 
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ประเภท วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาปลั๊กไฟฟา สวิตชไฟฟา ฟวส สายไฟฟา หลอดไฟฟา เบรกเกอร บัลลาสต 

สตารทเตอร ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ เทปพันสายไฟฟา หลอดวิทยุ และช้ินสวนวิทยุ รวมถึงรายจายที่เขา

ลักษณะรายจายประเภทน้ี ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาแบตเตอรี่ ยางใน-ยางนอก เพลา นํ้ามันเบรก หัวเทียน ไขควง นอตและสกรู 

กระจกมองขางรถยนต หมอนํ้ารถยนต กันชนรถยนต เบาะรถยนต ฟลมกรองแสง รวมถึงรายจายที่เขาลักษณะ

รายจายประเภทน้ี ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

ประเภท วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น จํานวน 60,000 บาท 

เพ่ือจายเปนนํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันจารบี นํ้ามันเครื่อง สําหรับเครื่องพนหมอกควัน 

รถยนตน่ังธรรมดา 1 คัน และรถจักรยานยนต 1 คัน รวมถึงรายจายที่เขาลักษณะรายจายประเภทน้ี ต้ังจายจาก

เงินรายได 

ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 15,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาแผนหรือจานบันทึกขอมูล (CD/DVD) ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบ

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

(Card) รวมถึงรายจายที่เขาลักษณะรายจายประเภทน้ี ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสขุอ่ืน รวม 290,000 บาท 

 งบดําเนินงาน รวม 290,000 บาท 

 คาใชสอย รวม 250,000 บาท 

ประเภท รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาจางเหมาฝงกลบสัตวปกที่ติดเช้ือไขหวัดนก รวมถึงรายจายที่เขาลักษณะ

รายจายประเภทน้ี ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

ประเภท รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ   

 จํานวน 240,000 บาท 

คาใชจายในการจัดทําโครงการตางๆ เกี่ยวกับสาธารณสุข ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  

 โครงการปองกันวัยใสปลอดภัยยาเสพติด โรคเอดส และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 

  จํานวน 40,000 บาท 

 โครงการพัฒนา สนับสนุน เกณฑมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารของผูประกอบการดานอาหาร

และตลาดสด จํานวน 20,000 บาท 

 โครงการรณรงคปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกในชุมชน 

  จํานวน 50,000 บาท 

 โครงการปองกันโรคพิษสุนัขบาและคุมกําเนิดสุนัข-แมว 

  จํานวน 50,000 บาท 
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 โครงการสงเสริมสุขภาพจิตปองกันโรคซึมเศราในผูสูงอายุ 

  จํานวน 40,000 บาท 

 โครงการเฝาระวังนํ้าบริโภคปลอดภัยตามเกณฑมาตรฐาน 

  จํานวน 40,000 บาท 

คาวัสดุ รวม 40,000 บาท 

ประเภท วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 40,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคานํ้ายาเคมีในการควบคุมโรค คายาหรือเวชภัณฑไมใชยา สําหรับปฐมพยาบาล

และรักษาพยาบาลเบ้ืองตน วัสดุอุปกรณอ่ืนๆ ที่ใชในการควบคุมโรคติดตอ รวมถึงรายจายที่เขาลักษณะรายจาย

ประเภทน้ี ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

แผนงานเคหะและชุมชน 

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน รวม 2,157,840 บาท 

 งบบุคลากร     รวม   1,962,840    บาท 

 เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 1,962,840 บาท 

  ประเภท เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,344,000 บาท 

เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ จํานวน 5 อัตรา พรอมเงินปรับปรุงเงินเดือน ต้ัง

จายจากเงินรายได  

ประเภท เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท 

เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงของผูอํานวยการกองชาง และหัวหนาฝายแบบแผนและ

กอสราง ซึ่งเปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่องหลักเกณฑและเง่ือนไข

เก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอนแทนอ่ืน (ฉบับที่ 7) ประกาศ ณ วันที่ 5 

เมษายน พ.ศ. 2559 ต้ังจายจากเงินรายได 

ประเภท คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 510,600 บาท 

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 4 อัตรา ต้ังจายจากเงินรายได 

ประเภท เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจาง จํานวน 48,240 บาท 

เพ่ือจายเปนเงินที่จายเพ่ิมใหแกพนักงานจาง จํานวน 4 อัตรา ต้ังจายจากเงินรายได 

 งบดําเนินงาน รวม 195,000 บาท 

 คาตอบแทน รวม 20,000 บาท 

ประเภท คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  จํานวน 5,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานเทศบาลและลูกจางใน

กรณีที่มีงานเรงดวน และมีคําสั่งใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ต้ังจายจากเงินรายได 
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ประเภท  คาเชาบาน จํานวน 15,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาเชาบานใหกับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ ต้ังจายจากเงิน

รายได    

คาใชสอย รวม 50,000 บาท 

ประเภท รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ   

 จํานวน 20,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ คาลงทะเบียน คาเบ้ียเลี้ยง คาที่พัก คาพาหนะ

หรือคาใชจายอ่ืนๆ ที่เบิกไดตามระเบียบฯ ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

ประเภท คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติ ต้ังจายจากเงิน

อุดหนุนทั่วไป 

คาวัสดุ รวม 125,000 บาท 

ประเภท วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000  บาท 

เพ่ือจายเปนคากระดาษ ปากกา ดินสอ นํ้ายาลบคําผิด ยางลบ คลิป ลวดเย็บกระดาษ กาว  

แฟม หมึก ฯลฯ รวมถึงรายจายที่เขารายจายประเภทน้ี ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาแบตเตอรี่ ยางใน-ยางนอก เพลา นํ้ามันเบรก หัวเทียน ไขควง นอตและสกรู 

กระจกมองขางรถยนต หมอนํ้ารถยนต กันชนรถยนต เบาะรถยนต ฟลมกรองแสง รวมถึงรายจายที่เขาลักษณะ

รายจายประเภทน้ี ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

ประเภท วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท 

เพ่ือจายเปนนํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันจารบี นํ้ามันเครื่อง สําหรับเครื่องสูบนํ้า เครื่องตัด

หญา รถบรรทุกขนาดเกิน 1 ตัน 1 คัน รถยนตน่ังธรรมดา 1 คัน และรถจักรยานยนต 2 คัน รวมถึงรายจายที่เขา

ลักษณะรายจายประเภทน้ี ต้ังจายจากเงินรายได 

ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 25,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาแผนหรือจานบันทึกขอมูล (CD/DVD) ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบ

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

(Card) รวมถึงรายจายที่เขาลักษณะรายจายประเภทน้ี ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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งานไฟฟาถนน รวม 1,265,000 บาท 

 งบดําเนินงาน รวม 770,000 บาท 

 คาใชสอย รวม 560,000 บาท 

ประเภท รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 560,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาติดต้ังไฟฟาสาธารณะ คาปกเสาพาดสายภายนอกสถานที่ราชการ รวมถึงคา

ติดต้ังหมอแปลง เครื่องวัดและอุปกรณไฟฟา ซึ่งเปนกรรมสิทธ์ิของการไฟฟา คาจางเหมาเดินสายและติดต้ัง

อุปกรณไฟฟาเพ่ิมเติม คาธรรมเนียม  รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟา การเพ่ิมกําลังไฟฟา การขยายเขตไฟฟา 

การบํารุงรักษาหรือซอมแซมไฟฟาและอุปกรณ และคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานตามภารกิจหนาที่ รวมถึง

รายจายที่เขาลักษณะรายจายประเภทน้ี ต้ังจายจากเงินรายได 

คาวัสดุ รวม 200,000 บาท 

ประเภท วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 100,000  บาท 

เพ่ือจายเปนคาโคมไฟฟา สวิตชไฟฟา ฟวส สายไฟฟา หลอดไฟฟา เบรกเกอร บัลลาสต 

สตารทเตอร ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ เทปพันสายไฟฟา หลอดวิทยุ และช้ินสวนวิทยุ รวมถึงรายจายที่เขา

ลักษณะรายจายประเภทน้ี ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

ประเภท วัสดุกอสราง จํานวน 100,000 บาท 

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

นําไปซอมสิ่งกอสรางตางๆ ที่ชํารุด เชน สะพาน ถนน ทางเทา รวมถึงรายจายที่เขาลักษณะรายจายประเภทน้ี 

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

คาสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท 

ประเภท คาไฟฟา จํานวน 10,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคากระแสไฟฟาสาธารณะของเทศบาลที่เกินสิทธิ และบอบําบัดนํ้าเสีย ต้ังจายจาก

เงินอุดหนุนทั่วไป 

งบลงทุน รวม 495,000 บาท 

คาที่ดินและสิ่งกอสราง รวม 495,000 บาท 

โครงการกอสรางปรับปรุง ซอมแซมทอระบายนํ้า บริเวณซุมประตูถนนทางเขาและบริเวณเหมืองดาด

คอนกรีต รอบองคพระบรมราชานุสรณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (ดานทิศตะวันตก) 

เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงทอระบายนํ้าเหมือง ค.ส.ล. รอบองคพระบรมราชานุสรณสมเด็จพระ

นเรศวรมหาราช ทิศตะวันตก จํานวน 2 จุด โดยการดันทอลอดถนนระบบไพรแจกกิ้ง (Pipe jacking) ใชทอพีวีซี 

ขนาด ∅ 200 มิลลิเมตร บริเวณซุมประตูทิศตะวันตก ลอดถนนความยาว 86 เมตร บริเวณหนาอาคารประปา

เดิม ลอดถนนความยาว 34 เมตร กอสรางตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด (แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561 – พ.ศ.

2564) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 หนา 1 โครงการที่ 2) ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

 



  85 

งานสวนสาธารณะ รวม 261,000 บาท 

 งบดําเนินงาน รวม 261,000 บาท 

 คาใชสอย รวม 216,000 บาท 

ประเภท รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 216,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานตามภารกิจหนาที่ รวมถึงรายจายที่เขาลักษณะ

รายจายประเภทน้ี ต้ังจายจากเงินรายได 

คาวัสดุ รวม 45,000 บาท 

ประเภท วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000  บาท 

เพ่ือจายเปนคาพันธุไม ปุย คาเครื่องมือการเกษตร สารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว 

วัสดุเพาะชํา อุปกรณในการขยายพันธุพืช รวมถึงรายจายที่เขาลักษณะรายจายประเภทน้ี ต้ังจายจากเงิน

อุดหนุนทั่วไป 

ประเภท วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 15,000  บาท 

เพ่ือจายเปนคาเครื่องแตงกายใหกับคนงานที่ปฏิบัติงานดานภูมิทัศน และสวนสาธารณะ เชน 

เสื้อปฏิบัติงานคนงาน ถุงมือ ถุงเทา รวมถึงรายจายที่เขาลักษณะรายจายประเภทน้ี ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 2,020,000 บาท 

 งบดําเนินงาน รวม 2,020,000 บาท 

 คาใชสอย รวม 1,465,000 บาท 

ประเภท รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 1,080,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานตามภารกิจหนาที่ รวมถึงรายจายที่เขาลักษณะ

รายจายประเภทน้ี ต้ังจายจากเงินรายได 

ประเภท รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ   

 จํานวน 235,000 บาท 

คาใชจายในการจัดทําโครงการตางๆ เกี่ยวกับสาธารณสุข ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  

 โครงการคัดแยกขยะรีไซเคิล จํานวน 35,000 บาท 

 โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย จํานวน 200,000 บาท 

ประเภท คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 150,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติ ต้ังจายจากเงิน

รายได 

คาวัสดุ รวม 555,000 บาท 

ประเภท วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 200,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาไมกวาด เขง ที่ตักขยะ รองเทาบูท ถุงมือ ถังรองรับขยะมูลฝอย ผงซักฟอก 

แปรงลางถังขยะ รวมถึงรายจายที่เขาลักษณะรายจายประเภทน้ี ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

 



  86 

ประเภท วัสดุกอสราง จํานวน 5,000 บาท 

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

คอน ทอนํ้าและอุปกรณประปา ทอตางๆ รวมถึงรายจายที่เขาลักษณะรายจายประเภทน้ี ต้ังจายจากเงินอุดหนุน

ทั่วไป 

ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 80,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาแบตเตอรี่ ยางใน-ยางนอก เพลา นํ้ามันเบรก หัวเทียน ไขควง นอตและสกรู 

กระจกมองขางรถยนต หมอนํ้ารถยนต กันชนรถยนต เบาะรถยนต ฟลมกรองแสง รวมถึงรายจายที่เขาลักษณะ

รายจายประเภทน้ี ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

ประเภท วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น จํานวน 200,000 บาท 

เพ่ือจายเปนนํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันจารบี นํ้ามันเครื่อง สําหรับรถยนตบรรทุกขยะอัด

ทาย 1 คัน รถยนตบรรทุกขยะเปดขางเททาย 1 คน และรถแคโอ และรถยนตทุกบรรทุกเกิน 1 ตัน สําหรับการ

ปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนจังหวัดสุพรรณบุรีที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่เทศบาลตําบลดอนเจดีย รวมถึง

รายจายที่เขาลักษณะรายจายประเภทน้ี ต้ังจายจากเงินรายได 150,000 บาท ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

100,000 บาท 

ประเภท วัสดุการเกษตร จํานวน 40,000  บาท 

เพ่ือจายเปนคาพันธุพืช ปุย สารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว วัสดุเพาะชํา อุปกรณใน

การขยายพันธุพืช ผาใบหรือผาพลาสติก รวมถึงรายจายที่เขาลักษณะรายจายประเภทน้ี ต้ังจายจากเงินอุดหนุน

ทั่วไป 

ประเภท วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 30,000  บาท 

เพ่ือจายเปนคาเครื่องแตงกายใหกับคนงาน เชน เสื้อปฏิบัติงานคนงาน ถุงมือ ถุงเทา รวมถึง

รายจายที่เขาลักษณะรายจายประเภทน้ี ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

งานบําบัดน้ําเสีย รวม 390,000 บาท 

 งบดําเนินงาน รวม 390,000 บาท 

 คาใชสอย รวม 390,000 บาท 

ประเภท รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 60,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาจางเหมารถบรรทุกในการปฏิบัติงานกําจัดวัชพืชในคู–คลอง รวมถึงรายจายที่

เขาลักษณะรายจายประเภทน้ี ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

ประเภท รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ   

 จํานวน 330,000 บาท 

คาใชจายในการจัดทําโครงการตางๆ เกี่ยวกับสาธารณสุข ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  

 โครงการจัดการนํ้าเสียในชุมชนและแหลงนํ้าสาธารณะ 

  จํานวน 30,000 บาท 
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 โครงการขุดลอกเหมืองสงนํ้าและทางระบายนํ้า จํานวน 150,000 บาท 

 โครงการลอกทอระบายนํ้า จํานวน 150,000 บาท 

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน รวม 270,000 บาท 

 งบดําเนินงาน รวม 270,000 บาท 

 คาใชสอย รวม 210,000 บาท 

ประเภท รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ   

 จํานวน 210,000 บาท 

คาใชจายในการจัดทําโครงการตางๆ เกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

 โครงการฝกอาชีพระยะสั้น ใหแกชุมชนในเขตเทศบาล  

 จํานวน 10,000 บาท 

 โครงการออกหนวยใหบริการประชาชน   จํานวน 50,000 บาท 

 โครงการสานใยรัก ผูสูงอายุ สุขภาพดี ชีวีมีสุข จํานวน 40,000 บาท 

 

 โครงการสงเสริมการดําเนินการกองทุนสวัสดิการชุมชน 

 จํานวน 5,000 บาท 

 โครงการชุมชนอบอุนเกื้อกูลผูดอยโอกาส จํานวน 5,000 บาท 

 โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน 

  จํานวน 50,000 บาท 

 โครงการสงเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล 

  จํานวน 50,000 บาท 

งบเงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท 

 เงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท 

ประเภท เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 60,000 บาท 

เพ่ือจายอุดหนุนศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรี โครงการ

ประชารัฐรวมใจตอสู เพ่ือเอาชนะยาเสพติดอยางย่ังยืน จังหวัดสุพรรณบุรี ป 2561 ตามหนังสือจังหวัด

สุพรรณบุรี ที่ สพ 0017.6/ว 94 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 113,000 บาท 

 งบดําเนินงาน รวม 113,000 บาท 

 คาใชสอย รวม 113,000 บาท 

ประเภท รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 108,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติหนาที่ประจําศูนยออกกําลังกาย และรายจายที่เขา

ลักษณะรายจายประเภทน้ี ต้ังจายจากเงินรายได 

ประเภท รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ   

 จํานวน 5,000 บาท 

เพ่ือเปนคาใชจายในการสงนักกีฬา นักเรียน เยาวชน และประชาชนเขารวมแขงขันกีฬา      

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน รวม 175,000 บาท 

 งบดําเนินงาน รวม 125,000 บาท 

 คาใชสอย รวม 125,000 บาท 

ประเภท รายจายที่เกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 

คาใชจายในการจัดทําโครงการตางๆ เกี่ยวกับงานประเพณีและวัฒนธรรม ต้ังจายจากเงิน

รายได 20,000 บาท ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 105,000 บาท  

 โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง จํานวน 20,000 บาท 

 โครงการทําบุญ ตักบาตรเน่ืองในวันขึ้นปใหม จํานวน 80,000 บาท 

 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต จํานวน 20,000 บาท 

 งานประเพณีทองถิ่น จํานวน 5,000 บาท 

งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท 

 เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท 

ประเภท เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 50,000 บาท 

เพ่ือจายอุดหนุนจังหวัดสุพรรณบุรี โครงการจัดงานประเพณีแหเทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุร ี

ประจําป พ.ศ. 2561 ตามหนังสืออําเภอดอนเจดีย ที่ สพ 0818/1601 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ต้ังจายจาก

เงินอุดหนุนทั่วไป 
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แผนงานงบกลาง 

งานงบกลาง รวม 8,104,600 บาท 

คาชําระหน้ีเงินตน จํานวน 1,850,860 บาท 

เพ่ือจายชําระหน้ีเงินกูเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล โดยชําระหน้ีเงินตนปที่ 3 ตามสัญญา

เลขที่ 1290/106/2556 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2556 ยอดเงินกูตามสัญญา จํานวน 20,000,000 บาท  

คาชําระดอกเบ้ีย จํานวน 493,760 บาท 

เพ่ือจายชําระดอกเบ้ียเงินกูเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล โดยชําระดอกเบ้ียปที่ 3 ตามสัญญา

เลขที่ 1290/106/2556 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2556 ยอดเงินกูตามสัญญา จํานวน 20,000,000 บาท  

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 115,330 บาท 

เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคม สําหรับเปนผลประโยชนทดแทนและสวัสดิการของ

พนักงานที่ปฏิบัติงานในเทศบาลในอัตรารอยละหาของอัตราคาจาง ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 

2533 มาตรา 46  

เบ้ียยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 4,282,800 บาท 

เพ่ือจายเปนคาเบ้ียยังชีพแกผูสูงอายุ สําหรับผูสูงอายุซึ่งเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ

ตองหามตามความในขอ 6 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2552 เทศบาลตําบลดอนเจดียมีผูมาลงทะเบียนรับสิทธ์ิ แบงตามขั้นบันไดได

ดังน้ี ผูสูงอายุ อายุ 60 – 69 ป จํานวน 252 รายๆ ละ 600 บาทตอเดือน 

ผูสูงอายุ อายุ 70 – 79 ป จํานวน 177 รายๆ ละ 700 บาทตอเดือน 

ผูสูงอายุ อายุ 80 – 89 ป จํานวน  68 รายๆ ละ 800 บาทตอเดือน 

ผูสูงอายุ อายุ 90 ปขึ้นไป จํานวน  10 รายๆ ละ 1,000 บาทตอเดือน 

ผูสูงอายุที่ไดขึ้นทะเบียนไวเมื่อพฤศจิกายน 2559 อายุ 60 ป จํานวน 29 คน 

เบ้ียยังชีพคนพิการ จํานวน 566,400 บาท 

เ พ่ือจายเปนคา เ บ้ียความพิการ สําหรับคนพิการตามความในขอ 7 แห งระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเบ้ียความพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 

2559 โดยไดรับการสงเคราะหเบ้ียยังชีพคนละ 800 บาทตอเดือน เทศบาลตําบลดอนเจดียมีผูมาลงทะเบียนรับ

สิทธ์ิ ดังน้ี คนพิการรายเดิม 54 ราย และคาดการณผูมาลงทะเบียนระหวางปงบประมาณ 5 ราย 

เบ้ียยังชีพผูปวยเอดส จํานวน 36,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคายังชีพแกผูปวยเอดสที่แพทยไดรับรองและทําการวินิจฉัยแลว และมีความ

เปนอยูยากจน หรือถูกทอดทิ้ง ขาดการอุปการะ ดูแล ไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได โดยไดรับการ

สงเคราะหเบ้ียยังชีพคนละ 500 บาทตอเดือน  

เงินสํารองจาย จํานวน 45,460 บาท 

เพ่ือจายในกรณีฉุกเฉินเรงดวน หรือรีบดําเนินการ หรือภารกิจเทศบาลที่ไมสามารถคาดการณ

ไดลวงหนา 
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เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลดอนเจดีย จํานวน 90,000 บาท 

เพ่ือจายสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลดอนเจดีย ตามขอตกลงการ

ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพ้ืนที่ ระหวางสํานักงาน

หลักประกันสุขภาพแหงชาติกับเทศบาลตําบลดอนเจดีย เลขที่ 55/B/00350 

คาบํารุงสันนิบาตเทศบาล  (ส.ท.ท.) จํานวน 37,280  บาท 

เพ่ือจายเปนคาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา

ดวยรายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเก่ียวกับคาบํารุงสมาคม พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2555 

และตามระเบียบขอบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย พ.ศ. 2546 ขอ 16 โดยพิจารณาจากรายรับ

จริงประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ยกเวนเงินกู เงินจายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท ซึ่งจะตอง

จายคาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย ในอัตราไมนอยกวารอยละเศษหน่ึงสวนหกของงบประมาณ 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 เทศบาลมีรายรับทั้งสิ้น 36,838,368.47 บาท 

หัก เงินกู  -  บาท 

เงินจายขาดเงินสะสม -  บาท 

เงินอุดหนุนทุกประเภท  14,511,520 14,511,520  บาท 

คงเหลือ  รายรับที่นํามาคํานวณต้ังจายเปนคาบํารุง ส.ท.ท. 22,326,848.47 บาท 

∴ ต้ังจายเปนคาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย  37,280 บาท 

คาใชจายในการจัดการจราจร จํานวน 80,000 บาท 

เพ่ือจายเปนใชจายในการจัดการจราจร ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 

3203 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2539 โดยต้ังจายจากเงินรายไดประเภทคาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก เพ่ือ

เปนคาใชจายตางๆ ดังน้ี คาวัสดุอุปกรณเก่ียวกับการจราจรตลอดจนคาติดต้ังปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงระบบ

สัญญาณไฟจราจร ทาส ีตีเสน แผงก้ัน สัญญาณไฟจราจร หรืออุปกรณที่ใชในการควบคุมการสัญจร และกิจการ

ที่เกี่ยวกับการจราจร 

คาใชจายในการใชเงินกองทุนผูแทนผูประสบภัย จํานวน 5,000 บาท 

เพ่ือเปนคาใชจายในการใหความชวยเหลือผูที่ประสบภัยและสาธารณภัยอ่ืนๆ ที่เกิดขึ้น                      

ภายในเขตเทศบาลฯ 

เงินชวยคาทําศพ จํานวน 5,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาทําศพ  และชวยเหลือในกรณีที่พนักงานเทศบาลและลูกจางเทศบาลที่เสียชีวิต    

ในระหวางรับราชการ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 1093 ลงวันที่ 31 

พฤษภาคม 2554 เรื่อง การจายเงินชวยเหลือพิเศษของขาราชการสวนทองถิ่นผูรับบํานาญและขาราชการสวน

ทองถิ่นถึงแกความตาย 
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.)  จํานวน 452,160 บาท 

เพ่ือจายสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น ตามมาตรา 6 แหง พ.ร.บ.

บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2500 และแกไขเพ่ิมเติม และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 

0313.4/ว 1710 ลงวันที่  23  กรกฎาคม  2544 โดยใหต้ังจายในอัตรารอยละสองของรายได ประจําป ตาม

งบประมาณรายจายทั่วไป (ไมรวมรายไดจาก พันธบัตร เงินกู เงินที่มีผูอุทิศใหเงินปนผลตางๆ และเงินอุดหนุน

ทุกประเภท) ซึ่งมีวิธีการคํานวณดังน้ี 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทศบาลต้ังประมาณการรายรับไว 46,110,000 บาท 

หัก เงินอุดหนุนทุกประเภท 23,500,000 บาท 

รายไดจากพันธบัตร   -   บาท 

เงินที่มีผูอุทิศให 2,000  บาท 

เงินกู - 23,498,000 บาท 

คงเหลือ  รายไดที่นํามาคํานวณเงินสมทบ ก.บ.ท. 23,498,000 บาท 

∴ ต้ังจายเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น 452,160 บาท 

เงินชวยเหลือคาครองชีพผูรับบํานาญของราชการสวนทองถิ่น จํานวน 44,550 บาท 

เพ่ือจายเปนเงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญของขาราชการสวนทองถิ่น (ช.ค.บ.) ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินชวยเหลือคาครองชีพผูรับบํานาญของราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2558 

โดยใหถือเกณฑต้ังจายตามที่ตองจายจริง 
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แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รักษาความ

สงบภายใน

การศึกษา สาธารณสุข เคหะและ

ชุมชน

สรางความ

เขมแข็ง

ของชุมชน

การศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

งบกลาง

งบกลาง งบกลาง คาชําระหนี้เงินตน -            -           -            -          -          -         -             1,850,860  1,850,860   

คาชําระหนี้ดอกเบี้ย -            -           -            -          -          -         -             493,760    493,760     

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม -            -           -            -          -          -         -             115,330    115,330     

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ -            -           -            -          -          -         -             4,282,800  4,282,800   

เบี้ยยังชีพคนพิการ -            -           -            -          -          -         -             566,400    566,400     

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส -            -           -            -          -          -         -             36,000      36,000       

เงินสํารองจาย -            -           -            -          -          -         -             45,460      45,460       

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

คาบํารุงสันนิบาตเทศบาล (ส.ท.ท.) -            -           -            -          -          -         -             37,280      37,280       

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

คาใชจายในการใชเงินกองทุนผูแทน

ผูประสบภัย

-            -           -            -          -          -         -             5,000       5,000         

เงินชวยคาทําศพ -           -          -           -          -          -        -             5,000       5,000         

รายจายจําแนกตามแผนงานและประเภทรายจาย

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจาย

เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลดอนเจดีย

อําเภอดอนเจดีย  จังหวัดสุพรรณบุรี

รวม
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แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รักษาความ

สงบภายใน

การศึกษา สาธารณสุข เคหะและ

ชุมชน

สรางความ

เขมแข็ง

ของชุมชน

การศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

งบกลาง

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจาย
รวม

บําเหน็จ/บํานาญ เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ

สวนทองถิ่น (ก.บ.ท.)

-            -           -            -          -          -         -             452,160    452,160     

เงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญของ

ขาราชการสวนทองถิ่น (ช.ค.บ.)

-            -           -            -          -          -         -             44,550      44,550       

เงินบําเหน็จลูกจางประจํา -            -           -            -          -          -         -             -          -            

-           -          -           -          -          -        -             8,104,600 8,104,600   

งบบุคลากร เงินเดือน            

(ฝายการเมือง)

ประเภท เงินเดือนนายกเทศมนตรีและรอง

นายกเทศมนตรี

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

ประเภท เงินคาตอบแทนประจําตําแหนง

นายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี

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

ประเภท เงินคาตอบแทนพิเศษ

นายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี

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

ประเภท เงินคาตอบแทนเลขานุการและที่

ปรึกษาของนายกเทศมนตรี

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

ประเภท เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล 1,490,400   -           -            -          -          -         -             -          1,490,400   

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

รวมงบกลาง

รวมเงินเดือน (ฝายการเมือง)
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งบ/หมวด/ประเภทรายจาย
รวม

เงินเดือน ประเภท เงินเดือนพนักงาน 5,347,560   -           1,859,160   1,371,960 1,344,000  -         -             -          9,922,680   

(ฝายประจํา) ประเภท เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน 660            -           -            -          -          -         -             -          660           

ประเภท เงินประจําตําแหนงผูบริหาร 288,000      -           42,000       60,000     60,000      -         -             -          450,000     

ประเภท คาจางลูกจางประจํา -            -           -            410,760    -          -         -             -          410,760     

ประเภท เงินเพิ่มตางๆ ของลูกจาง -            -           -            -          -          -         -             -          -            

ประเภท คาตอบแทนพนักงานจาง 824,880      -           367,080      367,800    510,600    -         -             -          2,070,360   

ประเภท เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง 122,520      -           32,340       17,100     48,240      -         -             -          220,200     

6,583,620  -          2,300,580  2,227,620 1,962,840 -        -             -          13,074,660 

งบดําเนินงาน คาตอบแทน ประเภท คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปน

ประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

25,000       -           -            24,000     -          -         -             -          49,000       

ประเภท คาเบี้ยประชุม 5,000         -           -            -          -          -         -             -          5,000         

ประเภท คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการ

10,000       -           5,000         30,000     5,000       -         -             -          50,000       

ประเภท คาเชาบานพนักงาน 162,000      -           -            36,000     15,000      -         -             -          213,000     

ประเภท เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 55,000       -           5,000         5,000       -          -         -             -          65,000       

257,000     -          10,000       95,000     20,000     -        -             -          382,000     

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา)

รวมคาตอบแทน
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คาใชสอย ประเภท รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 400,000      756,000    150,000      123,000    1,916,000  -         108,000       -          3,453,000   

ประเภท รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธี

การ

50,000       -           -            -          -          -         -             -          50,000       

ประเภท รายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่

ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

785,000      40,000      955,600      260,000    585,000    210,000   130,000       -          2,965,600   

ประเภท คาบํารุงรักษา และซอมแซม 70,000       200,000    100,000      30,000     180,000    -         -             -          580,000     

1,305,000  996,000    1,205,600  413,000   2,681,000 210,000  238,000      -          7,048,600   

คาวัสดุ ประเภท วัสดุสํานักงาน 100,000      -           40,000       10,000     30,000      -         -             -          180,000     

ประเภท วัสดุไฟฟาและวิทยุ 5,000         20,000      10,000       5,000       100,000    -         -             -          140,000     

ประเภท วัสดุงานบานงานครัว 40,000       -           40,000       -          200,000    -         -             -          280,000     

ประเภท คาอาหารเสริมนม -            -           2,694,200   -          -          -         -             -          2,694,200   

ประเภท วัสดุกอสราง 5,000         -           5,000         -          105,000    -         -             -          115,000     

ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนสง 33,000       100,000    3,000         30,000     100,000    -         -             -          266,000     

ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 105,000      250,000    4,000         60,000     250,000    -         -             -          669,000     

ประเภท วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย -            -           3,000         40,000     -          -         -             -          43,000       

ประเภท วัสดุการเกษตร 100,000      -           10,000       -          70,000      -         -             -          180,000     

ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร 5,000         -           -            -          -          -         -             -          5,000         

ประเภท วัสดุเครื่องแตงกาย -            -           -            -          45,000      -         -             -          45,000       

ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร 70,000       -           20,000       15,000     25,000      -         -             -          130,000     

ประเภท วัสดุการศึกษา -            -           -            -          -          -         -             -          -            

รวมคาใชสอย
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ประเภท วัสดุเครื่องดับเพลิง -            100,000    -            -          -          -         -             -          100,000     

ประเภท วัสดุสํารวจ -            10,000      -            -          -          -         -             -          10,000       

463,000     480,000    2,829,200  160,000   925,000   -        -             -          4,857,200   

คาสาธารณูปโภค ประเภท คาไฟฟา 400,000      -           100,000      -          10,000      -         -             -          510,000     

ประเภท คาน้ําประปา 60,000       -           20,000       -          -          -         -             -          80,000       

ประเภท คาโทรศัพท 30,000       -           9,600         -          -          -         -             -          39,600       

ประเภท คาไปรษณีย 15,000       -           -            -          -          -         -             -          15,000       

ประเภท คาบริการทางดานโทรคมนาคม 53,000       -           -            -          -          -         -             -          53,000       

558,000     -          129,600     -          10,000     -        -             -          697,600     

งบลงทุน คาครุภัณฑ ประเภท ครุภัณฑสํานักงาน 7,000         -           7,000         -          -          -         -             -          14,000       

ประเภท ครุภัณฑกอสราง -            -           -            -          -          -         -             -          -            

ประเภท ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ -            -           -            -          -          -         -             -          -            

ประเภท ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร -            -           -            -          -          -         -             -          -            

ประเภท ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย -            -           -            -          -         -          -            

ประเภท ครุภัณฑงานบานงานครัว -            -           -            -          -          -         -             -          -            

ประเภท ครุภัณฑกีฬา -            -           -            -          -          -         -             -          -            

ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร 36,700       -           -            -          -          -         -             -          36,700       

ประเภท ครุภัณฑอื่น -            -           -            -          -          -         -             -          -            

ประเภท คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ -            -           -            -          -          -         -             -          -            

43,700       -          7,000        -          -          -        -             -          50,700       

รวมคาสาธารณูปโภค

รวมคาครุภัณฑ

รวมคาวัสดุ
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คาที่ดินและสิ่งกอสราง โครงการกอสรางอาคารโรงอาหารศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก

-            -           3,400,000   -          -          -         -             -          3,400,000   

โครงการปรับปรุงซอมแซมทอระบายน้ํา 

บริเวณซุมประตูถนนทางเขาและบริเวณ

เหมืองดาดคอนกรีต รอบองคพระบรมราชา

นุสรณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (ดานทิศ

ตะวันตก)

-            -           -            -          495,000    -         -             -          495,000     

-           -          3,400,000  -          495,000   -        -             -          3,895,000   

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน ประเภท เงินอุดหนุนสวนราชการ 80,000       -           5,160,000   -          -          60,000    50,000         -          5,350,000   

ประเภท เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น

20,000       -           -            -          -          -         -             -          20,000       

ประเภท เงินอุดหนุนกิจการที่เปน

สาธารณประโยชน

-            -           -            -          -          -         -             -          -            

100,000     -          5,160,000  -          -          60,000    50,000        -          5,370,000   

งบรายจายอื่น รายจายอื่น ประเภท คาจางที่ปรึกษาซึ่งไมเกี่ยวกับ

ครุภัณฑหรือสิ่งกอสรางหรือไมไดมาซึ่ง

ครุภัณฑหรือสิ่งกอสราง

5,000         -           -            -          -          -         -             -          5,000         

5,000        -          -           -          -          -        -             -          5,000         

11,939,960 1,476,000 15,041,980 2,895,620 6,093,840 270,000  288,000      8,104,600 46,110,000 รวมทุกหมวดรายจาย

รวมรายจายอื่น

รวมคาที่ดินและสิ่งกอสราง

รวมเงินอุดหนุน
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