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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
เทศบาลตําบลดอนเจดยี์ 

อําเภอดอนเจดีย ์  จังหวดัสุพรรณบุร ี
รายจ่ายจําแนกตามหน่วยงาน 
หน่วยงาน  สํานักปลดัเทศบาล 

 

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 10,819,896 บาท แยกเป็น 
1. งบบุคลากร    ตั้งไว้  6,918,996   บาท    แยกเป็น 
1.1. เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) ตั้งไว้   2,624,640    บาท     แยกเป็น 
1.1.1. ประเภท เงินเดือนนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี  
 ตั้งไว้    695,520 บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี เดือนละ 27,600 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 
331,200 บาท และรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 คนๆ ละ 15,180 บาทต่อเดือน จํานวน 12 เดือน รวม
เป็นเงิน 364,320 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 695,520 บาท ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป จํานวนเงิน 695,520 บาท 
 งานบริหารทั่วไป จํานวนเงิน 695,520 บาท 

1.1.2. ประเภท เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี 
 ตั้งไว้    120,000 บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งของนายกเทศมนตรี เดือนละ 4,000 บาท 
จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 48,000 บาท และรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 คนๆ ละ 3,000 บาทต่อเดือน 
จํานวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 72,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 120,000 บาท ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป จํานวนเงิน 120,000 บาท 
 งานบริหารทั่วไป จํานวนเงิน 120,000 บาท 

1.1.3. ประเภท เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี 
 ตั้งไว้    120,000 บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี เดือนละ 4,000 บาท จํานวน 12 
เดือน เป็นเงิน 48,000 บาท และรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 คนๆ ละ 3,000 บาทต่อเดือน จํานวน 12 
เดือน รวมเป็นเงิน 72,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 120,000 บาท ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป จํานวนเงิน 120,000 บาท 
 งานบริหารทั่วไป จํานวนเงิน 120,000 บาท 
 

1.1.4. ประเภท เงินค่าตอบแทนเลขานุการและที่ปรึกษานายกเทศมตรี 
  ตั้งไว้ 198,720 บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของเลขานุการนายกเทศมนตรี เดือนละ 9,660 บาท
จํานวน  12 เ ดือน เ ป็นเ งิน 115,920 บาท และเพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี เดือน 6,900 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 82,800 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 198,720 
บาท ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
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ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป จํานวนเงิน 198,720 บาท 
 งานบริหารทั่วไป จํานวนเงิน 198,720 บาท   

1.1.5. ประเภท เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล ตั้งไว้ 1,490,400 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภาเทศบาล เดือนละ 15,180 บาท 

จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 182,160 บาท ค่าตอบแทนรายเดือนของรองประธานสภาเทศบาล เดือนละ 
12,420 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 149,040 บาท ค่าตอบแทนรายเดือนของสมาชิกสภาเทศบาล 
จํานวน 10 คนๆละ 9,660 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 1,159,200 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
1,490,400 บาท ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป จํานวนเงิน 1,490,400 บาท 
 งานบริหารทั่วไป จํานวนเงิน 1,490,400 บาท 
1.2. เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) ตั้งไว้   4,294,356    บาท     แยกเป็น 
1.2.1.  ประเภท เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 2,601,840 บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ จํานวน 13 อัตรา พร้อมเงินปรับปรุง
เงินเดือน ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป จํานวนเงิน  2,601,840 บาท 
 งานบริหารทั่วไป จํานวนเงิน  2,601,840 บาท 

1.2.2. ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน ตั้งไว้  114,876 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมตามคุณวุฒิและเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานเทศบาล 

จํานวน 6 อัตรา ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป จํานวนเงิน 114,876 บาท 
 งานบริหารทั่วไป จํานวนเงิน 114,876 บาท 

1.2.3. ประเภท เงินประจําตําแหน่ง ตั้งไว้  134,400 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งและการรับเงินค่าตอบแทนรายเดือนของปลัดเทศบาล 

เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 677 ลงวันที่ 27 เมษายน 2547 
เรื่องการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้พนักงานที่ได้รับเงินประจําตําแหน่งตาม
กฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่งที่
ได้รับอยู่เดิม ทั้งน้ี ให้นําระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
ของข้าราชการ และลูกจ้างประจําของส่วนราชการ พ.ศ. 2547 มาใช้บังคับโดยอนุโลม ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป จํานวนเงิน 134,400 บาท 
 งานบริหารทั่วไป จํานวนเงิน 134,400 บาท 

1.2.4. ค่าจ้างลูกจ้างประจํา ตั้งไว้ 107,640 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 1 อัตรา พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้าง ต้ังจ่ายจาก

เงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป จํานวนเงิน 107,640 บาท 
 งานบริหารทั่วไป จํานวนเงิน 107,640 บาท 

1.2.5. ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้าง ตั้งไว้ 18,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของลูกจ้างประจํา จํานวน 1 อัตรา ต้ังจ่ายจาก

เงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป จํานวนเงิน 18,000 บาท 
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 งานบริหารทั่วไป จํานวนเงิน 18,000 บาท 
1.2.6. ประเภท ค่าจ้างพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 969,000 บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง จํานวน 13 อัตรา ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป จํานวนเงิน 969,000 บาท 
 งานบริหารทั่วไป จํานวนเงิน 969,000 บาท 

1.2.7. ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 348,600 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินที่จ่ายเพ่ิมให้แก่พนักงานจ้าง จํานวน 13 อัตรา ต้ังจ่ายจากเงินรายได้   

ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป จํานวนเงิน 348,600 บาท 
 งานบริหารทั่วไป จํานวนเงิน 348,600 บาท 
2. งบดําเนินการ ตั้งไว้ 3,246,000 บาท    แยกเป็น 
2.1. ค่าตอบแทน ตั้งไว้ 336,000 บาท แยกเป็น 
2.1.1. ประเภท ค่าตอบแทนการผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล 

 ตั้งไว้ 20,000   บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้สํารวจข้อมูลความจําเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) พร้อมทั้งการบันทึก

ข้อมูล จปฐ. และจ่ายเป็นค่าตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างที่
ปฏิบัติภารกิจแก่เทศบาล ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป จํานวนเงิน 20,000 บาท 
 งานบริหารทั่วไป จํานวนเงิน 20,000 บาท 

2.1.2. ประเภท ค่าเบี้ยประชุม ตั้งไว้ 10,000 บาท  
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบ้ียประชุมกรรมการ และอนุกรรมการของสภาเทศบาล และบุคคลที่ได้รับ

ตามระเบียบฯ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป จํานวนเงิน 10,000 บาท 
 งานบริหารทั่วไป จํานวนเงิน 10,000 บาท 

2.1.3. ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 50,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลและ

ลูกจ้างในกรณีที่มีงานเร่งด่วน และมีคําสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป จํานวนเงิน 50,000 บาท 
 งานบริหารทั่วไป จํานวนเงิน 50,000 บาท 

2.1.4. ประเภท  ค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้  36,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ต้ังจ่ายจากเงิน

รายได้     
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป จํานวนเงิน 36,000 บาท 
 งานบริหารทั่วไป จํานวนเงิน 36,000 บาท 

2.1.5. ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 20,000 บาท  
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ผู้บริหารเทศบาล พนักงานและลูกจ้างที่มี

สิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป จํานวนเงิน 20,000 บาท 
 งานบริหารทั่วไป จํานวนเงิน 20,000 บาท 

2.1.6. ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 200,000 บาท  
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 เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่นายกเทศมนตรี พนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป จํานวนเงิน 200,000 บาท 
 งานบริหารทั่วไป จํานวนเงิน 200,000 บาท 
2.2. ค่าใช้สอย ตั้งไว้ 1,428,000 บาท แยกเป็น 
2.2.1. ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ ตั้งไว้ 115,000 บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทํารายงานกิจการเทศบาล ค่าจ้างเหมาในการเข้าเล่มเอกสาร 
หนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาในการดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ค่าจ้างจัดทําระบบสารบรรณ 
ค่าจ้างเหมาในการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าจ้างเหมากําจัดสิ่งปฏิกูล และค่าจ้างเหมาที่เข้าลักษณะ
รายจ่ายประเภทน้ี ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป จํานวนเงิน 115,000 บาท 
 งานบริหารทั่วไป จํานวนเงิน 115,000 บาท 

2.2.2. ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 80,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล และค่าเลี้ยงรับรองในการ

ประชุมสภาท้องถิ่น และการประชุมในกิจการของเทศบาล ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 
1956 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2547 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป จํานวนเงิน 80,000 บาท 
 งานบริหารทั่วไป จํานวนเงิน 80,000 บาท 

2.2.3. ประเภท รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ
  ตั้งไว้ 1,173,000 บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างของสํานักปลัดเทศบาล เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก พาหนะ เบ้ียเลี้ยง หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เบิกได้
ตามระเบียบฯ และค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ พวงมาลา รวมทั้งค่าของขวัญของรางวัล   

 จํานวนเงิน 100,000 บาท 
 ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ และพิธีการต่างๆ พร้อมทั้งค่าใช้จ่ายในการ

ฝึกอบรมและประชุมสัมมนา จํานวนเงิน 1,073,000 บาท 
 โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

   จํานวนเงิน 300,000 บาท 
 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ 

  จํานวนเงิน 120,000 บาท 
 โครงการวันเทศบาล จํานวนเงิน 30,000 บาท 
 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาล

ตําบลดอนเจดีย์  จํานวนเงิน 130,000 บาท 
 โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และอาสาสมัครป้องกัน

ภัยฝ่ายพลเรือน  จํานวนเงิน 40,000 บาท 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตและความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนได้รับการดูแลความปลอดภัยทั้งชีวิต และ
ทรัพย์สิน เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 70 ของประชากรในเขตเทศบาล 

 โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จํานวนเงิน 30,000 บาท 
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สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนได้รับการดูแลความปลอดภัยทั้งชีวิต และ
ทรัพย์สิน เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 70 ของประชากรในเขตเทศบาล 

 โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น ให้แก่ชุมชนในเขตเทศบาล  
  จํานวนเงิน 10,000 บาท 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลชุมชนของตนเองและ
สนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจน ร้อยละ 65 ของประชากรในเขตเทศบาล 

 โครงการเทศบาลเคล่ือนที่   จํานวนเงิน 53,000 บาท 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 การนําการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหาร

และบริการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนได้รับการบริการท่ีรวดเร็ว และโปร่งใส 
ร้อยละ 70 ของประชากรในเขตเทศบาล 

 โครงการสานใยรัก ผู้สูงอายุ สุขภาพดี ชีวีมีสุข  จํานวนเงิน 100,000 บาท 
 โครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์   จํานวนเงิน 200,000 บาท 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขยายฐานโอกาสพัฒนาคุณภาพใน
การศึกษาทุกระดับให้ตรงกับความต้องการและส่งเสริมการกีฬาให้แก่เยาวชน ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนใช้
เวลาว่างด้วยการเล่นกีฬาและทํากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม พร้อมพัฒนาเพ่ือเป็นตัวแทนของเทศบาลใน
การเข้าร่วมการแข็งขันกีฬาระดับชาติ ร้อยละ 60 ของประชากรในเขตเทศบาล 

 โครงการเซ็กวัยใส ป้องกันการท้องก่อนวัยอันควร   จํานวนเงิน 20,000 บาท 
 โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุข

หมู่บ้าน  จํานวนเงิน 40,000 บาท 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 350,000 บาท ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 823,000 บาท 
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป จํานวนเงิน 680,000 บาท 
 งานบริหารทั่วไป จํานวนเงิน 680,000 บาท 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน จํานวนเงิน 70,000 บาท 
 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย จํานวนเงิน 70,000 บาท 
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จํานวนเงิน 423,000 บาท 
 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน จํานวนเงิน 423,000 บาท 

2.2.4. ประเภท ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 60,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินไม่เกิน 5,000 

บาท รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลงหรือปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท ต้ัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป จํานวนเงิน 30,000 บาท 
 งานบริหารทั่วไป จํานวนเงิน 30,000 บาท 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน จํานวนเงิน 30,000 บาท 
 งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน จํานวนเงิน 30,000 บาท 
2.3. ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 1,095,000 บาท แยกเป็น 
2.3.1. ประเภท วัสดุสํานักงาน ตั้งไว้ 150,000  บาท 
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 เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระดาษ ปากกา ดินสอ นํ้ายาลบคําผิด ยางลบ คลิป ลวดเย็บกระดาษ กาว  
แฟ้ม หมึก มู่ลี่ ม่านปรับแสง แผงกั้นห้อง และรายจ่ายที่เข้ารายจ่ายประเภทน้ี ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป จํานวนเงิน 150,000 บาท 
 งานบริหารทั่วไป จํานวนเงิน 150,000 บาท 

2.3.2. ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 30,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า ฟิวส์ สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เบรกเกอร์ บัลลาสต์ 

สตาร์ทเตอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เทปพันสายไฟฟ้า หลอดวิทยุ และชิ้นส่วนวิทยุ ฯลฯ  ต้ังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป จํานวนเงิน 30,000 บาท 
 งานบริหารทั่วไป จํานวนเงิน 30,000 บาท 

2.3.3. ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้  30,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าไม้ถูพ้ืน ไม้กวาด แปรง ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วนํ้าจานรอง ผ้าปูโต๊ะ นํ้ายา

ถูพ้ืน นํ้ายาล้างห้องนํ้า ผงซักฟอก นํ้าจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป จํานวนเงิน 30,000 บาท 
 งานบริหารทั่วไป จํานวนเงิน 30,000 บาท 

2.3.4. ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 90,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางใน-ยางนอก เพลา นํ้ามันเบรก หัวเทียน ไขควง นอตและสก

รู กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อนํ้ารถยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะรถยนต์  ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ ต้ังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป จํานวนเงิน 20,000 บาท 
 งานบริหารทั่วไป จํานวนเงิน 20,000 บาท 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน จํานวนเงิน 70,000 บาท 
 งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน จํานวนเงิน 70,000 บาท 
 

2.3.5. ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 450,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นนํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันจารบี นํ้ามันเคร่ือง ฯลฯ ต้ังจ่ายจากเงิน

รายได้ 367,600 บาท ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 82,400 บาท 
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป จํานวนเงิน 150,000 บาท 
 งานบริหารทั่วไป จํานวนเงิน 150,000 บาท 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน จํานวนเงิน 300,000 บาท 
 งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน จํานวนเงิน 300,000 บาท 

2.3.6. ประเภท วัสดุการเกษตร ตั้งไว้ 50,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าพันธ์ุพืช ปุ๋ย สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ วัสดุเพาะชํา 

อุปกรณ์ในการขยายพันธ์ุพืช ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก ฯลฯ ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป จํานวนเงิน 50,000 บาท 
 งานบริหารทั่วไป จํานวนเงิน 50,000 บาท 

2.3.7. ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 20,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์, วีดีโอเทป, แผ่นซีดี) 

รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ฯลฯ ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   
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ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป จํานวนเงิน 20,000 บาท 
 งานบริหารทั่วไป จํานวนเงิน 20,000 บาท 

2.3.8. ประเภท วัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งไว้ 30,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายสําหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานเครื่องจักรกลหรือ

เครื่องยนต์ เช่น เสื้อกันฝน รองเท้าผจญเพลิง เป็นต้น ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน จํานวนเงิน 30,000 บาท 
 งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน จํานวนเงิน 30,000 บาท 

2.3.9. ประเภท วัสดุกีฬา ตั้งไว้ 25,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าลูกฟุตบอล ลูกแชร์บอล ตระกร้าหวายแชร์บอล ตาข่ายกีฬา เช่น ตาข่าย

ตระกร้อ เสาตาข่ายกีฬา เช่น เสาตาข่ายวอลเลย์บอล และห่วงบาสเก็ตบอลเหล็ก ฯลฯ ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จํานวนเงิน 25,000 บาท 
 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน จํานวนเงิน 25,000 บาท 

2.3.10. ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 70,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล (CD/DVD) ตลับผงหมึกสําหรับเคร่ืองพิมพ์แบบ

เลเซอร์ แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ (Key Board) เมาส์ เมนบอร์ด เมมโมรีชิป เช่น RAM แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
(Card) ฯลฯ  ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป จํานวนเงิน 70,000 บาท 
 งานบริหารทั่วไป จํานวนเงิน 70,000 บาท 

2.3.11. ประเภท วัสดุเครื่องดับเพลิง ตั้งไว้ 150,000 บาท   
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์เครื่องดับเพลิง เช่น ถังเคมีภัณฑ์ นํ้ายาเคมีดับเพลิง อุปกรณ์

เก่ียวกับการดับเพลิง และรายจ่ายที่เข้ารายจ่ายประเภทน้ี ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน จํานวนเงิน 150,000 บาท 
 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย จํานวนเงิน 150,000 บาท 
2.4. ค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้ 387,000 บาท แยกเป็น 
2.4.1. ค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 240,000 บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า สํานักงานเทศบาลฯ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
เสียงตามสาย และกล้องวงจรปิด ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป จํานวนเงิน 240,000 บาท 
 งานบริหารทั่วไป จํานวนเงิน 240,000 บาท 

2.4.2. ค่าน้ําประปา ตั้งไว้ 30,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่านํ้าประปา สํานักงานเทศบาลฯ และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป จํานวนเงิน 30,000 บาท 
 งานบริหารทั่วไป จํานวนเงิน 30,000 บาท 

2.4.3. ค่าโทรศัพท์ ตั้งไว้ 65,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ สํานักงานเทศบาลฯ ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ และค่าเช่าบริการ        

อินเทอร์เน็ต ฯลฯ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป จํานวนเงิน 65,000 บาท 
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 งานบริหารทั่วไป จํานวนเงิน 65,000 บาท 
2.4.4. ค่าไปรษณีย์ ตั้งไว้ 35,000 บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดส่งไปรษณีย์ ธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณีย์ยากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ต้ัง
จ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป จํานวนเงิน 35,000 บาท 
 งานบริหารทั่วไป จํานวนเงิน 35,000 บาท 

2.4.5. ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม ตั้งไว้ 17,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) และค่าสื่อสารอ่ืนๆ ที่

เกิดขึ้นเก่ียวกับการใช้บริการ และค่าเช่า web site ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป จํานวนเงิน 17,000 บาท 
 งานบริหารทั่วไป จํานวนเงิน 17,000 บาท 
 
 
3. งบลงทุน ตั้งไว้ 584,900 บาท    แยกเป็น 
3.1. ครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 584,900 บาท แยกเป็น 
3.1.1. รายจ่ายเพื่อบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 450,000 บาท 

 เ พ่ือจ่ายเป็นค่าประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงครุ ภัณฑ์รวมทั้งครุ ภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท และซ่อมแซม บํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น 
เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป จํานวนเงิน 200,000 บาท 
 งานบริหารทั่วไป จํานวนเงิน 200,000 บาท 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน จํานวนเงิน 250,000 บาท 
 งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน จํานวนเงิน 250,000 บาท 

3.1.2. ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 16,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสัญญาณไฟวับวาบ และสัญญาณเสียง ขนาดความยาว 120 

เซนติเมตร สูง 8 เซนติเมตร กว้าง 30 เซนติเมตร ขนาดกําลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 12 โวลท์ จํานวน 1 ชุด จัดซื้อ
ตามราคาท้องถิ่น เน่ืองจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุดที่ มท 0810.4/ว2239 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2548 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาสามปี 
พ.ศ. 2556 หน้า 60 โครงการที่ 97) 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน จํานวนเงิน 16,000 บาท 
 งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน จํานวนเงิน 16,000 บาท 

3.1.3. ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 48,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดประจําที่ 10 วัตต์ จํานวน 2 

เครื่อง จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556 หน้า 60 
โครงการที่ 97)   
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน จํานวนเงิน  48,000 บาท 
 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย จํานวนเงิน  48,000 บาท 

3.1.4. ประเภท ครุภัณฑ่โฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 64,900 บาท 
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 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 ANS 
Lumens จํานวน 1 เครื่อง จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาสามปี 
พ.ศ. 2556 หน้า 57 โครงการที่ 89) 
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป จํานวนเงิน 64,900 บาท 
 งานบริหารทั่วไป จํานวนเงิน 64,900 บาท 
 

3.1.5. ประเภท ครุภัณฑ่โฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 6,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพน่ิง ระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 12 ล้าน

พิกเซล จํานวน 1 เครื่อง จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาสามปี 
พ.ศ. 2556 หน้า 57 โครงการที่ 89) 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน จํานวนเงิน 6,000 บาท 
 งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน จํานวนเงิน 6,000 บาท 
4. งบเงินอุดหนุน ตั้งไว้ 60,000 บาท แยกเป็น 
4.1. ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ ตั้งไว้ 60,000 บาท 

 เพ่ือจ่ายอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรี โครงการรวมพลัง
แผ่นดินต่อสู้เอาชนะยาเสพติดอย่างย่ังยืน จังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2556 ตามหนังสืออําเภอดอนเจดีย์ ที่ สพ 
0817/ว 865 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2555 และมติคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2555 วันที่ 20 กรกฎาคม 2555 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป   
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จํานวนเงิน 60,000 บาท 
 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน จํานวนเงิน 60,000 บาท 
5. งบรายจ่ายอ่ืน ตั้งไว้ 10,000 บาท แยกเป็น 
5.1. ประเภท ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ ซ่ึงมิใช่เพื่อการจัดหา

หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 10,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาสําหรับการสํารวจประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการ

ปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลดอนเจดีย์ ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป จํานวนเงิน 10,000 บาท 
 งานบริหารทั่วไป จํานวนเงิน 10,000 บาท 
 

 

 


