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สวนที่ ๑
คําแถลงงบประมาณ

๑

สวนที่ ๒
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประมาณการรายรับ
รายละเอียดประมาณการรายจาย
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน
3. แผนงานการศึกษา
4. แผนงานสาธารณสุข
5. แผนงานสังคมสงเคราะห
6. แผนงานเคหะและชุมชน
7. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
8. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
9. แผนงานงบกลาง
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สวนที่ ๓
1. แผนงานการพาณิชย
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เรียน ทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
บัดนี้ ถึงเวลาที่นายกเทศมนตรีจะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ตอสภาเทศบาล
อีกครั้งหนึ่ ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้นายกเทศมนตรีจึงขอแถลงใหทา นประธานและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุพ รรณบุ รี
ทุกทา นไดทราบถึงสถานการณคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ดังตอไปนี้
1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
มีสถานะการเงิน ดังนี้
1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น
386,636,882.26
บาท
1.1.2 เงินสะสม
235,382,388.51
บาท
1.1.3 ทุนสํารองเงินสะสม
65,764,996.58
บาท
1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 25 โครงการ
รวม 30,234,710.64
บาท
1.1.5 รายการทีไ่ ดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 106 โครงการ
รวม 98,618,235.00
บาท
1.1.6 เงินกูคงคาง
8,669,533.11
บาท
2. การบริหารงบประมาณ ในปงบประมาณ 2557
(1) รายรับจริงทั้งสิ้น
425,293,175.92
บาท ประกอบดวย
หมวดภาษีอากร
17,242,982.25
บาท
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 10,385,568.00
บาท
หมวดรายไดจากทรัพยสนิ
10,487,387.71
บาท
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย 13,178,194.23
บาท
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
2,938,248.87
บาท
หมวดรายไดจากทุน
407,000.00
บาท
หมวดภาษีจัดสรร
182,255,338.15
บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
135,048,402.00
บาท
(2) เงินอุดหนุนที่รฐั บาลใหโดยระบุวัตถุประสงค
บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
53,350,054.71
บาท
(3) รายจายจริง
404,421,251.01
บาท ประกอบดวย
งบกลาง
43,608,260.91
บาท
งบบุคลากร
146,417,783.64
บาท
งบดําเนินการ
82,647,475.45
บาท
งบลงทุน
109,075,731.01
บาท
งบรายจายอื่น
บาท
งบเงินอุดหนุน
22,672,000.00
บาท
(4) รายจายที่จา ยจากเงินอุดหนุนที่รฐั บาลใหโดยระบุวัตถุประสงค 10,835,000.00 บาท
(5) มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่
บาท

-23. งบเฉพาะการ
ประเภทกิจการสถานธนานุบาล
ปงบประมาณ พ.ศ.2557
มีรายรับจริง
มีรายจายจริง
กูเงินจากธนาคารกรุงไทย จํากัด
กําไรสุทธิ
เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
ทรัพยจํานํา

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

100,155,278.12
55,539,524.17
144,285,190.78
44,483,081.64
8,393,303.23
429,223,300.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

-3–
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เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
2.1 รายรับ
รายรับจริง
ป 2557

รายรับ
รายไดจัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายไดจากทรัพยสิน
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
หมวดรายไดจากทุน
รวมรายไดจัดเก็บเอง
รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
รวมรายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมรายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหโดยระบุวัตถุประสงค
รวมรายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหโดยระบุวัตถุประสงค
รวม

17,242,982.25
10,385,568.00
10,487,387.71
13,178,194.23
2,938,248.87
407,000.00
54,639,381.06

ประมาณการ
ป 2558

ประมาณการ
ป 2559

14,400,000.00
7,000,000.00
8,000,000.00
14,000,000.00
400,000.00
200,000.00
44,000,000.00

17,750,000.00
8,890,500.00
8,010,000.00
13,740,000.00
402,000.00
200,000.00
48,992,500.00

182,255,338.15 149,200,000.00 159,600,000.00
182,255,338.15 149,200,000.00 159,600,000.00
135,048,402.00 133,800,000.00 146,013,875.00
135,048,402.00 133,800,000.00 146,013,875.00
53,350,054.71
-0-053,350,054.71
-0-0425,293,175.92 327,000,000.00 354,606,375.00

2.2 รายจาย
รายจายจริง
ป 2557

ประมาณการ
ป 2558

ประมาณการ
ป 2559

จายจากงบประมาณ
งบกลาง

43,608,260.91

21,461,360.00

21,343,760.00

งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน คาจางประจํา และคาจางชั่วคราว)

146,417,783.64 159,402,630.00 173,248,650.00

งบดําเนินงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ และหมวดคา
สาธารณูปโภค)

82,647,475.45

85,194,410.00

113,189,310.00

งบลงทุน (หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง)

109,075,731.01

40,364,600.00

22,337,655.00

งบรายจายอื่น (หมวดรายจายอื่น)

-

1,000.00

1,000.00

งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)

22,672,000.00

20,576,000.00

24,486,000.00

รายจาย

รวมจายจากงบประมาณ 404,421,251.01 327,000,000.00 354,606,375.00
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คําแถลงงบประมาณ
รายจายงบเฉพาะการสถานธนานุบาล
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
2.3 รายรับงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล
รายรับ
ก. รายได
- ดอกเบี้ยรับจํานํา
- ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
- กําไรจากการจําหนายทรัพยหลุด
- รายไดเบ็ดเตล็ด
ข. เงินไดอื่น
กําไรสุทธิ
- เงินรางวัลประจําป
- เงินบูรณะทองถิ่น
- เงินสมทบกองทุนหมุนเวียน
รวม

รายรับจริง
ประมาณการ
ประมาณการ
หมายเหตุ
ป 2557
ป 2558
ป 2559
56,227,964.03 40,011,000.00 41,511,000.00
52,753,423.50 38,000,000.00 39,500,000.00
610.53
10,000.00
10,000.00
3,473,930.00
2,000,000.00 2,000,000.00
1,000.00
1,000.00
43,927,314.09 45,000,000.00 45,800,000.00
8,785,462.82
9,000,000.00 9,160,000.00
13,178,194.23 13,500,000.00 13,740,000.00
21,963,657.04 22,500,000.00 22,900,000.00
100,155,278.12 85,011,000.00 87,311,000.00

2.4 รายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการ
งบ
งบ กลาง
งบ บุคลากร
งบ ดําเนินงาน
งบ งบลงทุน
งบ รายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน

รายจายจริง
ป 2557
7,445,261.27
2,511,824.00
1,582,724.81
72,700.00
43,927,314.09
-

รวม

55,539,824.17

ประมาณการ
ประมาณการ
หมายเหตุ
ป 2558
ป 2559
9,132,880.00 9,612,600.00
2,741,130.00 2,759,120.00
1,596,300.00 1,856,200.00
80,000.00
113,000.00
45,253,400.00 46,056,200.00
58,803,710.00 60,397,120.00

-5บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางเทศบัญญัติ งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
…………………………………….
งบประมาณรายจายทั้งสิ้น ยอดรวม 415,003,495 บาท แยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี้
ดาน

ยอดรวม

ดานบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

46,513,300
14,430,680

ดานบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

169,072,625
38,392,810
1,000,000
44,810,350
7,293,800
11,749,050

ดานการดําเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง

21,343,760

ดานการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย
งบประมาณรายจายทั้งสิ้น

60,397,120
415,003,495

รายจายตามงานและงบรายจาย
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายการเมือง)
เงินเดือน (ฝายประจํา)

งาน

รวม

12,036,030
7,774,000
502,000
5,470,000
1,392,000
410,000
1,458,000
1,258,000
200,000
200,000
200,000
27,622,590

4,873,440
1,454,000
101,000
960,000
340,000
53,000
163,400
163,400
6,490,840

งานบริหารงานคลัง

รวม

7,748,520
-

30,812,550
6,154,560

7,748,520
4,500,350
268,800
2,319,550
522,000
1,390,000
150,000
50,000
100,000
1,000
1,000
12,399,870

24,657,990
13,728,350
871,800
8,749,550
2,254,000
1,853,000
1,771,400
1,571,400
200,000
1,000
1,000
200,000
200,000
46,513,300
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งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
งบรายจายอื่น
รายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

18,190,590
6,154,560

งานวางแผนสถิติ และ
วิชาการ
4,873,440
-

งานบริหารทั่วไป

รายจายตามงานและงบรายจาย
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ

งาน

รวม

9,277,320
9,277,320
2,966,000
381,000
395,000
2,160,000
30,000
500,000
400,000
100,000
12,743,320

10,000
10,000
10,000

งานเทศกิจ

รวม

1,242,360
1,242,360
430,000
170,000
120,000
120,000
20,000
5,000
5,000
1,677,360

10,519,680
10,519,680
3,406,000
551,000
525,000
2,280,000
50,000
505,000
405,000
100,000
14,430,680
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งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
งบรายจายอื่น
รายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ งานปองกันภัยฝายพลเรือน
การรักษาความสงบภายใน
และระงับอัคคีภัย

รายจายตามงานและงบรายจาย
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
แผนงานการศึกษา
งบ

งาน

รวม

2,571,210
2,571,210
1,453,000
268,000
980,000
190,000
15,000
1,626,800
1,626,800
5,651,010

68,232,530
68,232,530
53,802,960
1,515,000
34,917,320
16,088,640
1,282,000
10,928,655
9,747,655
1,181,000
20,100,000
20,100,000
153,064,145

งานระดับมัธยมศึกษา

9,629,970
9,629,970
727,500
44,000
23,500
610,000
50,000
10,357,470

งานศึกษาไมกําหนด
ระดับ

รวม

-

80,433,710
80,433,710
55,983,460
1,827,000
35,920,820
16,888,640
1,347,000
12,555,455
11,374,455
1,181,000
20,100,000
20,100,000
169,072,625
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งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
งบรายจายอื่น
รายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา

รายจายตามงานและงบรายจาย
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
แผนงานสาธารณสุข

งบ

งาน

รวม

งานบริหารสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น
24,585,600
24,585,600
5,111,800
166,800
2,579,000
1,866,000
500,000
180,000
150,000
30,000
120,000
120,000
29,997,400

งานศูนยบริการ
สาธารณสุข
3,884,200
3,884,200
709,000
126,000
70,000
487,000
26,000
225,000
200,000
25,000
4,818,200

รวม
31,740,010
31,740,010
6,027,800
334,800
2,696,000
2,451,000
546,000
505,000
400,000
105,000
120,000
120,000
38,392,810
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งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
งบรายจายอื่น
รายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข
3,270,210
3,270,210
207,000
42,000
47,000
98,000
20,000
100,000
50,000
50,000
3,577,210

รายจายตามงานและงบรายจาย
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
แผนงานสังคมสงเคราะห

งบ

งาน

รวม

รวม

1,000,000
1,000,000
1,000,000

1,000,000
1,000,000
1,000,000
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งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
งบรายจายอื่น
รายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห

รายจายตามงานและงบรายจาย
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
แผนงานเคหะและชุมชน
งบ

งาน

รวม

งานไฟฟาถนน

งานสวนสาธารณะ

งานกําจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล

งานบําบัดน้ําเสีย

รวม

3,091,390
3,091,390
288,500
73,000
20,000
185,000
10,500
20,000
10,000
10,000
3,399,890

7,717,760
7,717,760
5,107,500
312,000
340,000
2,950,000
1,505,500
1,969,800
100,000
1,869,800
14,795,060

3,647,900
3,647,900
6,131,000
170,500
2,060,000
1,880,000
2,020,500
3,411,000
1,828,000
1,583,000
13,189,900

10,656,000
300,000
745,000
9,411,000
200,000
1,190,000
1,000,000
190,000
11,846,000

1,289,500
5,000
210,000
573,000
501,500
290,000
200,000
90,000
1,579,500

14,457,050
14,475,050
23,472,500
860,500
3,375,000
14,999,000
4,238,000
6,880,800
3,138,000
3,742,800
44,810,350
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งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
งบรายจายอื่น
รายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

รายจายตามงานและงบรายจาย
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

งบ

งาน

รวม

รวม

3,169,800
3,169,800
4,054,000
55,000
3,360,000
632,000
7,000
70,000
70,000
7,293,800

3,169,800
3,169,800
4,054,000
55,000
3,360,000
632,000
7,000
70,000
70,000
7,293,800
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งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
งบรายจายอื่น
รายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน

รายจายตามงานและงบรายจาย
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ

งาน

รวม

งานกีฬาและนันทนาการ
415,450
415,450
2,400,000
2,400,000
50,000
50,000
4,066,000
4,066,000
6,931,450

งานศาสนาวัฒนธรรม
ทองถิ่น
1,700,400
1,700,400
3,117,200
41,000
2,830,000
206,200
40,000
4,817,600

รวม
2,115,850
2,115,850
5,517,200
41,000
5,230,000
206,200
40,000
50,000
50,000
4,066,000
4,066,000
11,749,050
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งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
งบรายจายอื่น
รายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ
-

รายจายตามงานและงบรายจาย
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
แผนงานการพาณิชย

งบ
งบบุคลากร

งาน

งานกิจการสถานธนานุบาล

รวม
2,759,120

2,759,120

2,759,120

งบดําเนินงาน

1,856,200

1,856,200

คาตอบแทน

1,003,000

1,003,000

คาใชสอย

440,600

440,600

คาวัสดุ

225,600

225,600

คาสาธารณูปโภค

187,000

187,000

113,000

113,000

113,000

113,000

-

-

งบรายจายอื่น

46,056,200

46,056,200

รายจายอื่น

46,056,200

46,056,200

งบเงินอุดหนุน

-

-

เงินอุดหนุน

-

-

เงินเดือน (ฝายประจํา)

งบลงทุน
คาครุภัณฑ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
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2,759,120

แผนงานการพาณิชย(ตอ)

งบ

งาน

รวม

งานกิจการสถานธนานุบาล

งบกลาง
งบกลาง
บําเหน็จ/บํานาญ
รวม

9,612,600

9,612,600

9,612,600

9,612,600

-

-

60,397,120

60,397,120
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รายจายตามงานและงบรายจาย
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
แผนงานงบกลาง

งบ

งาน

งาน

งาน

รวม

-

-

21,343,760

21,343,760

งบกลาง

-

-

12,895,740

12,895,740

บําเหน็จ/บํานาญ

-

-

8,448,020

8,448,020

งบกลาง

งาน
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เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 อาศัยอํานาจตามความใน
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไวโดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี และผูวาราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ดังตอไปนี้
ขอ 1. เทศบัญญัตินี้เรียกวา “เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559”
ขอ 2. เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เปนตนไป
ขอ 3. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 415,003,495 บาท
ขอ 4. งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
เปนจํานวนทั้งสิ้น 354,606,375 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี้
แผนงาน

ยอดรวม

แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ดานการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
งบประมาณรายจายทั้งสิ้น

46,513,300
14,430,680

ดานบริหารทั่วไป

169,072,625
38,392,810
1,000,000
44,810,350
7,293,800
11,749,050
21,343,760
354,606,375

ขอ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 60,397,120 บาท
แผนงานการพาณิชย
ยอดรวม
งบกลาง
9,612,600
งบบุคลากร
2,759,120
งบดําเนินงาน
1,856,200
งบลงทุน
113,000
งบรายจายอื่น
46,056,200
รวมรายจาย
60,397,120

รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ 2559
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
หมวดรายรับ

ป 2554

หมวดภาษีอากร
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีบํารุงทองที่
ภาษีปาย
อากรการฆาสัตว
รวมหมวดภาษีอากร

ป 2557

ประมาณการ
ยอดตาง (%)
ป 2559

10,662,492.00
396,120.50
2,765,443.00
84,090.00
13,908,145.50

11,462,789.00
407,730.50
2,940,650.00
82,840.00
14,894,009.50

12,231,694.00
403,122.85
3,206,063.50
75,610.00
15,916,490.35

13,353,867.60
393,316.65
3,429,088.00
66,710.00
17,242,982.25

4.84
-0.84
-3.76
-10.06
2.94

%
%
%
%
%

14,000,000
390,000
3,300,000
60,000
17,750,000

151,362.00
126,135.00
25,227.00
13,608.13
13,832.00
148,440.00
92,967.00
2,341,183.75
1,942,583.75
268,900.00
129,700.00

149,112.00
124,044.00
25,068.00
13,679.91
154,420.00
206,820.00
5,300,767.50
4,929,467.50
231,900.00
139,400.00

136,098.00
113,415.00
22,683.00
16,693.70
5,367.50
134,480.00
233,820.00
6,653,465.50
6,219,225.50
288,140.00
146,100.00

120,078.00
100,065.00
20,013.00
19,400.00
2,546.00
118,280.00
116,504.00
8,622,302.50
8,183,902.50
304,700.00
133,700.00

-8.39
-10.05
-0.06
-12.37
-21.45
-15.45
28.75
-15.50
-14.47
-34.37
-36.42

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

110,000
90,000
20,000
17,000
2,000
100,000
150,000
7,285,000
7,000,000
200,000
85,000

3,000.00
42,130.00

7,600.00
36,060.00

4,500.00
39,700.00

1,500.00
40,060.00

200.00 %
-0.14 %

4,500
40,000
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หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต
1. คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว
1.1 คาธรรมเนียมโรงฆาสัตว
1.2 คาธรรมเนียมโรงพักสัตว
2. คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา
3. คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน
4. คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต
5. คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
6. คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการสาธารณสุข
6.1 คาธรรมเนียมเก็บและขน มูลฝอย
6.2 คาธรรมเนียมเก็บและขน อุจจาระ หรือสิ่งปฏิกูล
6.3 คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการจัดตั้งสถานที่
จําหนายหรือสะสมอาหาร
7. คาธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน
8. คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร

รายรับจริง
ป 2555
ป 2556

หมวดรายรับ

ป 2557
116,440.00
606,600.00
66,360.00
9,440.00
480.00
38,140.00
8,200.00
10,100.00

47,390.00
453,180.00
280,580.00

652,498.00
428,400.00
279,500.00

2,080.00
548,058.15
30,00.00
452,150.00
282,850.00

61,342.50
15,000.00
403,600.00
256,600.00

98,500.00

95,200.00

102,000.00

70,100.00
4,000.00
2,575.00
7,885.00
55,000.00
16,000.00
39,000.00

51,700.00
2,000.00
2,810.00
5,925.00
47,800.00
10,200.00
37,600.00

61,300.00
6,000.00
2,670.00
8,440.00
42,300.00
3,800.00
38,500.00

ป 2554
220,920.00
246,725.00
101,220.00
10,380.00
52,480.00
12,240.00
16,631.00
9,489.00
-

ประมาณการ
ยอดตาง (%)
ป 2559
-14.11 %
100,000
-17.57 %
500,000
-15.61 %
56,000
-15.25 %
8,000
108.33 %
1,000
-21.34 %
30,000
8.29 %
15,000
%
1,000
%
1,000
%
-51.09
-33.33
2.08
16.91

%
%
%
%
%

30,000
10,000
412,000
300,000

85,500.00

-29.82 %

60,000

59,500.00
2,000.00
3,045.00
10,880.00
52,200.00
18,200.00
34,000.00

-15.96
31.36
-8.09
-23.37
-45.05
-11.76

50,000
2,000
4,000
10,000
40,000
10,000
30,000

%
%
%
%
%
%
%
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9. คาธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน
10. คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก
11. คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายและเทศบัญญัติ
11.1 คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายและเทศบัญญัติ
11.2 คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร
11.3 คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายบัตรประชาชน
11.4 คาปรับผูล ะเมิดกฎหมายและเทศบัญญัติ (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน)
11.5 คาปรับผูล ะเมิดกฎหมายและเทศบัญญัติ (ภาษีปาย)
11.6 คาปรับผูล ะเมิดกฎหมายและเทศบัญญัติ (เงินเพิ่มภาษีบํารุงทองที่)
11.7 คาปรับผูล ะเมิดกฎหมายตามระบบรักษาความสะอาด/และความ
เปนระเบียบเรียบรอย
11.8 คาปรับผูล ะเมิดกฎหมายสาธารณสุข
12. คาปรับการผิดสัญญา
13. คาใบอนุญาตรับทําการเก็บและขน สิ่งปฎิกูล หรือมูลฝอย
14. คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการสาธารณสุข
14.1 คาใบอนุญาตประกอบการคา สําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ
14.2 คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานทีจ่ ําหนายหรือสะสมอาหารในสถานที่
เอกชนที่ประกอบการคา
14.3 คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่สาธารณะ เชน เรขายหรือแผงลอย
14.4 คาใบอนุญาตจัดตั้งตลาด (ใหตั้งตลาดเอกชน)
15. คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
16. คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง
17. คาใบอนุญาตอื่น ๆ
17.1 คาใบอนุญาตติดตั้งปายโฆษณา
17.2 คาใบอนุญาตแตงผมและเสริมสวย

รายรับจริง
ป 2555
ป 2556
215,670.00
104,830.00
424,150.00
434,550.00
86,284.00
78,960.00
10,248.00
8,900.00
32,230.00
360.00
11,080.00
54,200.00
12,356.00
15,500.00
10,329.00
10,041.00
1,100.00

หมวดรายรับ

ป 2557
7,690.00
780.00
960.00
10,385,568.00

20,488.00
3,413,675.00
1,116,672.00
1,135,940.00
1,053951.00
107,112.00
3,324,118.96
81,352.81
6,839,634.77

38,600.00
3,855,954.00
896,909.00
1,764,710.00
1,058,606.00
135,729.00
4,927,411.65
8,821,965.65

18,000.00
3,790,081.00
822,408.00
1,750,073.00
1,051,125.00
162,475.00
4,000.00
7,082,131.72
219,064.41
11,109,277.13

5,000.00
3,696,678.94
6,537,632.71
248,076.06
10,487,387.71

9,702,575.48
9,702,575.48

12,127,565.40
12,127,565.40

12,716,839.91
12,716,839.91

13,178,194.23
13,178,194.23

416,400.00
197.00
569,457.78
986,054.78

1,000.00
373,300.00
519,334.40
893,634.40

38,440.00
288,000.00
100.00
626,480.00
953,020.00

10,404.87
572,400.00
2,355,444.00
2,938,248.87

ประมาณการ
ยอดตาง (%)
ป 2559
-34.98 %
5,000
284.61 %
3,000
108.33 %
2,000
10,000
-14.39 %
8,890,500
100.00
-5.32
-34.23
-19.37
-23.62

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

10,000
3,500,000
754,600
1,577,200
1,056,000
112,200
4,300,000
200,000
8,010,000

4.26 %
4.26 %

13,740,000
13,740,000

-80.78
-65.06
-91.51
-86.32

%
%
%
%
%

2,000
200,000
200,000
402,000
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18. คาจดทะเบียนพาณิชยตั้งใหม
19. คาธรรมเนียมเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนพาณิชย
20. คาธรรมเนียมเลิกทะเบียนพาณิชย
21. คาปรับอื่นๆ
รวมหมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายไดจากทรัพยสิน
1. คาเชาที่ดินและสถานที่
2. คาเชาหรือคาบริการสถานที่
2.1 คาเชาหองแถว
2.2 คาเชาตลาด / คาเชาลอคตลาด
2.3 คาเชาที่ตั้งวางของขายในตลาด
2.4 คาเชาและคาบริการสวมสาธารณะ
2.5 คาเชาที่จอดรถรับสงสินคา,คาเชาทรัพยสินอื่น
3. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
4. ดอกเบี้ยเงินฝาก ก.ส.ท.
รวมหมวดรายไดจากทรัพยสิน
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย
เงินชวยเหลือทองถิ่นจากกิจการเฉพาะการ
รวมหมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
เงินที่มีผูอุทิศให
คาขายแบบแปลน
คารับรองสําเนาและถายเอกสาร
รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ
รวมหมวดรายไดเบ็ดเตล็ด

ป 2554
4,950.00
350.00
420.00
3,947,137.88

รายรับจริง
ป 2555
ป 2556
6,370.00
6,760.00
890.00
1,360.00
400.00
580.00
7,739,655.91
8,937,962.85

หมวดรายรับ

ป 2554

หมวดรายไดจากทุน
คาขายทอดตลาดทรัพยสิน
รวมหมวดรายไดจากทุน

เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่และภารกิจถายโอน
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค
เงินอุดหนุนทั่วไปเงินเดือนครูและเงินเพิม่ อื่นๆ ที่จายควบกับเงินเดือนครู

รวมหมวดเงินอุดหนุน
รวมทุกหมวด

ป 2557

600,000.00
600,000.00

407,000.00
407,000.00

374,000.00
374,000.00

ประมาณการ
ยอดตาง (%)
ป 2559
-50.86 %
-50.86 %
%
%
%
%
%
%
%
%

200,000
200,000

100,603,397.57 99,627,707.01 121,430,267.93 141,648,651.01
7,821,943.17
9,098,850.21 10,470,847.74 11,268,738.37
198,351.83
230,439.00
127,647.82
420,662.89
3,968,311.01
4,340,122.08
4,439,966.83
4,862,058.10
9,567,941.36
7,799,557.87
9,706,912.92
6,613,362.65
507,305.79
259,739.68
257,761.67
398,234.16
253,619.52
350,143.14
477,991.34
484,617.21
11,392,113.85 11,494,014.41 12,802,352.86 15,303,835.12
1,255,178.64
134,312,984.10 133,200,573.40 159,713,748.66 182,255,338.15

-11.40
-11.25
-28.68
-13.62
-9.27
-62.33
-48.41
-18.32
-44.23
-91.24

%

125,500,000
10,000,000
300,000
4,200,000
6,000,000
150,000
250,000
12,500,000
700,000
159,600,000

54,277,580.00 52,772,796.00 64,798,554.00 64,507,076.00
54,142,946.75 46,424,836.05 51,040,560.35 53,350,054.71
42,519,895.00 48,326,077.00 67,149,500.00 70,541,326.00
150,940,422.75 147,523,709.05 182,988,614.35 188,398,456.71
320,766,553.26 325,801,113.81 392,709,953.25 425,293,175.92

15.29
1.53
-22.61
-16.69

%
%
%
%
%

74,371,775
71,642,100
146,013,875
354,606,375
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หมวดภาษีจัดสรร
ภาษีมลู คาเพิม่ ตาม พ.ร.บ.กําหนดแผน ฯ
ภาษีมลู คาเพิ่ม 1 ใน 9
ภาษีธรุ กิจเฉพาะ
ภาษีสุรา
ภาษีสรรพสามิต
คาภาคหลวงแร
คาภาคหลวงปโตรเลียม
คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน
ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตหรือลอเลื่อน
รวมหมวดภาษีจดั สรร
หมวดเงินอุดหนุน

130,010.00
130,010.00

รายรับจริง
ป 2555
ป 2556

- 22 รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

…………………………………….
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิน้ 354,606,375 บาท แยกเปน
รายไดจัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร
รวม 17,750,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
จํานวน 14,000,000 บาท
ประมาณการใกลเคียงกับที่ไดรับจริงของปที่ผานมา โดยจัดเก็บตามแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
ภาษีบํารุงทองที่
จํานวน
390,000 บาท
ประมาณการใกลเคียงกับที่ไดรับ จริงของปที่ผา นมา โดยจัดเก็บ ตามแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย สิน
ภาษีปาย
จํานวน
3,300,000 บาท
ประมาณการใกลเคียงกับ ที่ไดรับจริงของปที่ผา นมา โดยจัดเก็บตามแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพ ย สิน
อากรการฆาสัตว
จํานวน
60,000 บาท
ประมาณการใกลเคียงกับที่ไดรับจริงของปที่ผานมา
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต
รวม 8,890,500 บาท
1. คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว
จํานวน 110,000 บาท แยกเปน
1.1 คาธรรมเนียมโรงฆาสัตว
จํานวน
90,000 บาท
ประมาณการใกลเคียงกับที่ไดรับจริงของปที่ผานมา
1.2 คาธรรมเนียมโรงพักสัตว
จํานวน
20,000 บาท
ประมาณการใกลเคียงกับที่ไดรับจริงของปที่ผานมา
2. คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา
จํานวน
17,000 บาท
ประมาณการใกลเคียงกับที่ไดรบั จริงของปที่ผานมา
3. คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน
จํานวน
2,000 บาท
ประมาณการใกลเคียงกับที่ไดรบั จริงของปที่ผานมา
4. คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต
จํานวน 100,000 บาท
ประมาณการใกลเคียงกับที่ไดรบั จริงของปที่ผานมา
5. คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
จํานวน 150,000 บาท
ประมาณการใกลเคียงกับที่ไดรบั จริงของปที่ผานมา
6. คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการสาธารณสุข
จํานวน 7,285,000 บาท แยกเปน
6.1 คาธรรมเนียมเก็บ ขน มูลฝอย
จํานวน 7,000,000 บาท
ประมาณการใกลเคียงกับที่ไดรับจริงของปที่ผานมา
6.2 คาธรรมเนียมเก็บ ขน อุจจาระ หรือสิ่งปฏิกูล
จํานวน 200,000 บาท
ประมาณการใกลเคียงกับที่ไดรับจริงของปที่ผานมา
6.3 คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการจัดตั้งสถานที่จําหนายหรือสะสมอาหาร
จํานวน 85,000 บาท
ประมาณการใกลเคียงกับที่ไดรับจริงของปที่ผานมา

-237. คาธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน
จํานวน
4,500 บาท
ประมาณการใกลเคียงกับที่ไดรับจริงของปที่ผานมา
8. คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร
จํานวน 40,000 บาท
ประมาณการใกลเคียงกับที่ไดรบั จริงของปที่ผานมา
9. คาธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน
จํานวน 100,000 บาท
ประมาณการใกลเคียงกับที่ไดรบั จริงของปที่ผานมา
10. คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก
จํานวน 500,000 บาท
ประมาณการใกลเคียงกับที่ไดรับจริงของปที่ผานมา
11. คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายและเทศบัญญัติ
จํานวน 56,000 บาท แยกเปน
11.1 คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายและเทศบัญญัติ
จํานวน 8,000 บาท
ประมาณการใกลเคียงกับที่ไดรับจริงของปที่ผานมา
11.2 คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร
จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการใกลเคียงกับที่ไดรับจริงของปที่ผานมา
11.3 คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายบัตรประชาชน
จํานวน 30,000 บาท
ประมาณการใกลเคียงกับที่ไดรับจริงของปที่ผานมา
11.4 คาปรับผูละเมิดกฎหมายและเทศบัญญัติ (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน) จํานวน 15,000 บาท
ประมาณการใกลเคียงกับที่ไดรับจริงของปที่ผานมา
11.5 คาปรับผูละเมิดกฎหมายและเทศบัญญัติ (ภาษีปาย)
จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการใกลเคียงกับที่ไดรับจริงของปที่ผานมา
11.6 คาปรับผูละเมิดกฎหมายและเทศบัญญัติ (เงินเพิ่มภาษีบํารุงทองที่) จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการใกลเคียงกับที่ไดรับจริงของปที่ผานมา
12. คาปรับการผิดสัญญา
จํานวน 30,000 บาท
ประมาณการใกลเคียงกับที่ไดรับจริงของปที่ผานมา
13. คาใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฎิกูลหรือมูลฝอย
จํานวน 10,000 บาท
ประมาณการใกลเคียงกับที่ไดรับจริงของปที่ผานมา
14. คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการสาธารณสุข
จํานวน 412,000 บาท แยกเปน
14.1 คาใบอนุญาตประกอบการคา สําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ จํานวน 300,000 บาท
ประมาณการใกลเคียงกับที่ไดรับจริงของปที่ผานมา
14.2 คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายหรือสะสมอาหารในสถานที่เอกชนที่ประกอบการคา
จํานวน 60,000 บาท
ประมาณการใกลเคียงกับที่ไดรับจริงของปที่ผานมา
14.3 คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่สาธารณะ เชน เรขาย หรือ แผงลอย จํานวน 50,000 บาท
ประมาณการใกลเคียงกับที่ไดรับจริงของปที่ผานมา
14.4 คาใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
จํานวน 2,000 บาท
ประมาณการใกลเคียงกับที่ไดรบั จริงของปที่ผานมา
15. คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
จํานวน 4,000 บาท
ประมาณการใกลเคียงกับที่ไดรับจริงของปที่ผานมา
16. คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง
จํานวน 10,000 บาท
ประมาณการใกลเคียงกับที่ไดรับจริงของปที่ผานมา

-2417. คาใบอนุญาตอื่นๆ
จํานวน 40,000 บาท แยกเปน
17.1 คาใบอนุญาตติดตั้งปายโฆษณา
จํานวน 10,000 บาท
ประมาณการใกลเคียงกับที่ไดรับจริงของปที่ผานมา
17.2 คาใบอนุญาตแตงผมและเสริมสวย
จํานวน 30,000 บาท
ประมาณการใกลเคียงกับที่ไดรับจริงของปท่ผี านมา
18. คาจดทะเบียนพาณิชยตั้งใหม
จํานวน
5,000 บาท
ประมาณการใกลเคียงกับที่ไดรับจริงของปที่ผานมา
19. คาธรรมเนียมเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนพาณิชย
จํานวน
3,000 บาท
ประมาณการใกลเคียงกับที่ไดรบั จริงของปที่ผานมา
20. คาธรรมเนียมเลิกทะเบียนพาณิชย
จํานวน
2,000 บาท
ประมาณการใกลเคียงกับที่ไดรับจริงของปที่ผานมา
21. คาปรับอื่นๆ (ผูละเมิดกฎหมายตามพรบ.การรักษาความสะอาดฯ พ.ศ.2535) จํานวน 10,000 บาท
เริ่มตั้งรับเปนปแรก
หมวดรายไดจากทรัพยสิน
รวม 8,010,000 บาท
1. คาเชาที่ดิน
จํานวน 10,000 บาท
ประมาณการใกลเคียงกับที่ไดรับจริงของปที่ผานมา
2. คาเชาหรือคาบริการสถานที่
จํานวน 3,500,000 บาท แยกเปน
2.1 คาเชาหองแถว
จํานวน 754,600 บาท
ประมาณการใกลเคียงกับที่ไดรับจริงของปที่ผานมา
2.2 คาเชาตลาด / คาเชาลอคตลาด
จํานวน 1,577,200 บาท
ประมาณการใกลเคียงกับที่ไดรบั จริงของปที่ผานมา
2.3 คาเชาที่ตั้งวางของขายในตลาด
จํานวน 1,056,000 บาท
ประมาณการใกลเคียงกับที่ไดรบั จริงของปที่ผานมา
2.4 คาเชาและคาบริการสวมสาธารณะ
จํานวน 112,200 บาท
ประมาณการใกลเคียงกับที่ไดรับจริงของปที่ผานมา
3. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
จํานวน 4,300,000 บาท
ประมาณการใกลเคียงกับที่ไดรับจริงของปที่ผานมา
4. ดอกเบี้ยเงินฝาก ก.ส.ท.
จํานวน 200,000 บาท
ประมาณการใกลเคียงกับที่ไดรับจริงของปที่ผานมา
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย
รวม 13,740,000 บาท
เงินชวยเหลือทองถิ่นจากกิจการเฉพาะการ
จํานวน 13,740,000 บาท
ประมาณการใกลเคียงกับที่ไดรับจริงของปที่ผานมา
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
รวม
402,000 บาท แยกเปน
1. เงินที่มีผูอุทิศให
จํานวน
2,000 บาท
ประมาณการใกลเคียงกับที่ไดรับจริงของปที่ผานมา
2. คาขายแบบแปลน
จํานวน
200,000 บาท
ประมาณการใกลเคียงกับที่ไดรับจริงของปที่ผานมา
3. รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ
จํานวน
200,000 บาท
ประมาณการใกลเคียงกับที่ไดรับจริงของปที่ผานมา

-25หมวดรายไดจากทุน
รวม
200,000 บาท
1. คาขายทอดตลาดทรัพยสิน
จํานวน
200,000 บาท
ประมาณการใกลเคียงกับที่ไดรับจริงของปที่ผานมา
รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
รวม 159,600,000 บาท แยกเปน
ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.
จํานวน 125,500,000 บาท
ประมาณการใกลเคียงกับที่ไดรับจริงของปที่ผานมา
ภาษีมูลคาเพิ่ม 1 ใน 9
จํานวน 10,000,000 บาท
ประมาณการใกลเคียงกับที่ไดรับจริงของปที่ผานมา
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
จํานวน 300,000 บาท
ประมาณการใกลเคียงกับที่ไดรับจริงของปที่ผานมา
ภาษีสุรา
จํานวน 4,200,000 บาท
ประมาณการใกลเคียงกับที่ไดรับจริงของปที่ผานมา
ภาษีสรรพสามิต
จํานวน 6,000,000 บาท
ประมาณการใกลเคียงกับที่ไดรับจริงของปที่ผานมา
คาภาคหลวงแร
จํานวน 150,000 บาท
ประมาณการใกลเคียงกับที่ไดรับจริงของปที่ผานมา
คาภาคหลวงปโตรเลียม
จํานวน 250,000 บาท
ประมาณการใกลเคียงกับที่ไดรับจริงของปที่ผานมา
คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย จํานวน 12,500,000 บาท
ประมาณการใกลเคียงกับที่ไดรับจริงของปที่ผานมา
คาภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตหรือลอเลื่อน
จํานวน 700,000 บาท
เริ่มตั้งรับเปนปแรก
รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวม 146,013,875 บาท แยกเปน
1. เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่และภารกิจถายโอน จํานวน 74,371,775 บาท
ประมาณการใกลเคียงกับที่ไดรับจริงของปที่ผานมา
2. เงินอุดหนุนทั่วไปเงินเดือนครูและเงินเพิ่มอื่นๆ ที่จายควบกับเงินเดือนครู จํานวน 71,642,100 บาท
ประมาณการใกลเคียงกับที่ไดรับจริงของปที่ผานมา
*******************************************

รายงานประมาณการรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
รายจายจริงป 2558 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558
รายจายจริง
ป 2555
ป 2556
ป 2557

ป 2558

ป 2558

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

ป 2559

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร
เงินเดือน(ฝายการเมือง)
1,429,920
351,000
351,000
459,000
3,563,640
6,154,560

6,697,078.58 6,830,494.64 7,251,950.97 5,171,206.50
557,491.60
545,551.20
231,895.60
254,806.00
388,800.00
388,800.00
268,800.00
241,600.00
156,840.00
156,840.00
166,840.00
132,840.00
17,205.60
15,637.20
11,193.40
8,199.00
930,707.78
998,241.61 1,792,843.00 1,409,788.36
472,412.67
544,822.90
224,670.00
675,000.00
รวมเงินเดือนฝายประจํา 9,220,536.23 9,480,387.55 9,948,192.97 7,285,939,.86
รวมงบบุคลากร 14,217,273.34 15,615,837.55 16,101,996.05 11,833,556.19

7,119,960
355,970
268,800
156,840
17,210
1,942,320
614,040
10,475,140
16,629,700

รวมเงินเดือน(ฝายการเมือง)

1,126,835.05
273,941.38
273,941.38
287,068.97
3,034,950.33
4,996,737.11

1,417,560.00
347,625.00
347,625.00
459,000.00
3,563,640.00
6,135,450.00

1,429,920.00
351,000.00
351,000.00
459,000.00
3,562,883.08
6,153,803.08

-

%
%
%
%
%
%

1,429,920
351,000
351,000
459,000
3,563,640
6,154,560

16.06
10.35
44.65
15.18
-36.49
33.65
-66.78
14.90
9.39

% 8,262,960
%
392,820
%
388,800
%
180,640
%
10,930
% 2,595,880
%
204,000
% 12,036,030
% 18,190,590

เงินเดือน(ฝายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิม่ ตางๆ ของพนักงาน
เงินประจําตําแหนง
คาจางลูกจางประจํา
เงินเพิ่มตางๆ ของลูกจางประจํา
คาตอบแทนพนักงานจาง
เงินเพิม่ ตางๆ ของพนักงานจาง
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1,072,440.00
263,250.00
263,250.00
276,750.00
2,671,926.33
4,547,616.33

เงินเดือนนายก/รองนายก
เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก
เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ป 2555

รายจายจริง
ป 2556
ป 2557

ป 2558

ป 2558

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

ป 2559

งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบตั ิราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
คาเบี้ยประชุม
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
คาเชาบาน
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเหลือการรักษาพยาบาล
คาตอบแทนพิเศษกรณีเขาโครงการเกษียณอายุกอนกําหนด

รวมคาตอบแทน

500.00
4,875.00
304,400.00
36,000.00
78,550.00
2,860,686.75
3,285,011.75

14,250.00
8,937.50
121,800.00
36,000.00
77,001.00
1,379,948.50
1,637,937.00

3,800.00
10,562.50
178,580.00
40,500.00
34,196.00
8,821.00
276,459.50

4,500.00
2,437.50
139,520.00
28,000.00
51,970.00
226,427.50

50,000
30,000
100,000
42,000
80,000
302,000

40.00
-

%
%
%
%
%
%
%
%

250,000
30,000
100,000
42,000
80,000
302,000

78,800.00
342,335.00
247,200.00
29,620.00
65,515.00
-

110,771.40
592,440.00
398,925.00
40,280.00
153,235.00
270,946.00

81,531.35
840,795.00
554,605.00
26,200.00
83,870.00
176,120.00

24,650.00
685,145.00
576,025.00
14,150.00
94,970.00
344,340.00

100,000
770,000
600,000
50,000
120,000
400,000

51.94
66.66
-

%
%
%
%
%
%

100,000
1,170,000
1,000,000
50,000
120,000
400,000

1,000,000

-20.00 %

800,000

5,400.00 %
%

2,200,000
30,000

คาใชสอย

119,369.00

-

-

319,772.00

1,477,482.99
-

-

90,447.00
-

-

40,000
30,000

-

6,570.00
-

-

10,000
5,000

-

-

%
%

10,000
5,000
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รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
คารับรอง
คาเลี้ยงรับรอง
คาใชจายในพิธีทางศาสนาและประเพณี
คาใชจายตามโครงการพัฒนาความรู ความสามารถและทักษะในการ
ปฏิบตั ิงานของผูบริหารพนักงานเทศบาลลูกจางหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสูความเปนเลิศและศึกษาดูงาน
คาใชจายโครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานของผูบริหารและคณะ /
สมาชิกสภาเทศบาล /หัวหนาสวนราชการงานและเจ าหน าที่ท่ีเกี่ยวของ
คาใชจายโครงการจัดการเลือกตั้งระดับตางๆ (ส.ส.,ส.ว.,ส.จ.,ส.ถ.หรือ ผ.ถ.)
คาใชจายตามโครงการพัฒนาจริยธรรมของผูบริหาร พนักงานเทศบาล
และลูกจางเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
คาใชจายโครงการกิจกรรม 5 ส.
คาใชจายโครงการปฐมนิเทศพนักงานเทศบาลและพนักงานจางของ
เทศบาลที่ไดรับการบรรจุแตงตั้งใหม

คาใชจายโครงการปฐมนิเทศและปจฉิมนิเทศนักศึกษาฝกงานเทศบาล
เมืองสุพรรณบุรี
คาใชจายโครงการฝกอบรมเครือขายชุมชนเขมแข็งเอาชนะยาเสพติด
ศพส. เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการในราชอาณาจั กร และนอกราชอาณาจักรของผูบริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานและลูกจาง ฯลฯ

ป 2555
-

รายจายจริง
ป 2556
ป 2557
-

-

-

ป 2558
5,000

ป 2559
5,000

100,000

-

%

100,000

46,078.40

500,000

-

%

500,000

20,544.00

971,072.00

รวมคาใชสอย

51,398.00
2,089,928.99

53,740.00
1,998,969.40

37,037.60
1,936,777.91

28,893.00
2,134,023.40

150,000
3,110,000

%
82.31 %

150,000
5,670,000

รวมคาวัสดุ

158,891.30
43,390.00
54,215.00
44,635.00
316,641.91
113,550.00
731,323.21

208,394.00
47,035.00
70,115.00
9,150.00
41,865.75
370,345.65
185,692.80
932,598.20

242,982.60
51,433.00
99,960.00
49,630.00
28,100.60
422,039.80
225,044.81
1,119,190.81

174,482.00
28,664.00
55,910.00
2,500.00
87,559.33
183,767.03
187,290.00
717,672.36

350,000
50,000
100,000
100,000
100,000
350,000
30,000
250,000
12,000
1,342,000

14.28
3.72

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

350,000
50,000
100,000
100,000
100,000
400,000
30,000
250,000
12,000
1,392,000

รวมคาสาธารณูปโภค
รวมงบดําเนินงาน

24,722.69
146,523.82
41,785.75
142,434.00
355,466.26
6,461,730.21

28,361.59
161,597.41
45,755.99
202,108.00
437,822.99
5,007,327.59

21,412.08
131,924.87
31,368.82
187,570.00
738.30
373,014.07
3,705,442.29

17,208.65
96,330.77
25,999.40
173,813.00
5,906.40
319,258.22
3,170,953.98

35,000
150,000
70,000
150,000
5,000
410,000
5,164,000

50.54

%
%
%
%
%
%
%

35,000
150,000
70,000
150,000
5,000
410,000
7,774,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม

39,601.96

ป 2558
-

ประมาณการ
ยอดตาง (%)
%

คาวัสดุ

คาสาธารณูปโภค
คาไฟฟา
คาน้ําประปา
คาบริการโทรศัพท
คาบริการไปรษณีย
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
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วัสดุสํานักงาน
วัสดุไฟฟาและวิทยุ
วัสดุงานบานงานครัว
วัสดุกอสราง
วัสดุยานพาหนะและขนสง
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
วัสดุคอมพิวเตอร
วัสดุอื่นๆ

ป 2555

รายจายจริง
ป 2556
ป 2557

ป 2558

ป 2558

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

ป 2559

งบลงทุน
คาครุภัณฑ

รวมคาครุภัณฑ

233,930.00
233,930.00

462,300.00
1,459,000.00
50,000.00
250,308.85
2,221,608.85

8,500.00
449,671.60
458,171.60

253,593.00
253,593.00

984,500
612,400
40,000
258,400
1,895,300

-98.47
-95.75
100.00
35.44
-33.62

%
%
%
%
%
%

15,000
787,000
26,000
80,000
350,000
1,258,000

รวมคาที่ดนิ และสิ่งกอสราง
รวมงบลงทุน

77,800.00
77,800.00
311,730.00

66,000.00
66,000.00
2,287,608.85

97,500.00
82,600.00
180,100.00
638,271.60

106,100.00
106,100.00
359,693.00

100,000
100,000
1,995,300

100.00
100.00
-26.92

%
%
%
%
%

200,000
200,000
1,458,000

200,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
รวมเงินอุดหนุน
200,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน
200,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
รวมงานบริหารทั่วไป 21,190,733.55 23,110,773.99 20,645,709.94 20,735,409.67

200,000
200,000
200,000
23,989,000

15.14

ครุภัณฑสํานักงาน
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาที่ดนิ และสิ่งกอสราง

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสวนราชการ

%
200,000
%
200,000
%
200,000
% 27,622,590
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คาปรับปรุงหองประชุมสภา ฯ และหองประชุมชั้น 3
คาปรับปรุงทาสีสํานักงานเทศบาลสุพรรณบุรี
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดนิ และสิ่งกอสราง

ป 2555

รายจายจริง
ป 2556
ป 2557

ป 2558

ป 2558

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

ป 2559

10.97
-11.09
-6.19
-88.16
0.79
0.79

%
%
%
%
%
%
%

3,827,160
163,200
67,200
779,880
36,000
4,873,440
4,873,440

งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน(ฝายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิม่ ตางๆ ของพนักงาน
เงินประจําตําแหนง
คาตอบแทนพนักงานจาง
เงินเพิม่ ตางๆ ของพนักงานจาง

รวมเงินเดือน(ฝายประจํา)
รวมงบบุคลากร

2,620,787.85
260,146.80
67,200.00
572,447.00
345,380.00
3,865,961.65
3,865,961.65

3,179,979.36
163,077.60
67,200.00
824,440.00
108,014.00
4,342,710.96
4,342,710.96

2,369,040.00
122,400.00
50,400.00
494,850.00
13,500.00
3,050,190.00
3,050,190.00

3,448,680
183,570
67,200
831,360
304,080
4,834,890
4,834,890

4,600.00
332,501.00
337,101.00

5,960.00
28,000.00
43,620.00
106,711.50
184,291.50

24,160.00
33,000.00
29,247.00
5,227.00
91,634.00

24,000.00
40,947.00
64,947.00

1,000
20,000
36,000
44,000
101,000

-

%
%
%
%
%
%

1,000
20,000
36,000
44,000
101,000

499,987.00
77,786.00
49,820.00
-

498,666.02
98,525.00
59,980.00
19,145.00

523,418.00
91,100.00
61,360.00
29,740.00

444,564,.00
71,770.00
69,770.00
-

400,000
190,000
70,000
40,000

75.00
5.26
-

%
%
%
%

700,000
200,000
70,000
40,000

งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาเบี้ยประชุม
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
คาเชาบาน
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล

รวมคาตอบแทน
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2,489,220.00
178,247.00
67,200.00
612,034.00
324,886.00
3,671,587.00
3,671,587.00

คาใชสอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายอื่นๆ
1. คาใชจายตามโครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
2. คาใชจายตามโครงการอบรมใหความรูแกบุคลากรภายในองคกร
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่องการดําเนินการทางวินัยของพนักงานเทศบาล
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ป 2555
-

รายจายจริง
ป 2556
ป 2557
19,400.00
-

ป 2558
-

รวมคาใชสอย

27,966.00
577,773.00

24,884.00
9,000.00
631,075.02

89,314.00
5,400.00
709,232.00

รวมคาวัสดุ

72,292.00
18,190.00
8,050.00
500.00
85,782.27
52,180
236,994.27

80,964.90
11,150.00
41,985.00
89,997.15
50,797.90
274,894.95

รวมคาสาธารณูปโภค
รวมงบดําเนินงาน

9,046.96
8,531.00
17,577.96
1,169,446.23
19,500.00
15,000.00
26,829.00

3. คาใชจายตามโครงการปรับปรุงและยกรางเทศบัญญัติเทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี
4. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
คาบํารุงรักษาและซอมแซม

ป 2558
30,000

ประมาณการ
ยอดตาง (%)
%

ป 2559
30,000

2,000.00
588,104.00

50,000
50,000
640,000

20.00 %
20.00 %
50.00 %

60,000
60,000
960,000

87,561.40
16,190.00
4,820.00
6,530.00
93,136.83
50,418.54
258,656.77

55,379.40
22,300.00
4,630.00
65,331.08
5,800.00
15,000.00
168,440.48

60,000
50,000
5,000
5,000
10,000
120,000
20,000
60,000
330,000

16.66
-20.00
16.66
3.03

%
%
%
%
%
%
%
%
%

70,000
40,000
5,000
5,000
10,000
120,000
20,000
70,000
340,000

20,105.30
4,226.50
24,331.80
1,114,593.27

49,166.50
49,166.50
1,108,689.27

33,705.00
4,226.50
37,931.50
859,449.98

45,000
8,000
53,000
1,124,000

29.35

%
%
%
%

45,000
8,000
53,000
1,454,000

187,700.00
32,000.00
115,000.00
72,498.00

44,500.00

58,000
300,000
40,000
100,000

-95.50
24.75
-

%

13,500
49,900
100,000

คาวัสดุ

คาสาธารณูปโภค
คาบริการโทรศัพท
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑสํานักงาน
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

-

%
%
%
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วัสดุสํานักงาน
วัสดุไฟฟาและวิทยุ
วัสดุงานบานงานครัว
วัสดุกอสราง
วัสดุยานพาหนะและขนสง
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
วัสดุคอมพิวเตอร

รวมคาครุภัณฑ
รวมงบลงทุน
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ

ป 2555
61,329.00
61,329.00
4,902,362.23

รายจายจริง
ป 2556
ป 2557
407,198.00
44,500.00
407,198.00
44,500.00
5,387,752.92 5,495,900.23

รวมเงินเดือน(ฝายประจํา)
รวมงบบุคลากร

3,894,820.74
317,434.00
67,200.00
192,360.00
5,770.00
545,365.00
302,639.00
5,325,588.74
5,325,588.74

4,243,940.62
297,133.16
67,200.00
192,360.00
5,770.80
525,414.00
330,486.00
5,662,304.58
5,662,304.58

5,711,427.63
102,528.41
67,200.00
36,196.77
1,447.87
929,580.00
102,270.00
6,950,650.68
6,950,650.68

3,928,368.56
50,586.29
50,400.00
758,000.00
5,200.00
4,792,554.85
4,792,554.85

5,379,480
200,920
67,200
2,000
1,000
841,080
304,200
6,795,880
6,795,880

217,040.00
56,890.00
1,755,395.57
2,029,325.57

159,460.00
47,240.00
1,289,564.75
1,496,264.75

142,440.00
65,650.00
61,617.50
269,707.50

105,290.00
9,000.00
40,400.00
154,690.00

160,000
28,800
80,000
268,800

ป 2558
3,909,639.98

ป 2558
3,356,500
3,356,500
9,315,390

ประมาณการ
ยอดตาง (%)
-95.13 %
-95.13 %
-30.32 %

ป 2559
163,400
163,400
6,490,840

14.44
-66.55
65.25
-87.57
14.01
14.01

%
%
%
%
%
%
%
%
%

6,156,360
67,200
67,200
1,389,960
67,800
7,748,520
7,748,520

-

%
%
%
%
%

160,000
28,800
80,000
268,800

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน(ฝายประจํา)

งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
คาเชาบาน
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล

รวมคาตอบแทน
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เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน
เงินประจําตําแหนง
คาจางลูกจางประจํา
เงินเพิม่ ตางๆ ของลูกจางประจํา
คาตอบแทนพนักงานจาง
เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง

ป 2555

รายจายจริง
ป 2556
ป 2557

ป 2558

ป 2558

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

ป 2559

คาใชสอย

รวมคาใชสอย

2,269,935.00
18,210.00
29,650.00
2,317,795.00

1,510,834.75
366,040.00
9,764.00
1,886,638.75

1,593,145.75
36,262.00
21,204.07
1,650,611.82

290,420.75
880.00
18,778.69
310,079.44

1,800,000
100,000
50,000
1,950,000

20.53
18.95

%
%
%
%

2,169,550
100,000
50,000
2,319,550

รวมคาวัสดุ

145,185.00
5,608.00
22,180.00
59,810.37
14,100.00
79,970.00
326,853.37

154,915.30
7,330.00
77,433.97
14,100.00
54,321.85
308,103.12

182,035.80
13,070.00
4,983.00
6,715.00
6,104.87
66,586.97
14,400.00
118,205.48
412,101.12

131,246.80
2,653.60
20,915.88
39,666.45
14,400.00
64,770.00
273,652.73

180,000
40,000
10,000
10,000
30,000
100,000
40,000
100,000
2,000
512,000

11.11
1.95

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

200,000
40,000
10,000
30,000
100,000
40,000
100,000
2,000
522,000

รวมคาสาธารณูปโภค
รวมงบดําเนินงาน

696,668.12
234,330.63
930,998.75
5,604,972.69

645,421.33
222,601.06
26,309.98
894,332.37
4,585,338.99

677,013.98
342,927.35
27,298.37
1,047,239.70
3,379,660.14

377,217.98
393,160.29
15,598.34
785,976.61
1,524,398.78

850,000
400,000
40,000
1,290,000
4,020,800

25.00
7.75
11.92

%
%
%
%
%

850,000
500,000
40,000
1,390,000
4,500,350

-

-

-

%
%
%

-

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายอื่นๆ
คาบํารุงรักษาและซอมแซม

คาวัสดุ

คาสาธารณูปโภค
คาไฟฟา
คาน้ําประปา
คาบริการโทรศัพท

งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑสํานักงาน
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
ครุภณ
ั ฑโฆษณาและเผยแพร

47,980.00
-

-

37,500
-
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วัสดุสํานักงาน
วัสดุไฟฟาและวิทยุ
วัสดุงานบานงานครัว
วัสดุกอสราง
วัสดุยานพาหนะและขนสง
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
วัสดุคอมพิวเตอร
วัสดุอื่นๆ

รวมคาครุภัณฑ

ป 2555
49,039.00
49,039.00

รายจายจริง
ป 2556
ป 2557
54,356.00
50,000.00
39,320.00
50,000.00
141,656.00

รวมคาที่ดนิ และสิ่งกอสราง
รวมงบลงทุน

49,039.00

71,000.00
71,000.00
121,000.00

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
ครุภัณฑอื่นๆ
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

ป 2558
-

ป 2558
5,500
50,000
93,000

ประมาณการ
ยอดตาง (%)
%
%
-46.23 %

-

5,000,000
5,000,000
5,093,000

-98.00
-97.05

%
%
%
%

100,000
100,000
150,000

1,000
1,000
1,000
15,910,680
49,215,070

-22.06
-5.48

%
%
%
%
%

1,000
1,000
1,000
12,399,870
46,513,300

-3.17 %
%
-42.35 %
%

4,349,520
221,760
-

ป 2559
50,000
50,000

คาที่ดินและสิ่งกอสราง
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงทีด่ ินและสิ่งกอสราง
- คาปรับปรุงตอเติมหองเก็บของกองคลัง
- คาปรับปรุงกอสรางตลาด 1 และ 2

189,636.00

งบรายจายอื่น
รายจายอื่น
คาภาษีอากรถอนคืน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน(ฝายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน
คาจางลูกจางประจํา
เงินเพิ่มตางๆ ของลูกจางประจํา

3,142,990.00
578,354.00
420,390.00
7,689.00

3,292,162.00
39,966.00
382,860.00
5,766.00

4,151,166.73
403,320.00
-

2,979,047.53
159,060.00
-

4,491,960
41,620
384,720
15,410
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รวมรายจายอื่น
รวมงบรายจายอื่น
รวมงานบริหารงานคลัง
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป

10,979,600.43 10,368,643.57 10,519,946.82 6,316,953.63
37,072,696.21 38,867,170.48 36,661,556.99 30,962,003.28

คาตอบแทนพนักงานจาง
เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง

รวมเงินเดือน(ฝายประจํา)
รวมงบบุคลากร

ป 2555
1,877,565.00
922,034.00
6,949,022.00
6,949,022.00

รายจายจริง
ป 2556
ป 2557
1,813,906.00 2,524,056.87
902,622.00
759,282.96
6,437,282.00 7,837,826.56
6,437,282.00 7,837,826.56

ป 2558
2,269,890.00
216,000.00
5,623,997.53
5,623,997.53

ป 2558
3,029,400
868,920
8,832,030
8,832,030

ประมาณการ
ยอดตาง (%)
41.87 %
-53.04 %
5.04 %
5.04 %

ป 2559
4,298,040
408,000
9,277,320
9,277,320

งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
คาเชาบาน
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเหลือการรักษาพยาบาล

-

-

-

20,000

-

%

20,000

653,520.00
24,000.00
37,080.00
1,052,989.50
1,767,589.50

308,700.00
6,000.00
19,100.00
370,611.50
704,411.50

278,040.00
30,400.00
8,074.00
316,514.00

45,000.00
28,580.00
73,580.00

300,000
1,000
60,000
381,000

-

%
%
%
%
%

300,000
1,000
60,000
381,000

142,000.00
35,509.90
177,509.90

35,520.00
6,710.00
42,230.00

640.00
87,060.00
14,411.00
102,111.00

21,600.00
22,243.10
43,843.10

20,000
300,000
75,000
395,000

-

%
%
%
%

20,000
300,000
75,000
395,000

257,870.00
17,620.00
9,750.00
55,530.00
58,770.00
866,994.30
-

160,790.00
12,260.00
17,200.00
53,549.00
86,585.00
718,847.90
-

298,763.00
24,200.00
29,940.00
20,572.00
119,380.00
1,011,059.31
-

5,950.00
18,125.00
16,560.00
36,150.00
177,800.00
463,018.98
7,500.00

500,000
25,000
30,000
50,000
300,000
900,000
10,000

11.11
-

%
%
%
%
%
%
%

500,000
25,000
30,000
50,000
300,000
1,000,000
10,000

คาใชสอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายอื่นๆ
คาบํารุงรักษาและซอมแซม

รวมคาใชสอย
คาวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
วัสดุไฟฟาและวิทยุ
วัสดุงานบานงานครัว
วัสดุกอสราง
วัสดุยานพาหนะและขนสง
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
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รวมคาตอบแทน

-

รวมคาวัสดุ

ป 2555
25,570.00
1,292,104.30

รายจายจริง
ป 2556
ป 2557
96,300.00
16,579.50
13,800.00
1,162,111.40 1,517,714.31

ป 2558
11,180.00
736,283.98

ป 2558
200,000
35,000
10,000
2,060,000

รวมคาสาธารณูปโภค
รวมงบดําเนินงาน

5,006.70
6,882.28
11,888.98
3,249,092.68

5,986.06
6,296.32
12,282.38
1,921,035.28

13,898.25
5,381.63
19,279.88
1,955,619.19

8,856.42
2,891.04
11,747.46
865,454.54

20,000
10,000
30,000
2,866,000

-

รวมคาครุภัณฑ

271,559.45
271,559.45

257,154.20
257,154.20

236,719.30
236,719.30

384,140.00
384,140.00

1,900,000
4,680,000
1,100,000
7,680,000

-63.63
-94.79

%
%
%
%
%

257,154.20
236,719.30
8,615,471.48 10,030,165.05

384,140.00
6,873,592.07

100,000
100,000
7,780,000
19,478,030

-93.57
-34.57

%
100,000
%
100,000
%
500,000
% 12,743,320

วัสดุเครื่องแตงกาย
วัสดุคอมพิวเตอร
วัสดุอื่นๆ

ประมาณการ
ยอดตาง (%)
%
%
%
4.85 %

ป 2559
200,000
35,000
10,000
2,160,000

คาสาธารณูปโภค
คาน้ําประปา
คาบริการโทรศัพท

%
%
%
3.48 %

20,000
10,000
30,000
2,966,000

งบลงทุน
คาครุภัณฑ
400,000
400,000

คาที่ดนิ และสิ่งกอสราง
รวมคาที่ดนิ และสิ่งกอสราง
รวมงบลงทุน
271,559.45
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 10,469,674.13

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงทีด่ ินและสิ่งกอสราง

งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบดําเนินงาน
คาใชสอย
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ครุภัณฑการเกษตร
ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ

รายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ
1. คาใชจา ยตามโครงการฝกอบรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
2. คาใชจายฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน ของเทศบาล
เมืองสุพรรณบุรี

รวมคาใชสอย
รวมงบดําเนินงาน
รวมงานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

ป 2555
104,490.00
104,490.00
104,490.00
104,490.00

รายจายจริง
ป 2556
ป 2557
-

ป 2558
-

ป 2558
10,000

ประมาณการ
ยอดตาง (%)
%

ป 2559
10,000

-

-

-

10,000

-

%
%

10,000

-

-

-

10,000
10,000
10,000

-

%
%
%

10,000
10,000
10,000

10.00
40.44
-79.50
5.54
5.54

%
%
%
%
%
%

666,360
540,000
36,000
1,242,360
1,242,360

10,000

-

%

10,000

150,000
10,000
170,000

-

%
%
%
%

150,000
10,000
170,000

งานเทศกิจ
งบบุคลากร
เงินเดือน

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา)
รวมงบบุคลากร

570,740.00
5,601.60
301,784.64
174,410.96
1,052,537.20
1,052,537.20

434,040.00
8,402.40
272,340.00
186,660.00
901,442.40
901,442.40

315,196.80
271,132.25
161,158.06
747,487.11
747,487.11

299,550.00
245,032.00
544,582.00
544,582.00

605,760
11,220
384,480
175,680
1,177,120
1,177,120

งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเหลือการรักษาพยาบาล

รวมคาตอบแทน

196,800.00
5,710.00
109,612.00
312,122.00

176,600.00
80,411.00
257,011.00

187,800.00
285.00
188,085.00

135,600.00
135,600.00
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เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน
คาตอบแทนพนักงานจาง
เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง

ป 2555

รายจายจริง
ป 2556
ป 2557

ป 2558

ป 2558

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

ป 2559

คาใชสอย
750.00

2,800.00
-

6,550.00
-

-

50,000
30,000

40.00 %
%

70,000
30,000

รวมคาใชสอย

4,900.00
5,650.00

2,800.00

4,700.00
11,250.00

-

20,000
100,000

%
20.00 %

20,000
120,000

รวมคาวัสดุ

10,792.00
3,250.00
5,480.00
4,800.00
24,322.00

8,079.00
3,800.00
23,940.15
8,750.00
44,569.15

11,685.00
6,900.00
275.00
25,999.80
6,956.95
51,816.75

71,465.00
15,341.20
86,806.20

15,000
5,000
10,000
5,000
10,000
35,000
10,000
15,000
5,000
110,000

100.00
100.00
9.09

%
%
%
%
%
%
%

15,000
10,000
10,000
5,000
10,000
35,000
10,000
15,000
10,000
120,000

รวมคาสาธารณูปโภค
รวมงบดําเนินงาน

342,094.00

2,525.20
2,525.20
306,905.35

8,206.90
8,206.90
259,358.65

4,419.10
4,419.10
226,825.30

10,000
10,000
20,000
400,000

-

%
%
%
7.50 %

10,000
10,000
20,000
430,000

-

%

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
รายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ
คาบํารุงรักษาและซอมแซม

-

คาวัสดุ
%
%

คาสาธารณูปโภค
คาบริการโทรศัพท
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑสํานักงาน

-

-

-

-

-

-
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วัสดุสํานักงาน
วัสดุไฟฟาและวิทยุ
วัสดุงานบานงานครัว
วัสดุกอสราง
วัสดุยานพาหนะและขนสง
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
วัสดุคอมพิวเตอร
วัสดุอื่นๆ

รายจายจริง
ป 2556
ป 2557
1,208,347.75 1,006,845.76
9,823,819.23 11,037,010.81

ป 2558
771,407,30
7,644,999.37

ป 2558
5,000
5,000
5,000
1,582,120
21,070,150

1,397,063.00
73,071.00
67,200.00
121,080.00
58,050.00
1,716,464.00
1,716,464.00

1,146,550.00
87,720.00
67,200.00
145,560.00
70,440.00
1,517,470.00
1,517,470.00

1,342,871.61
70,156.00
67,200.00
208,800.00
30,330.00
1,719,357.61
1,719,357.61

959,263.00
50,400.00
50,400.00
174,870.00
13,500.00
1,248,433.00
1,248,433.00

2,010,960
87,660
67,200
410,880
67,320
2,644,020
2,644,020

-8.60 %
4.03 %
%
19.44 %
24.77 %
-2.75 %
-2.75 %

1,838,040
91,200
67,200
490,770
84,000
2,571,210
2,571,210

คาตอบแทนผูปฏิบตั ิราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน

52,800.00

13,900.00

28,400.00

80,850.00

50,000

300.00 %

200,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
คาเชาบาน
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเหลือการรักษาพยาบาล

48,000.00
17,020.00

48,000.00
43,065.00

48,000.00
6,226.00

10,000
48,000
10,000
-

-

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ

รวมคาครุภัณฑ
รวมงบลงทุน
รวมงานเทศกิจ
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน

ป 2555
1,394,631.20
11,968,795.33

ประมาณการ
ยอดตาง (%)
ป 2559
%
%
5,000
%
5,000
%
5,000
6.01 % 1,677,360
-31.51 % 14,430,680

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา)
รวมงบบุคลากร
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
ทองถิ่น

32,000.00
-

%
%
%
%

10,000
48,000
10,000
-
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เงินเดือนพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล
เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานครูเทศบาล
เงินประจําตําแหนงพนักงานครูเทศบาล
คาตอบแทนพนักงานจาง
เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง

คาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง คณะกรรมการตรวจการจาง
และผูควบคุมกอสราง

รวมคาตอบแทน

ป 2555
-

รายจายจริง
ป 2556
ป 2557
-

ป 2558
-

117,820.00

104,965.00

82,626.00

112,850.00

490,560.00

699,060.00

952.30

ป 2558
118,000

ประมาณการ
ยอดตาง (%)
%
127.11 %

ป 2559
268,000

คาใชสอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

-

%
%

20,000
910,000

700,000

-

%

700,000

-

-

657,034.00

-

-

9,600.00

-

30,000

-

%

30,000

-

-

-

30,000

-

%

30,000

-

50,000

-

%

50,000

-

-

59,900.00

541,830.00

20,000
910,000

รวมคาใชสอย

34,035.00
524,595.00

47,190.00
4,800.00
751,050.00

25,808.00
7,589.00
760,883.30

45,923.00
1,900.00
589,653.00

100,000
50,000
980,000

-

%
%
%

100,000
50,000
980,000

รวมคาวัสดุ

45,742.50
5,000.00
12,680.00
49,779.06
26,420.00
139,621.56

54,677.00
5,000.00
79,727.17
22,075.00
161,479.17

49,95.80
44.20
575.00
10,893.18
2,321.90
63,790.08

47,919.00
26,301.47
5,950.00
80,170.47

50,000
5,000
20,000
70,000
5,000
40,000
190,000

-

%
%
%
%
%
%
%

50,000
5,000
20,000
70,000
5,000
40,000
190,000

คาวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
วัสดุงานบานงานครัว
วัสดุยานพาหนะและขนสง
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
วัสดุคอมพิวเตอร
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1. คาใชจายตามโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการความกาวหนา
ทางวิชาการของพนักงานครูเทศบาล ลูกจางและบุคลากรทางการศึกษา
2. คาใชจายตามโครงการอบรมคอมพิวเตอรสําหรับพนักงานครู
เทศบาล บุคลากรทางการศึกษา
3. คาใชจายตามโครงการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา และสื่อการเรียน
การสอน
4. คาใชจายตามโครงการอบรมพัฒนาจริยธรรมพนักงานครูเทศบาล
ลูกจางและบุคลากรทางการศึกษา
5. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
คาบํารุงรักษาและซอมแซม

-

-

ป 2555

รายจายจริง
ป 2556
ป 2557

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

ป 2559

ป 2558

ป 2558

2,081.80
2,081.80
784,755.27

10,000
5,000
15,000
1,303,000

11.52

%
%
%
%

10,000
5,000
15,000
1,453,000

-

19,800
824,500
80,000
25,000
1,009,800

90.90
50.87
300.00
61.10

%
%
%
%
%

37,800
1,244,000
320,000
25,000
1,626,800

2,033,188.27

775,000
775,000
1,784,800
5,731,820

-8.86
-1.40

%
%
%
%

1,626,800
5,651,010

802,300.00 45,662,281.74 35,802,885.00
140,840.00 2,917,556.17 2,715,585.00
75,600.00 5,039,925.00 4,044,590.00
803,880.00 2,489,910.00
3,950.00
18,000.00

53,301,480
3,814,800
6,133,200
778,080
55,640

1.01
-28.75
-23.63
-0.39
-82.02

%
%
%
%
%

53,842,440
2,718,000
4,683,600
775,040
10,000

คาสาธารณูปโภค
คาบริการโทรศัพท
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

รวมคาสาธารณูปโภค
รวมงบดําเนินงาน

2,862.46
2,862.46
784,899.02

3,495.74
3,495.74
1,020,989.91

3,339.18
3,339.18
910,638.56

-

60,000.00
41,160.00
101,160.00

48,000.00
40,000.00
88,000.00

2,501,363.02

101,160.00
2,639,619.91

88,000.00
2,717,996.17

งบลงทุน
คาครุภัณฑ

รวมคาครุภัณฑ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงทีด่ นิ และสิ่งกอสราง

รวมคาที่ดนิ และสิ่งกอสราง
รวมงบลงทุน
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล
เงินเพิ่มตางๆของพนักงานครูเทศบาล
เงินวิทยฐานะ
คาจางลูกจางประจํา
เงินเพิ่มตางๆของลูกจางประจํา

743,816.00
114,847.00
-
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ครุภัณฑสํานักงาน
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ

คาตอบแทนพนักงานจาง
เงินเพิ่มตางๆของพนักงานจาง

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา)
รวมงบบุคลากร

ป 2555
1,466,090.00
864,652.00
3,189,405.00
3,189,405.00

รายจายจริง
ป 2556
ป 2557
ป 2558
1,436,200.00 3,742,320.00 1,188,660.00
960,780.00 1,651,090.00
100,500.00
3,415,740.00 59,821,002.91 46,360,130.00
3,415,740.00 59,821,002.91 46,360,130.00

ป 2558
4,396,680
1,880,880
70,360,760
70,360,760

ประมาณการ
ยอดตาง (%)
ป 2559
29.90 %
5,711,450
-73.84 %
492,000
-3.02 % 68,232,530
-3.02 % 68,232,530

งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
คาเชาบาน
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเหลือการรักษาพยาบาล

รวมคาตอบแทน

21,911.00
21,991.00

1,023.00
1,023.00

-

10,000
5,000
15,000

12,000.00
1,000.00

%
%

349,177.71
2,255,197.00
-

260,783.57
2,760,244.00
45,900.00
-

989,480.00
70,570.00
-

805,773.25
9,867,307.01
13,900.00
-

1,800,000
13,154,400
60,000
20,000

256,004.00
10,000.00
47,630.00

415,930.00
49,160.00
50,000.00

803,289.25
70,080.00
5,000.00

135,284.00
61,360.00
-

30,000
700,000
50,000
50,000

-

%
%
%
%

30,000
700,000
50,000
50,000

100,000

-

%

100,000

-

%

คาใชสอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
1. คาใชจายตามโครงการพัฒนาครูสอนระดับปฐมวัย
2. คาใชจายตามโครงการนิเทศการศึกษาพรอมรับประกันคุณภาพ
การศึกษา
3. คาใชจายตามโครงการประเมินคุณภาพการศึกษา
4. คาใชจายตามโครงการงานมหกรรมทางวิชาการ
5. คาใชจายการแขงขันคนเกง
6. คาใชจายตามโครงการมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบการศึกษาใน
สังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
7. คาใชจายตามโครงการพัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษาและ
ผูเรียนดานวิชาการแกครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
8. คาใชจายตามโครงการอบรมภาษาตางประเทศในสถานศึกษา

78,100.00
1,452,000.00

2,027,000.00

98,000.00

-

-

10,000
900,000
605,000
1,515,000

%
%
%
11.11 % 2,000,000
149.74 % 32,852,320
%
60,000
-

-
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3,450.00
52,770.00
56,220.00

ป 2555

ป 2558

ป 2558

-

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

ป 2559

-

77,100.00

-

50,000

-

%

-

-

38,720.00
-

-

20,000
20,000

-

%
%

20,000

-

-

-

-

50,000
11,804,400
-

-

%
25.26 %
%
%

50,000
14,786,200
200,000
82,000

-

-

-

-

-

-

%

40,000

-

-

-

-

-

-

%
%
%

45,000
80,000
1,483,000

-

-

-

-

-

-

%

14,776,120

%
%
%
132.48 %

100,000
200,000
65,000
34,917,320

100,900.00

411,463.00
60,080.00
2,664,454.71

56,434.00
34,030.00
2,794,274.00

229,988.00
13,927,558.37

10,070.00
10,994,594.26

200,000
65,000
15,019,400

415,930.50
111,600.00
91,974.00
100,136.00
40,086.00
229,197.22

323,593.00
78,870.00
132,282.00
97,950.00
57,200.00
237,527.98

335,459.40
53,470.00
139,323.00
138,480.00
39,585.00
188,454.20

166,840.00
13,200.00
44,148.00
39,960.00
12,730.00
95,420.00

400,000
80,000
150,000
150,000
50,000
200,000

-

%
%
%
%
%
%

400,000
80,000
150,000
150,000
50,000
200,000
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9. คาใชจายตามโครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียนดานการงานอาชีพและ
เทคโนโลยีแกนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
10. คาใชจายตามโครงการนิเทศการบริหารงานวิชาการตามแนวปฏิรูปการศึกษา
11. คาใชจายโครงการพัฒนาศักยภาพ ครู ศึกษานิเทศก ผูบริหารการศึกษา
คณะกรรมการประสานงานวิชาการระดับจังหวัด ระดับกกลุมการศึกษาทองถิ่นที่ 5
และระดับสวนกลาง
12. คาใชจายตามโครงการเตรียมความพรอมการสอบ O - NET
13. คาใชจายตามโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา
14. คาใชจายตามโครงการประกวดแขงขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน
15. คาใชจายตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสอนพนักงานครูเทศบาล พนักงาน
จาง ครูอัตราจาง และบุคลากรทางการศึกษา ในการจัดทําเสื่อการเรียนการสอน
16. คาใชจายตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสอนพนักงานครูเทศบาล พนักงาน
จาง ครูอัตราจาง และบุคลากรทางการศึกษา ในกลุมสาระการเรียนรูตางๆ
17. คาใชจายตามโครงการปรับพื้นฐานนักเรียน
18. คาใชจายตามโครงการเขาคายคุณธรรม
19. เงินอุดหนุนสําหรับสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของทองถิ่น (คาปจจัย
สําหรับนักเรียนยากจน)
20. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใชจายการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
21. คาใชจายในการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการ
22. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
รวมคาใชสอย
คาวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
วัสดุงานไฟฟาและวิทยุ
วัสดุงานบานงานครัว
วัสดุกอสราง
วัสดุยานพาหนะและขนสง
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

รายจายจริง
ป 2556
ป 2557

74,482.00
99,350.00
48,360.00
137,252.00
257,325.15
1,544,192.13

88,882.00
55,850.00
49,895.00
137,776.00
168,051.93
39,960.00
13,218,241.23
14,653,427.76

26,485.00
27,300.00
14,000.00
58,976.00
63,690.00
19,980.00
582,730.34

90,000
60,000
50,000
120,000
200,000
200,000
13,243,300
14,993,300

-

รวมคาวัสดุ

61,524.00
66,700.00
59,789.00
132,934.00
210,675.00
63,380.00
1,583,925.72

%
%
%
%
%
%
8.27 %
7.30 %

90,000
60,000
50,000
120,000
200,000
200,000
14,338,640
16,088,640

167,193.63
954,595.59
13,488.85
96,561.00
1,231,839.07
5,592,296.20

172,927.26
887,217.79
11,976.50
2,507,308.08
31,089,317.21

102,571.80
648,894.62
73,660.49
758,832.91
12,336,157.51

200,000
1,000,000
50,000
32,000
1,282,500
31,309,700

-

รวมคาสาธารณูปโภค
รวมงบดําเนินงาน

179,491.58
760,817.68
18,695.81
959,005.07
5,263,605.50

%
%
%
%
-0.03 %
71.84 %

200,000
1,000,000
50,000
32,000
1,282,000
53,802,960

รวมคาครุภัณฑ

745,500.00
64,200.00
16,000.00
200,000.00
70,000.00
1,095,700.00

1,365,800.00
775,600.00
373,000.00
79,400.00
172,000.00
29,000.00
200,320.00
2,995,120.00

2,479,975.00
48,000.00
76,163.00
671,500.00
504,200.00
39,000.00
540,000.00
395,700.00
1,335,000.00
35,000.00
99,000.04
6,223,238.04

42,390.00
42,390.00

2,998,700
75,000
125,000
390,500
1,067,000
315,000
1,895,000
60,000
70,000
6,995,700

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

4,472,555
58,000
487,800
2,126,000
1,716,000
269,500
70,000
9,747,655

วิทยาศาสตรหรือการแพทย
วัสดุเกษตร
วัสดุโฆษณาและเผยแพรวสั ดุ
วัสดุกีฬา
วัสดุคอมพิวเตอร
วัสดุการศึกษา
วัสดุอาหารเสริม (นม)

งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑสํานักงาน
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
ครุภัณฑการเกษตร
ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย
ครุภัณฑงานบานงานครัว
ครุภัณฑดนตรีและนาฏศิลป
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
ครุภัณฑอื่น
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง

ป 2558

-

-

ป 2559
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คาสาธารณูปโภค
คาไฟฟา
คาน้ําประปา
คาบริการโทรศัพท
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

ป 2558

ประมาณการ
ยอดตาง (%)
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ป 2555

รายจายจริง
ป 2556
ป 2557

งานระดับมัธยมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)

ป 2555
1,095,700.00

1,114,463.55
800,000.00
79,000.00
35,800.00
17,000.00
125,000.00
57,663.55
1,114,463.55
4,109,583.55

47,000.00
7,500.00
125,000.00
300,000.00
90,000.00
750,000.00
250,000.00
1,569,500.00
7,792,738.04

42,390.00

1,351,000
200,000
120,000
60,000
55,000
800,000
116,000
800,000
2,151,000
9,146,700

9,548,710.50

12,961,000.00
6,250.00
12,967,250.00
26,084,869.75

19,812,000.00
6,480.00
19,818,480.00
106,860,387.00

11,074,800.00
11,074,800.00
69,813,477.51

20,136,000
20,136,000
130,953,160

ป 2558

ป 2558

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

ป 2559

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
-45.09 %
19.49 %

381,000
800,000
1,181,000
10,928,655

-0.17 %
%
-0.17 %
16.88 %

20,100,000
20,100,000
153,064,145

-
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุที่ดินและสิ่งกอสราง
1. คากอสรางปรับปรุงสนามโรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส
2. คากอสรางหลังคาโรงจอดรถครู ผูปกครองและประชาชน
3. คากอสรางประตูเหล็กหนาอาคารใหม
4. คาติดตั้งเหล็กดัดชองระบายอากาศหองน้ํา หองสวม
5. คาติดตั้งระบบจายน้ําอาคารเรียนหลังใหม
6. คากอสรางหองประชาสัมพันธโรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง
7.คากอสรางสะพานเชื่อมอาคารระหวางอาคารอํานวยการกับอาคารกรรณิการ
8. คากอสรางหลังคารูปโดม
9. คากอสรางฐานพระพุทธรูป โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน
10. คาปรับปรุงระบบไฟฟาศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดไทรย
11. คากอสรางหลังคารูปโดมศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดไทรย
12. คากอสรางประตูเหล็กมวนศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดไทรย
13. คากอสรางตอเติมหองน้ําหองสวมศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดไทรย
14. คากอสรางตอเติมชั้นลางอาคารนิลรัตนรุจิ ท.3 วัดไชนาวาส
15. คากอสรางเสาธงชาติ ท.2 วัดปราสาททอง
คาติดตั้งแผงกันแดด และตาขายกันอาคารเรียนมัธยม รร.ท. 2 วัดปราสาททอง
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง
รวมคาที่ดินและสิ่งกอสราง
รวมงบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน
เงินอุดหนุนคาวัสดุการศึกษา
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา

รายจายจริง
ป 2556
ป 2557

ป 2555
เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล
เงินเพิ่มตางๆของพนักงานครูเทศบาล
เงินวิทยฐานะ
คาตอบแทนพนักงานจาง
เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง

รายจายจริง
ป 2556
ป 2557
-

รวมคาตอบแทน

-

-

งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
คาเชาบาน
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
คาใชสอย
ประเภทรายจายใหไดมาซึ่งบริการ
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
รวมคาใชสอย

535.98
4,333.50
4,869.48

รวมคาวัสดุ

121,572.50
49,700.00
44,263.00
67,465.00
66,096.00
30,000.00
24,959.00
78,665.00
59,260.00
24,940.00
566,920.50

คาวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
วัสดุงานไฟฟาและวิทยุ
วัสดุงานบานงานครัว
วัสดุกอสราง
วัสดุยานพาหนะและขนสง
วัสดุวทิ ยาศาสตรหรือการแพทย
วัสดุเกษตร
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
วัสดุกีฬา
วัสดุคอมพิวเตอร
วัสดุการศึกษา

5,241,460.00
201,600.00
6,232,660.00
6,232,660.00

538.12
538.12
157,262.50
34,855.00
44,985.00
70,995.00
52,961.00
49,400.00
24,980.00
69,469.00
65,700.00
570,607.50

ป 2558

ป 2558

-

392,040
144,720
536,760
536,760

-

-

-

-

-

101,580.00
23,480.00
44,975.00
69,895.00
69,375.00
30,000.00
24,670.00
89,705.00
51,030.98
44,670.00
549,380.98

78,600.00
10,990.00
13,850.00
39,995.00
30,733.00
20,000.00
9,600.00
40,000.00
57,070.00
13,670.00
314,508.00

%
%
%
193.95 %
-93.09 %
1,894.09 %
1,894.09 %

ป 2559
6,098,760
1,184,400
1,184,400
1,152,410
10,000
9,629,970
9,629,970

-

%
%
%
%

10,000
24,000
10,000
44,000

3,500
20,000
23,500

-

%
%
%

3,500
20,000
23,500

100,000
35,000
45,000
90,000
20,000
70,000
30,000
25,000
90,000
60,000
45,000
610,000

-

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

100,000
35,000
45,000
90,000
20,000
70,000
30,000
25,000
90,000
60,000
45,000
610,000
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รวมเงินเดือน(ฝายประจํา)
รวมงบบุคลากร

-

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

ป 2555
คาสาธารณูปโภค
คาน้ําประปา
รวมคาสาธารณูปโภค
รวมงบดําเนินงาน
รวมงานระดับมัธยมศึกษา
รวมแผนงานการศึกษา

รายจายจริง
ป 2556
ป 2557

ป 2558

ป 2558

50,000
50,000
571,789.98
571,145.62
549,380.98
314,580.00
683,500
571,789.98
571,145.62
6,782,040.98
314,580.00
1,220,260
12,621,863.50 29,295,635.28 166,360,424.15 72,161,245.78 137,905,240

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

ป 2559

-

%
50,000
%
50,000
6.43 %
727,500
748.80 % 10,357,470
22.60 % 169,072,625

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา)
รวมงบบุคลากร

1,749,920.00
320,210.00
67,200.00
142,440.00
68,370.00
2,348,140.00
2,348,140.00

1,806,300.00
93,741.30
67,200.00
161,580.00
81,420.00
2,210,241.30
2,210,241.30

2,110,498.51
77,838.86
67,200.00
492,803.00
58,433.00
2,806,773.37
2,806,773.37

44,750.00
52,807.00
97,557.00

40,500.00
43,722.00
84,222.00

17,300.00
600.00
17,900.00

1,602,210.00
50,400.00
50,400.00
417,420.00
13,500.00
2,133,930.00
2,133,930.00

2,268,600
86,220
67,200
337,800
202,200
2,962,020
2,962,020

10.52
-22.06
64.76
-64.39
10.40
10.40

%
%
%
%
%
%
%

2,507,250
67,200
67,200
556,560
72,000
3,270,210
3,270,210

%
%
%
%
-3.34 %

2,000
40,000
42,000

งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเหลือการรักษาพยาบาล
เงินชวยเหลือบุตร

รวมคาตอบแทน

-

2,000
40,000
1,450
43,450

-
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เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน
เงินประจําตําแหนงผูบริหาร
คาตอบแทนพนักงานจาง
เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง

ป 2555

รายจายจริง
ป 2556
ป 2557

ป 2558

ป 2558

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

ป 2559

คาใชสอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด

32,300.00

23,980.00

-

2,180.00

2,000
35,000

-

%
%

2,000
35,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม

23,980.00

-

รวมคาใชสอย

32.300.00

2,180.00

3,000
40,000

233.33 %
17.50 %

10,000
47,000

รวมคาวัสดุ

19,940.00
19,060.00
39,000.00

64,039.50
20,000.00
84,039.50

24,150.00
35,355.75
59,505.75

26,150.00
23,290.00
49,440.00

40,000
10,000
3,000
1,000
1,000
1,000
1,000
40,000
1,000
98,000

-

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

40,000
10,000
3,000
1,000
1,000
1,000
1,000
40,000
1,000
98,000

รวมคาสาธารณูปโภค
รวมงบดําเนินงาน

8,202.78
8,202.78
177,059.78

5,387.35
5,387.35
197,628.85

5,840.60
5,840.60
83,246.35

2,890.97
2,890.97
54,510.97

20,000
20,000
201,450

-

%
2.76 %

20,000
20,000
207,000

- %

-

อื่น ๆ

คาวัสดุ

คาสาธารณูปโภค
คาบริการโทรศัพท

งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑสํานักงาน

-

-

-

-

33,000
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วัสดุสํานักงาน
วัสดุงานไฟฟาและวิท ยุ
วัสดุงานบานงานครัว
วัสดุกอสราง
วัสดุยานพาหนะและขนสง
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย
วัสดุคอมพิวเตอร
วัสดุอื่น ๆ

ป 2558
2,188,440.97

ป 2558
33,000
33,000
3,196,470

ประมาณการ
ยอดตาง (%)
51.52 %
203.03 %
11.91 %

3,685.00
114,494.00
274,174.66
213,030.00
1,170.00
4,028,880.00 3,872,040.00 3,947,700.00 2,970,158.00
149,402.40
132,207.60
16,401.60
12,301.20
9,225,822.00 9,177,660.00 14,290,854.00 11,694,751.00
4,981,164.77 5,549,550.00 1,784,845.00
310,500.00
รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 18,390,124.17 18,845,951.60 20,313,975.26 15,200,740.20
รวมงบบุคลากร 18,390,124.17 18,845,951.60 20,313,975.26 15,200,740.20

1,010,000
2,320
3,715,200
164,800
11,141,280
5,634,480
21,668,080
21,668,080

-17.49
41.72
-3.08
-90.56
62.95
-65.07
13.46
13.46

%
833,400
%
12,000
%
3,600,600
%
16,560
% 18,155,040
%
1,968,000
% 24,585,600
% 24,585,600

10,000
36,000
36,000
80,000
4,800
166,800

-

%
%
%
%
%
%
%

10,000
36,000
36,000
80,000
4,800
166,800

92,000

-

%

92,000

รวมคาครุภัณฑ
รวมงบลงทุน
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

ป 2555
2,525,199.78

รายจายจริง
ป 2556
ป 2557
2,407,870.15 2,890,019.72

ป 2559
50,000
100,000
3,577,210

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน
คาจางลูกจางประจํา
เงินเพิ่มตางๆ ของลูกจางประจํา
คาตอบแทนพนักงานจาง
เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
คาตอบแทนการผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อปท. คาเชาบาน
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเหลือการรักษาพยาบาล
เงินชวยเหลือบุตร

รวมคาตอบแทน

34,800.00
42,300.00
215,070.50
292,170.50

47,900.00
187,843.00
235,743.00

36,000.00
40,080.00
19,977.00
96,057.00

27,000.00
9,490.00
36,490.00

คาใชสอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

-

-

578.62

-
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งบดําเนินงาน
คาตอบแทน

รายจายที่เกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
คาชดใชคาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

ป 2558
-

ป 2558
1,000
1,000
2,270,000

ประมาณการ
ยอดตาง (%)
%
%
9.03
%

ป 2559
1,000
1,000
2,475,000

1,067,190.50
82,886.00

1,049,542.33
75,295.00

974,748.00
50,180.00

1,238,916.95
15,850.00

1,000,000
60,000

-

%
%

1,000,000
60,000

166,585.00

733,728.00

402,921.00

102,000.00

700,000

-

%

700,000

40,000.00

39,960.00

40,000.00

39,859.00

40,000

-

%

40,000

33,800.00
-

-

24,705.00
-

-

100,000
30,000
40,000

-

%
%
%

100,000
30,000
-

-

-

30,000.00
28,390.00
49,680.00
-

-

30,000
30,000
50,000
30,000
-

-

%
%
%
%
%

30,000
30,000
50,000
30,000
85,000

-

-

-

-

-

%

40,000

%
66.67 %

100,000
50,000

33,880.00

-

97,435.00
16,700.00

-

100,000
30,000
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1.คาใชจายตามโครงการพัฒนางานสุขาภิบาลอาหาร
2.คาใชจายตามโครงการปรับปรุงสุขาภิบาลสถานประกอบการแตงผม
เสริมสวย
3. คาใชจายตามโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
4. คาใชจายตามโครงการ อสม.รวมใจดูแลสุขภาพประชาชนเขตเมือง
เนื่องในวัน อสม. แหงชาติ
5. คาใชจายตามโครงการสุพรรณบุรนี าอยูดานสิ่งแวดลอม
6. คาใชจายตามโครงการตลาดสดนาซื้อ
7. คาใชจายตามโครงการตรวจรักษาพยาบาลเบื้องตนและการใหบริการ
แบบองครวม
8. คาใชจายตามโครงการอบรมอาสาสมัครพิทักษสิ่งแวดลอม
9. คาใชจายตามโครงการอนุรักษแมน้ําทาจีน
10. คาใชจายตามโครงการพัฒนาโรงเรียนสงเสริมสุขภาพสูระดับเพชร
11. คาใชจายตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแมและเด็ก
12. คาใชจายตามโครงการสงเสริมทันตสุขภาพเด็กและประชาชนในเขต
เทศบาล
13. คาใชจายตามโครงการปองกันและแกไขปญหาโรคเอดสในเด็กและ
เยาวชน
14. คาใชจายตามโครงการควบคุมและปองกันโรคพิษสุนัขบา
15. คาใชจายตามโครงการฆาสัตวอยางถูกกฎหมายเพื่อความปลอดภัย
ของผูบริโภค

ป 2555
-

รายจายจริง
ป 2556
ป 2557
-

16. คาใชจายตามโครงการปองกันและควบคุมโรคติดตอในชุมชน/
โรงเรียน
17. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
คาบํารุงรักษาและซอมแซม

ป 2555
-

รายจายจริง
ป 2556
ป 2557
-

ป 2558
-

ป 2558
-

รวมคาใชสอย

12,188.00
1,436,529.50

1,040.00
1,899,565.33

22,094.00
1,490,521.62

31,570.00
3,500.00
1,431,695.95

30,000
10,000
2,374,000

รวมคาวัสดุ

37,577.00
2,190.00
13,280.00
6,200.00
586,209.25
373,380.00
1,018,836.25

24,300.00
4,420.00
8,360.00
700.00
321,801.68
253,450.00
4,000.00
617,031.68

17,911.80
6,725.00
12,610.00
8,542.00
992,409.47
408,350.00
10,000.00
1,456,548.27

35,823.00
10,510.00
42,728.00
524,491.86
253,900.00
4,000.00
871,452.86

40,000
10,000
70,000
10,000
100,000
1,100,000
500,000
10,000
5,000
10,000
1,000
1,856,000

รวมคาสาธารณูปโภค
รวมงบดําเนินงาน

297,526.87
297,526.87
3,045,063.12

191,130.36
191,130.36
2,943,470.37

609,568.84
609,568.84
3,652,695.73

394,948.67
394,948.67
2,734,587.48

ประมาณการ
ยอดตาง (%)
- %

ป 2559
80,000

66.67 %
- %
8.64 %

50,000
10,000
2,579,000

คาวัสดุ
100.00
0.54

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

40,000
10,000
70,000
10,000
100,000
1,100,000
500,000
10,000
5,000
20,000
1,000
1,866,000

500,000
500,000
4,896,800

- %
- %
4.39 %

500,000
500,000
5,111,800

59,000

- %

-

คาสาธารณูปโภค
คาไฟฟา

งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑการเกษตร

-

75,000.00

-
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วัสดุสํานักงาน
วัสดุงานไฟฟาและวิทยุ
วัสดุงานบานงานครัว
วัสดุกอสราง
วัสดุยานพาหนะและขนสง
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย
วัสดุเกษตร
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
วัสดุเครื่องแตงกาย
วัสดุอื่นๆ

รวมคาครุภัณฑ

ป 2555
78,710.00
78,710.00

รายจายจริง
ป 2556
ป 2557
20,715.00
8,950.00
95,715.00
8,950.00

ป 2558
99,656.20
99,656.20

ป 2558
30,000
100,000
189,000

ประมาณการ
ยอดตาง (%)
- %
50.00 %
-20.63 %

รวมคาที่ดนิ และสิ่งกอสราง
รวมงบลงทุน

78,710.00

95,715.00

8,950.00

99,656.20

35,000
35,000
224,000

-14.29 %
-14.29 %
-19.64 %

30,000
30,000
180,000

160,000.00

160,000.00

240,000.00

240,000

-50.00 %

120,000

ครุภัณฑอื่น ๆ
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ

ป 2559
150,000
150,000

คาที่ดินและสิ่งกอสราง
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงทีด่ ินและสิ่งกอสราง

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนเอกชน
อุดหนุน อสม.
-

รวมเงินอุดหนุน
160,000.00
160,000.00
240,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน
160,000.00
160,000.00
240,000.00
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 21,673,897.29 22,045,136.97 24,206,670.99 17,935,327.68

240,000
240,000
27,028,880

-50.00 %
120,000
-50.00 %
120,000
10.98 % 29,997,400

งานศูนยบริการสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน
คาจางลูกจางประจํา
เงินเพิ่มตางๆของลูกจางประจํา
คาตอบแทนพนักงานจาง
เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง

1,768,860.00
369,180.00
156,840.00
4,705.20
156,720.00
61,860.00

1,526,180.00
291,979.40
156,840.00
4,705.20
162,960.00
53,040.00

2,023,880.53
251,105.26
166,740.00
223,560.00
38,700.00

1,594,278.67
183,400.00
131,970.00
188,648.00
27,000.00

2,404,680
343,860
156,840
6,270
162,960
53,040

6.55
-26.71
390.59
-84.05
54.36
-9.50

%
%
%
%
%
%

2,562,240
252,000
769,440
1,000
251,520
48,000
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คาใชจายตามโครงการพัฒนาระบบและบริการสาธารณสุขสูความเปน
ชุมชนสุขภาพดี

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา)
รวมงบลุคลากร

ป 2555
2,518,165.20
2,518,165.20

รายจายจริง
ป 2556
ป 2557
2,195,704.60 2,703,985.79
2,195,704.60 2,703,985.79

ป 2558
2,122,296.67
2,122,296.67

ป 2558
3,127,650
3,127,650

ประมาณการ
ยอดตาง (%)
24.19 %
24.19 %

ป 2559
3,884,200
3,884,200

งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบตั ิราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
คาตอบแทนแพทย พยาบาล
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
คาเชาบาน
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเหลือการรักษาพยาบาล

60,000.00
60,000.00
29,190.00
200.00
41,869.25
131,259.25

60,000.00
24,800.00
1,937.00
4,342.00
91,079.00

40,000.00
11,200.00
1,937.00
53,137.00

60,000
60,000
30,000
6,000
10,000
106,000

66.67
18.87

%
%
%
%
%
%
%

60,000
50,000
6,000
10,000
126,000

13,240.00
3,000.00
16,240.00

5,690.00
150.00
5,840.00

900.00
38,750.00
5,450.00
45,100.00

13,616.00
2,091.85
15,707.85

5,000
35,000
10,000
50,000

100.00
42.86
40.00

%
%
%
%

10,000
50,000
10,000
70,000

1,660.00
192,037.85
-

1,738.00
1,999.00
8,260.00
179,013.75
-

8,295.00
171,427.95
13,460.75
-

4,075.00
16,350.00
79,035.10
15,430.00
-

15,000
5,000
5,000
5,000
90,000
250,000
100,000
5,000

10.00
-

%
%
%
%
%
%
%
%

15,000
5,000
5,000
5,000
100,000
250,000
100,000
5,000

คาใชสอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
คาบํารุงรักษาและซอมแซม

รวมคาใชสอย
คาวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
วัสดุไฟฟาและวิทยุ
วัสดุงานบานงานครัว
วัสดุกอสราง
วัสดุยานพาหนะและขนสง
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
วัสดุวทิ ยาศาสตรหรือการแพทย
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
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รวมคาตอบแทน

60,000.00
60,000.00
24,800.00
49,162.00
133,962.00

รวมคาวัสดุ

ป 2555
193,697.85

รายจายจริง
ป 2556
ป 2557
191,010.75
193,183.70

ป 2558
114,890.10

รวมคาสาธารณูปโภค
รวมงบดําเนินงาน

3,275.93
9,585.59
12,861.52
356,761.37

8,582.36
8,379.20
16,961.56
345,071.56

8,174.07
9,437.25
17,611.32
346,974.02

รวมคาครุภัณฑ

70,430.00
70,430.00

34,347.00
34,347.00

118,107.00
118,107.00

วัสดุเครื่องแตงกาย
วัสดุอื่นๆ

ป 2558
1,000
1,000
477,000

ประมาณการ
ยอดตาง (%)
- %
- %
2.10 %

ป 2559
1,000
1,000
487,000

1,784.76
5,757.51
7,542.27
191,277.22

5,000
10,000
10,000
25,000
658,000

20.00
4.00
7.75

%
%
%
%
%

6,000
10,000
10,000
26,000
709,000

81,400.00
81,400.00

150,000
150,000

33.33 %
33.33 %

200,000
200,000

70,430.00
34,347.00
118,107.00
81,400.00
2,945,356.57 2,575,123.16 3,169,066.81 2,394,973.89
27,144,453.64 27,028,130.28 30,265,757.52 22,518,742.54

25,000
25,000
175,000
3,960,650
34,186,000

คาสาธารณูปโภค
คาน้ําประปา
คาโทรศัพท
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาทีด่ นิ และสิ่งกอสราง
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดนิ และสิ่งกอสราง

รวมคาที่ดนิ และสิ่งกอสราง
รวมงบลงทุน
รวมงานศูนยบริการสาธารณสุข
รวมแผนงานสาธารณสุข

28.57
21.65
12.31

%
25,000
%
25,000
%
225,000
% 4,818,200
% 38,392,810

แผนงานสังคมสงเคราะห
งานสังคมสงเคราะห
ราจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
1.โครงการชวยเหลือประชาชน

รวมคาใชสอย

750,660.00
750,660.00
750,660.00

131,237.00
131,237.00
131,237.00

1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00

-

1,000,000
1,000,000
1,000,000

- %
- %
- %

1,000,000
1,000,000
1,000,000
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งบลงทุน
คาครุภัณฑ

รวมงบดําเนินงาน
รวมงานสังคมสงเคราะห
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห

ป 2555
750,660.00
750,660.00
750,660.00

รายจายจริง
ป 2556
ป 2557
131,237.00 1,000,000.00
131,237.00 1,000,000.00
131,237.00 1,000,000.00

ป 2558
-

ป 2558
1,000,000
1,000,000
1,000,000

ประมาณการ
ยอดตาง (%)
%
%
%

1,746,840
68,220
67,200
470,520
18,820
313,320
50,760
2,735,680
2,735,680

9.10
-1.50
18.13
29.10
41.84
13.00
13.00

ป 2559
1,000,000
1,000,000
1,000,000

%
%
%
%
%
%
%
%
%

1,905,840
67,200
67,200
555,840
18,820
404,490
72,000
3,091,390
3,091,390

- %

500

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุนชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา)
รวมงบบุคลากร

469,620.00
23,985.60
470,520.00
12,547.20
127,676.00
42,265.00
1,146,613.80
1,146,613.80

1,031,851.34
97,516.80
67,200.00
470,520.00
14,115.60
105,700.00
23,900.00
1,810,803.74
1,810,803.74

1,312,115.02
63,905.67
67,200.00
500,220.00
234,660.00
28,030.00
2,206,130.69
2,206,130.69

1,017,720.00
50,400.00
50,400.00
395,910.00
352,960.00
13,500.00
1,880,890.00
1,880890.00

-

-

-

-

42,400.00
130,732.00
-

28,500.00
114,759.00
-

งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
คาเชาบาน
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเหลือการรักษาพยาบาล
เงินชวยเหลือบุตร

1,500.00
-

23,590.00
-

500
50,000
500
62,000
-

-80.00
-

%
%
%
%
%

10,000
500
62,000
-
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เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ่มตางๆของพนักงาน
เงินประจําตําแหนง
คาจางลูกจางประจํา
เงินเพิ่มตางๆของลูกจางประจํา
คาตอบแทนพนักงานจาง
เงินเพิ่มตางๆของพนักงานจาง

รวมคาตอบแทน

ป 2555
173,132.00

รายจายจริง
ป 2556
ป 2557
143,259.00
1,500.00

ป 2558
23,590.00

ป 2558
113,000

ประมาณการ
ยอดตาง (%)
-35.40 %
-66.67
-85.71
-75.00
-80.95

%
%
%
%

5,000
10,000
5,000
20,000

ป 2559
73,000

คาใชสอย

รวมคาใชสอย

1,070.00
1,070.00

23,000.00
2,513.00
25,513.00

10,520.00
800.00
11,320.00

6,534.50
6,534.50

15,000
70,000
20,000
105,000

รวมคาวัสดุ

69,937.00
5,887.30
59,125.00
59,780.00
194,729.30

39,824.00
970.00
10,155.22
12,624.00
27,103.10
90,676.32

66,845.40
1,640.00
9,757.79
68,978.00
71,175.01
218,396.20

52,443.60
4,421.67
42,810.00
99,755.27

70,000
10,000
5,000
25,000
100,000
80,000
290,000

-50.00
-3.62

%
%
%
%
%
%
%

70,000
5,000
5,000
25,000
80,000
185,000

รวมคาสาธารณูปโภค
รวมงบดําเนินงาน

2,512.88
2,512.88
371,444.18

1,712.81
1,712.81
261,161.13

1,660.26
1,660.26
232,876.46

1,063.28
1,063.28
130,943.05

10,000
500
10,500
518,500

-44.36

%
%
%
%

10,000
500
10,500
288,500

รวมคาครุภัณฑ

16,600.00
-

6,000.00
-

65,700.00
-

1,720.00
1,720.00

30,000
30,000

- %
-6.67 %
-6.67 %

10,000
10,000

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายอื่นๆ
คาบํารุงรักษาและซอมแซม

-

คาวัสดุ

คาสาธารณูปโภค
คาโทรศัพท
คาบริการทางดานโทรคมนาคม

งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑสํานักงาน

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
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วัสดุสํานักงาน
วัสดุงานบานงานครัว
วัสดุยานพาหนะและขนสง
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
วัสดุคอมพิวเตอร

ป 2555

รายจายจริง
ป 2556
ป 2557

ป 2558

ป 2558

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

ป 2559

คาทีด่ นิ และสิ่งกอสราง
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงทีด่ ินและสิ่งกอสราง

รวมคาที่ดนิ และสิ่งกอสราง
รวมงบลงทุน
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุนชน

16,600.00
1,534,657.98

6,000.00
2,077,964.87

65,700.00
2,504,707.15

1,720.00
2,013,553.05

30,000
30,000
60,000
3,314,180

-6.67
-6.67
-66.67
2.59

%
%
%
%

10,000
10,000
20,000
3,399,890

2,826,040.00
391,940.40
1,589,160.00
104,127.60
2,086,812.00
1,057,889.00
8,055,969.00
8,055,969.00

3,121,080.90
62,393.00
1,589,160.00
96,770.40
1,956,370.00
1,097,146.00
7,922,920.30
7,922,920.30

3,824,115.47
24,670.00
1,311,720.00
59,714.40
2,666,214.00
313,983.00
8,200,416.87
8,200,416.87

2,685,610.00
31,500.00
813,070.00
26,082.40
2,051,054.00
40,500.00
5,647,816.40
5,647,816.40

4,231,080
500
1,432,320
57,300
2,829,000
955,080
9,505,280
9,505,280

-24.14
8,300.00
-42.41
-57.49
14.69
-61.05
-18.81
-18.81

%
%
%
%
%
%
%
%

3,209,880
42,000
824,880
24,360
3,244,640
372,000
7,717,760
7,717,760

529,920.00
57,000.00
40,700.00
501,878.00
1,129,498.00

33,020.00
56,568.81
60,325.00
1,325,346.00
1,475,259.81

86,560.00
36,000.00
34,610.00
98,742.00
255,912.00

38,300.00
17,712.00
32,500.00
88,572.00

200,000
36,000
112,000
348,000

-10.34

%
%
%
%
%
%

200,000
112,000
312,000

งานไฟฟาถนน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา)
รวมงบบุคลากร
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
คาเชาบาน
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเหลือการรักษาพยาบาล
เงินชวยเหลือบุตร

รวมคาตอบแทน

- 57 -

เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน
คาจางลูกจางประจํา
เงินเพิ่มตางๆของลูกจางประจํา
คาตอบแทนพนักงานจาง
เงินเพิ่มตางๆของพนักงานจาง

ป 2555

รายจายจริง
ป 2556
ป 2557

ป 2558

รวมคาใชสอย

33,333.90
4,480.00
125,374.00
163,187.90

802,944.70
3,360.00
39,781.00
846,085.70

9,152.53
2,860.00
18,448.60
30,461.13

78,323.44
27,060.00
14,449.00
119,832.44

236,960
70,000
140,000
446,960

-57.80
-42.86
42.86
-23.93

%
%
%
%

100,000
40,000
200,000
340,000

รวมคาวัสดุ

229,400.00
689,972.68
190,000.00
969,400.00
56,365.00
1,344,488.97
49,890.00
3,529,516.65

187,120.00
954,388.95
175,261.45
805,292.00
28,825.00
857,396.88
58,821.10
3,067,105.38

30,447.00
633,749.22
786,235.00
101,960.15
446,165.22
44,967.48
2,043,524.07

78,494.00
786,349.92
27,000.00
290,650.00
58,995.00
210,982.81
12,210.00
1,464,681.73

200,000
800,000
50,000
1,000,000
200,000
1,000,000
50,000
3,300,000

-50.00
-25.00
-30.00
-10.61

%
%
%
%
%
%
%
%
%

100,000
800,000
50,000
1,000,000
150,000
700,000
50,000
100,000
2,950,000

รวมคาสาธารณูปโภค
รวมงบดําเนินงาน

1,572,066.94
2,740.11
1,574,807.05
6,397,009.60

1,683,054.50
2,563.24
1,685,617.74
7,074,068.63

52,918.28
2,748.83
55,667.11
2,385,564.31

1,497,210.33
1,759.08
1,498,969.41
3,171,932.58

1,000,000
10,000
500
1,010,500
5,105,460

50.00
-50.00
48.99
0.04

%
%
%
%
%

1,500,000
5,000
500
1,505,500
5,107,500

-

-

-

%
%
%
%

-

ป 2558

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

ป 2559

คาใชสอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายอื่นๆ
คาบํารุงรักษาและซอมแซม

คาวัสดุ

คาสาธารณูปโภค
คาไฟฟา
คาบริการโทรศัพท
คาบริการทางดานโทรคมนาคม

งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑสํานักงาน
ครุภัณฑกอสราง
ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

-

99,000.00
128,900.00
37,500.00

7,000
75,000
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วัสดุสํานักงาน
วัสดุไฟฟาและวิทยุ
วัสดุงานบานงานครัว
วัสดุกอสราง
วัสดุยานพาหนะและขนสง
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
วัสดุคอมพิวเตอร
วัสดุโฆษณาและเผยแพร

ครุภัณฑสํารวจ
ครุภัณฑโรงงาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

รวมคาครุภัณฑ

ป 2555
298,452.00
298,452.00

รายจายจริง
ป 2556
ป 2557
9,800.00
15,600.00
48,000.00
161,551.00
285,254.00
452,351.00
333,254.00

1,503,000.00
-

4,061,205.00 13,181,900.00
-

ป 2558
96,629.00
96,629.00

ป 2558
22,500
40,000
200,000
344,500

ประมาณการ
ยอดตาง (%)
- %
- %
-50.00 %
-70.97 %

5,890,300
-

-76.74 %
-

ป 2559
100,000
100,000

คาทีด่ นิ และสิ่งกอสราง
-

1,369,800
339,800

-

-

-

-

-

-

913,000

-

-

-

-

-

-

117,000

-

156,000.00
1,635,500.00

1,609,000.00

-

-

- %
- %

-

-

1,135,000.00

-

-

-

- %

-

-

-

640,700.00

-

-

- %

-

-

-

1,080,000.00

-

-

- %

-

-

-

250,000.00
265,000.00
3,030,000.00

-

-

- %
- %
- %

-

-

-

1,523,000.00

-

-

- %

-

- 59 -

กอสรางสิ่งสาธารณูปโภค ดังนี้
1. คาใชจายในการกอสรางปรับปรุงทอระบายน้ํา ถนนปาเลไลยก ชวงหลัง
รานเมืองทองเสาเข็ม
2. คาใชจายในการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอระบายน้ําและบอพัก
ค.ส.ล. ถนนซอยบานอาจารยไชยสิทธิ์ ไกรคุณาศรัย
3. คาใชจายในการติดตั้งไฟฟาสองสวางทางเดินริมคลองโพธิ์ จากถนน
เณรแกว ถึงบริเวณที่ทําการชุมชนวัดไชนาวาส
4. ติดตั้งไฟฟาสาธารณะ ถนนแยกถนนนางพิม ขางบานเลขที่ 144/2
5. คาใชจายในการติดตั้งเสาโคมไฟฟาสองสวาง ชนิดเสาสูง 15.00 เมตร
บริเวณ แยกถนนแสนคําทองตัดถนนแยกถนนเณรแกวแยกถนนหมืน่ ประจญ
ตัดถนนเณรแกว และถนนขุนชางแยกวัดพระรูป
6. คาใชจายในการปรับปรุงสายเมนไฟฟาสาธารณะใตดนิ ถนนขุนแผน
ฝงทิศตะวันตก
7. คาใชจายในการปรับปรุงระบบสายเมนไฟฟาใตดนิ ถนนหมืน่ หาญ
ฝงทิศใต
8. คาใชจายในการปรับปรุงระบบสายเมนไฟฟาใตดนิ ถนนเณรแกว
ฝงทิศตะวันออก
9. คาใชจายในการปรับปรุงระบบน้ําพุหอนาฬิกา
10. คาใชจายในการปรับปรุงหองทํางานกองชาง
11. คาใชจายในการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟสทติกคอนกรีต ถนนบริเวณ
ริมคลองคูเมืองฝงตะวันออก จากถนนมาลัยแมน ถึงถนนนางแวนแกว
12. คาใชจายในการกอสรางปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ถนนแสนคําทอง

-

ประมาณการ
ยอดตาง (%)
- %
- %

ป 2558
-

ป 2558
-

ป 2559

-

-

- %

-

-

-

- %

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

673,300

- %

-

-

-

-

-

1,396,000

- %

-

-

-

-

-

365,000

- %

-

-

-

-

-

260,000

- %

-

-

-

-

-

900,000

- %

-

-

-

-

-

391,000

- %

-

-

-

-

-

98,500

- %

-

-

1,500,000
180,000
6,070,300
6,414,800
21,025,540

800,000.00

1,135,205.00
20,000.00
รวมคาที่ดนิ และสิ่งกอสราง 1,503,000.00 4,061,205.00 13,181,900.00
รวมงบลงทุน 1,801,452.00 4,513,556.00 13,515,154.00
รวมงานไฟฟาถนน 16,254,430.60 19,510,544.93 24,101,135.18

177.78
-69.20
-69.29
-29.63

%
%
500,000
% 1,869,800
% 1,969,800
% 14,795,060
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13. คาใชจายในการกอสรางปรับปรุงซอมแซมทางเทาสะพานวัดพระรูป
14. คาใชจายในการกอสรางปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ถนนบริเวณขาง
อนุสาวรียสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ดานทิศตะวันออก
15. คาใชจายในการกอสรางบอพักและปรับปรุงระบบทอระบายน้ํา
บริเวณบานคุณเรือง น้ําคาง,รานฉันทนา, รานแมทวน
16. คาใชจายในการกอสรางประตูระบายน้ํา ค.ส.ล. กั้นคลองคูเมืองกลาง
กับคลองคูเมืองใต (บริเวณรานเอมโอช)
17. คาใชจายในการกอสรางถนน ค.ส.ล. ถนนซอยแยกถนนซอยหลัง
หอพักอภิรดี
18. คาใชจายในการกอสรางถนน ค.ส.ล. ถนนทาสิบเบีย้ ขางรานซีเจ
ตอเนื่องเขื่อนปองกันน้ําทวม
19. คาใชจายในการกอสรางถนน ค.ส.ล. ถนนซอยแยกถนนดาบฟาฟน
ดานทิศเหนือตอจากโครงการเดิมไปถึงบานเลขที่ 30
20. คาใชจายในการกอสรางถนน ค.ส.ล. ถนนซอยแยกถนนสมภารมี
ขางบานเลขที่ 44
21. คาใชจายในการกอสรางถนน ค.ส.ล. ถนนซอยแยกถนนเณรแกว
ซอย 8 จํานวน 3 ซอย
22. คาใชจายในการกอสรางถนน ค.ส.ล. ถนนซอยแยกถนนนางพิม
ขางรานพีแอนดพีซุปเปอรมาเก็ต
23. คาใชจายในการกอสรางปรับปรุงถนน ค.ส.ล. เดิม ถนนเชิงสะพาน
วัดพระรูป
24. คาใชจายในการปรับปรุงโคมไฟฟาสาธารณะ
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงทีด่ ินและสิ่งกอสราง

ป 2555
-

รายจายจริง
ป 2556
ป 2557
336,000.00
210,000.00

ป 2555

รายจายจริง
ป 2556
ป 2557

ป 2558

ป 2558

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

ป 2559

งานสวนสาธารณะ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน
คาจางลูกจางประจํา
เงินเพิ่มตางๆของลูกจางประจํา
คาตอบแทนพนักงานจาง
เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง

537,060.00
10,396.80
156,840.00
4,705.00
849,456.00
553,586.00
2,112,043.80
2,112,043.80

636,150.00
166,740.00
1,829.80
1,465,501.00
169,428.00
2,439,648.80
2,439,648.80

517,860.00
164,160.00
2,235.20
1,217,844.00
13,500.00
1,915,579.20
1,915,579.20

649,200
500
156,840
6,280
1,565,400
678,840
3,057,060
3,057,060

44.42
2,680.00
277.66
501.59
18.97
-69.95
19.33
19.33

%
%
%
%
%
%
%
%

937,560
13,900
592,320
37,780
1,862,340
204,000
3,647,900
3,647,900

209,660.00
15,000.00
17,800.00
41,288.50
283,748.50

93,980.00
23,200.00
30,771.50
147,951.50

112,580.00
28,800.00
141,380.00

52,560.00
1,800.00
54,360.00

200,000
500
20,000
220,500

-25.00
-22.68

%
%
%
%
%
%

150,000
500
20,000
170,500

987,019.69
52,066.00
1,039,085.69

12,420.00
12,420.00

10,379.00
10,379.00

-

1,500,000
20,000
450,000
1,970,000

-50.00
22.22
4.57

%
%
%
%

1,500,000
10,000
550,000
2,060,000

-

80,000

-37.50 %

50,000

งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
คาเชาบาน
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเหลือการรักษาพยาบาล
เงินชวยเหลือบุตร

รวมคาตอบแทน
คาใชสอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายอื่นๆ
คาบํารุงรักษาและซอมแซม

รวมคาใชสอย
คาวัสดุ
วัสดุสํานักงาน

22,000.00

-

-
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รวมเงินเดือน (ฝายประจํา)
รวมงบบุคลากร

654,800.00
10,396.80
156,840.00
4,705.20
990,615.00
559,073.00
2,376,430.00
2,376,430.00

รวมคาวัสดุ

ป 2555
138,015.68
120,720.00
216,292.55
74,230.00
587,859.61
295,080.00
29,680.00
1,463,877.84

รายจายจริง
ป 2556
ป 2557
46,500.00
5,760.00
31,060.00
19,055.00
6,820.00
8,900.00
580,324.41
411,097.16
348,805.00
250,670.00
1,013,509.41
695,482.16

ป 2558
9,230.00
8,160.00
6,540.00
211,597.48
168,000.00
403,527.48

ป 2558
200,000
200,000
250,000
100,000
900,000
400,000
30,000
2,160,000

รวมคาสาธารณูปโภค
รวมงบดําเนินงาน

16,569.75
2,757.88
19,327.63
1,779,373.97

25,849.31
2,606.91
28,456.22
1,200,296.13

26,804.30
2,760.60
29,564.90
881,406.06

20,645.54
913.78
21,559.32
479,446.80

1,860,000
10,000
500
1,870,500
6,221,000

5.38
500.00
8.02
-1.45

%
%
%
%
%

1,960,000
60,000
500
2,020,500
6,131,000

-

7,000.00
201,656.00
1,908,656.00

52,549.00
52,549.00

50,000
62,000
23,500
1,200,000
1,355,500

34.86

%
%
%

รวมคาครุภัณฑ

1,081,392.00
1,116,442.00

620,000
8,000
1,200,000
1,828,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ
วัสดุงานบานงานครัว
วัสดุกอสราง
วัสดุยานพาหนะและขนสง
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
วัสดุเกษตร
วัสดุคอมพิวเตอร

ประมาณการ
ยอดตาง (%)
- %
-40.00 %
-12.00 %
-40.00 %
-33.33 %
50.00 %
- %
-12.96 %

ป 2559
200,000
120,000
220,000
60,000
600,000
600,000
30,000
1,880,000

คาสาธารณูปโภค

งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑสํานักงาน
ครุภัณฑการโฆษณาและเผยแพร
ครุภัณฑโรงงาน
ครุภัณฑการเกษตร
ครุภัณฑกอสราง
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ

คาที่ดินและสิ่งกอสราง
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

%
%
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คาไฟฟา
คาน้ําประปา
คาบริการโทรศัพท

ป 2555
1.คาใชจายในการปรับปรุงสปริงเกอรรดน้ําตนไม ภายในสวน
เฉลิมภัทรราชินี
2.คาใชจายในการปรับปรุงสนามเด็กเลนภายในสวนเฉลิมภัทรราชินี
คาบํารุงรักษาปรับปรุงทีด่ ินและสิ่งกอสราง

รายจายจริง
ป 2556
ป 2557

ป 2558

ป 2559

-

-

-

-

รวมงบลงทุน
รวมงานสวนสาธารณะ

1,116,442.00
5,272,245.97

3,312,339.93

475,230.00
1,943,886.00
2,450,027.80

2,401,026.00

1,211,000
2,546,500
11,824,560

รวมคาตอบแทน

1,145,050.00
1,145,050.00

302,400.00
302,400.00

289,850.00
289,850.00

126,500.00
126,500.00

300,000
300,000

8,500.00
54,640.00
54,640.00
9,405.00
72,545.00

1,046.34
11,135.00
12,181.34

67,800.00
229,220.00
6,650.00
303,670.00

40,893.77
5,750.00
46,643.77

100,000
635,000
600,000
35,000
30,000
765,000

-66.67
-2.61

%
%
%
%
%
%

100,000
635,000
600,000
35,000
10,000
745,000

4,920.00
591,870.00
532,020.00
532,430.00

4,660.00
706,390.00
237,621.00
757,870.00

475,250.00
242,293.00
596,808.00

4,940.00
99,640.00
216,014.00
696,470.00

5,000
1,000,000
600,000
600,000

100.00
-

%
%
%
%

10,000
1,000,000
600,000
600,000

รวมคาที่ดินและสิ่งกอสราง

-

ป 2558

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

475,230.00

-

-

- %

400,000

-

300,000

- %
- %

883,000
300,000

30.72 % 1,583,000
33.95 % 3,411,000
11.52 % 13,189,900

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

- %
- %

300,000
300,000

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
1. คาใชจายตามโครงการสุพรรณบุรีเมืองนาอยู ฟนฟูดูแลสิ่งแวดลอม
2. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
คาบํารุงรักษาและซอมแซม

รวมคาใชสอย
คาวัสดุ
วัสดุไฟฟาและวิทยุ
วัสดุงานบานงานครัว
วัสดุกอสราง
วัสดุยานพาหนะและขนสง
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คาใชสอย

รวมคาวัสดุ

ป 2555
4,987,943.25
4,500.00
32,600.00
6,686,283.25

รายจายจริง
ป 2556
ป 2557
4,992,935.96 5,553,287.25
11,250.00
13,500.00
4,250.00
61,980.00
6,772,706.96 6,885,388.25

ป 2558
3,770,450.66
9,000.00
5,200.00
19,740.00
4,821,454.66

ป 2558
7,000,000
50,000
50,000
1,000
100,000
9,406,000

รวมคาสาธารณูปโภค
รวมงบดําเนินงาน

146,759.55
146,759.55
8,050,637.80

201,259.16
201,259.16
7,288,547.46

195,619.58
195,619.58
7,674,527.83

131,984.17
131,984.17
5,126,582.60

200,000
200,000
10,671,000

294,050.00
294,050.00
294,050.00

896,000.00
59,000.00
795,000.00
1,755,198.00
3,505,198.00

398,680.00
398,680.00

250,000
1,000,000
1,250,000

-20.00

%
%

รวมคาครุภัณฑ

746,560.50
746,560.50

รวมคาที่ดนิ และสิ่งกอสราง
รวมงบลงทุน
รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

746,560.50
8,797,198.30

294,050.00 3,505,198.00
7,582,597.46 11,179,725.83

48,500.00
48,500.00
447,180.00
5,573,762.60

200,000
200,000
1,450,000
12,121,000

-5.00
-5.00
-17.93
-2.27

%
190,000
%
190,000
% 1,190,000
% 11,846,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย
วัสดุการเกษตร
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
วัสดุเครื่องแตงกาย

ประมาณการ
ยอดตาง (%)
- %
- %
- %
- %
- %
0.05 %

ป 2559
7,000,000
50,000
50,000
1,000
100,000
9,411,000

คาสาธารณูปโภค
คาไฟฟา

- %
200,000
- %
200,000
-0.14 % 10,656,000

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
ครุภัณฑการเกษตร
ครุภัณฑงานบานงานครัว
ครุภัณฑอื่นๆ
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ

%
%
%

1,000,000
1,000,000

คาที่ดนิ และสิ่งกอสราง
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงทีด่ ินและสิ่งกอสราง
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งบลงทุน
คาครุภัณฑ

ป 2555

รายจายจริง
ป 2556
ป 2557

ป 2558

ป 2558

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

ป 2559

งานบําบัดน้ําเสีย
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชาการ

รวมคาตอบแทน

-

-

-

-

5,000
5,000

- %
- %

5,000
5,000

150.00
150.00

100,000
50,000
150,000

100.00 %
-80.00 %
40.00 %

200,000
10,000
210,000

47,100.00
137,130.00
184,230.00

5,000
5,000
2,000
90,000
50,000
300,000
5,000
20,000
1,000
1,000
479,000

300.00
100.00
2,900.00
19.62

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

5,000
20,000
2,000
90,000
100,000
300,000
5,000
20,000
1,000
30,000
573,000

318,163.28
849.80
319,013.08
503,393.08

500,000
1,500
501,500
1,135,500

13.56

%
%
%
%

500,000
1,500
501,500
1,289,500

คาใชสอย
-

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
คาบํารุงรักษาและซอมแซม

96,371.03
850.00
97,221.03

61,050.33
61,050.33

รวมคาใชสอย

481.50
481.50

รวมคาวัสดุ

2,750.00
57,890.00
168,340.15
228,980.15

23,720.00
14,700.00
199,123.30
238,533.30

31,389.00
235,913.65
267,302.55

รวมคาสาธารณูปโภค
รวมงบดําเนินงาน

504,785.15
1,217.40
506,002.55
735,464.20

475,386.39
1,218.20
476,604.59
812,358.95

474,594.37
1,219.80
475,814.17
804,167.05

คาวัสดุ
990.00

คาสาธารณูปโภค
คาไฟฟา
คาบริการโทรศัพท
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วัสดุสํานักงาน
วัสดุไฟฟาและวิทยุ
วัสดุงานบานงานครัว
วัสดุกอสราง
วัสดุยานพาหนะและขนสง
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย
วัสดุการเกษตร
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
วัสดุเครื่องแตงกาย

ป 2555

รายจายจริง
ป 2556
ป 2557

ป 2558

859,210.30
859,210.30

274,160.20
274,160.20

99,960.00
99,960.00

100,000
100,000

859,210.30
274,160.20
85,225.00
99,960.00
1,594,674.50 1,086,519.12
889,392.05
603,353.08
28,180,961.38 33,569,966.31 41,124,988.01 10,591,694.73

100,000
100,000
200,000
1,335,500
49,620,780

-10.00
-10.00
45.00
18.27
-9.69

%
90,000
%
90,000
%
290,000
% 1,579,500
% 44,810,350

1.26
306.78
-99.45
4.86
4.86

%
%
%
%
%
%

2,072,520
1,079,280
18,000
3,169,800
3,169,800

- %
- %
500.00 %

20,000
5,000
30,000

ป 2558

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

ป 2559

งบลงทุน
คาครุภัณฑ
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ

รวมคาครุภัณฑ

85,225.00
85,225.00

100.00 %
100.00 %

200,000
200,000

คาที่ดินและสิ่งกอสราง
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงทีด่ ินและสิ่งกอสราง

รวมคาที่ดนิ และสิ่งกอสราง
รวมงบลงทุน
รวมงานบําบัดน้ําเสีย
รวมแผนงานเคหะและชุมชน

เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน
คาตอบแทนพนักงานจาง
เงินเพิ่มตางๆของพนักงานจาง

รวมเงินเดือน(ฝายประจํา)
รวมงบบุคลากร
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แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน(ฝายประจํา)
891,100.00
16,920.00
591,220.00
283,470.00
1,782,710.00
1,782,710.00

1,034,106.77
114,275.28
550,976.00
275,811.00
1,975,239.05
1,975,239.05

1,823,946.85
29,788.33
747,262.55
140,282.06
2,741,279.79
2,741,279.79

1,104,270.00
696,690.00
1,800,960.00
1,800,960.00

2,046,720
710,760
265,320
3,259,500
3,022,800
3,022,800

15,540.00
1,000.00

5,040.00
1,100.00

6,300.00
1,200.00

4,400.00

20,000
5,000
5,000

งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
คาเชาบาน
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการรักษาพยาบาล
เงินชวยเหลือบุตร

รวมคาตอบแทน

ป 2555
27,749.00
44,289.00

รายจายจริง
ป 2556
ป 2557
106,697.00
855.00
112,837.00
8,355.00

ป 2558
4,400.00

ป 2558
500
30,500

ประมาณการ
ยอดตาง (%)
%
%
80.33 %

20,000
2,520,000
250,000
900,000

30.56
-

%
%
%
%

20,000
3,290,000
250,000
900,000

ป 2559
55,000

คาใชสอย
290,152.00
-

1,314,898.00
458,107.00
713,905.00

225,540.00
586,830.00

36,698.00
-

94,186.00
19,200.00
29,500.00
-

14,400.00
15,160.00
96,615.00
104,095.00
-

64,260.00
-

160,000
50,000
40,000
100,000
30,000
150,000
100,000

87.50
220.00
-

%
%
%
%
%
%
%

300,000
50,000
40,000
100,000
30,000
480,000
100,000

21,000.00
8,748.00
-

13,500.00
-

100,000
50,000
100,000
50,000
10,000
50,000
50,000

-

%
%
%
%
%
%
%

100,000
50,000
100,000
50,000
10,000
50,000
50,000

-

-

-
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รายจายเพื่อใหไดซึ่งมาบริการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
1.คาใชจายตามโครงการชุมชนสัมพันธ
2.คาใชจายตามโครงการสัมมนาคณะกรรมการชุมชนและสมาชิกองคกร
ชุมชน
3.คาใชจายตามโครงการเทศบาลเคลื่อนที่
4.คาใชจายตามโครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการชุมชนประจําเดือน
5.คาใชจายตามโครงการจัดทําแผนชุมชน
6.คาใชจายตามโครงการจัดเก็บขอมูลความจําเปนพืน้ ฐาน
7.คาใชจายตามโครงการรณรงคยุติความรุนแรงตอเด็กและสตรี
8.คาใชจายตามโครงการสงเสริมอาชีพตามนโยบายของรัฐบาล
9.คาใชจายตามโครงการชุมชนเขมแข็งเอาชนะยาเสพติดตามนโยบาย
ของรัฐบาล
10.คาใชจายตามโครงการดนตรีเพื่อประชาชน
11.คาใชจายตามโครงการจัดตั้งกลุมเยาวชนในชุมชน (อายุ15–25ป)
12.คาใชจายตามโครงการแกไขปญหาชุมชนแออัดและพัฒนาที่อยูอาศัย
13.คาใชจายตามโครงการพัฒนาเครือขายดานประชาธิปไตย
14.คาใชจายตามโครงการศูนยพฒ
ั นาครอบครัวในชุมชน (ศพค)
15.คาใชจายตามโครงการพอดีเดนเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
16.คาใชจายตามโครงการแมดีเดนเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

17.คาใชจายตามโครงการเตรียมความพรอมเพื่อสํารวจขอมูลผูมี
สิทธิไดรบั เงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพ ฯ(ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส
ผูปวยโรคเอดส) เพื่อดําเนินการตามนโยบายของรัฐ
18.คาใชจายตามโครงการเติมความสุขผูสูงวัยใสใจผูพิการ สราง
งานผูดอยโอกาส
19. คาใชจายตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ทม.สพ.
20. คาใชจายตามโครงการชุมชนสีเขียว
21. คาใชจายตามโครงการจัดตัง้ รานคาชุมชน
22.คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
คาบํารุงการรักษาและซอมแซม

ป 2555
-

รายจายจริง
ป 2556
ป 2557
20,170.90

-

-

-

-

-

ป 2558
45,474.90
-

ป 2558
50,000

ประมาณการ
ยอดตาง (%)
- %

ป 2559
50,000

30,000

- %

30,000

รวมคาใชสอย

1,890.00
3,500.00
332,240.00

5,630.00
48,739.00
1,369,267.00

41,119.00
8,169.00
3,470,846.90

22,250.00
145,484.90

200,000
50,000
50,000
2,590,000

29.73

%
%
%
%
%
%

200,000
50,000
250,000
50,000
50,000
3,360,000

รวมวัสดุ

39,051.00
1,070.00
48,400.80
33,630.00
83,100.80

26,033.00
200.00
32,856.80
38,056.00
97,145.80

68,166.80
4,930.00
3,900.00
23,911.10
110,000.00
32,524.84
243,432.74

44,779.50
9,935.00
500.00
16,262.00
71,476.50

70,000
2,000
5,000
200,000
30,000
50,000
3,000
200,000
70,000
2,000
632,000

-

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

70,000
2,000
5,000
200,000
30,000
50,000
3,000
200,000
70,000
2,000
632,000

รวมคาสาธารณูปโภค
รวมงบดําเนินงาน

2,372.62
2,372.62
462,002.42

2,352.19
2,352.19
1,581,601.99

1,978.22
1,978.22
3,724,612.86

1,019.55
1,019.55
222,380.95

7,000
7,000
3,259,500

- %
- %
24.37 %

7,000
7,000
4,054,000

คาวัสดุ

คาสาธารณูปโภค
คาบริการโทรศัพท
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วัสดุสํานักงาน
วัสดุไฟฟาและวิทยุ
วัสดุงานบานงานครัว
วัสดุกอสราง
วัสดุยานพาหนะและขนสง
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลืน่
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
วัสดุกีฬา
วัสดุคอมพิวเตอร
วัสดุอื่น

ป 2555
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑสํานักงาน
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
ครุภัณฑกีฬา
ครุภัณฑอื่น
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
รวมคาครุภณ
ั ฑ
รวมงบลงทุน
รวมงานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน
รวมแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

รายจายจริง
ป 2556
ป 2557

ป 2558

ป 2558

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

ป 2559

11,950.00
11,950.00
11,950.00
3,568,791.04
3,568,791.04

8,000.00
8,400.00
16,400.00
16,400.00
6,482,292.65
6,482,292.65

5,100.00
5,100.00
5,100.00
2,028,440.95
2,028,440.95

50,000
50,000
50,000
6,332,300
6,332,300

40.00
40.00
40.00
15.18
15.18

%
%
%
%
%
%
%
%
%

70,000
70,000
70,000
7,293,800
7,293,800

150,480.00
68,100.00
218,580.00
218,580.00

41,051.61
18,174.19
59,225.80
59,225.80

205,500.00
44,700.00
250,200.00
250,200.00

147,420.00
27,000.00
201,420.00
210,420.00

145,200
70,800
216,000
216,000

153.06
-32.20
92.34
92.34

%
%
%
%

367,450
48,000
415,450
415,450

20.51 %
- %

2,350,000
150,000
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160,000.00
160,000.00
160,000.00
2,404,712.42
2,404,712.42

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
คาตอบแทนพนักงานจาง
เงินเพิ่มตางๆของพนักงานจาง

รวมเงินเดือน(ฝายประจํา)
รวมงบบุคลากร
งบดําเนินงาน
คาใชสอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
1.คาใชจายตามโครงการชมรมกีฬาและนันทนาการ

-

1,813,455.70
-

-

-

1,950,000
150,000

2.คาใชจายตามโครงการแขงขันกีฬาเยาวชน ประชาชนและฝกอบรม
กีฬาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
3.คาใชจายตามโครงการสงเสริมนักเรียนที่มคี วามสามารถพิเศษดาน
กีฬาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
คาบํารุงรักษาและซอมแซม

ป 2555
875,988.00
768,290.00

รายจายจริง
ป 2556
ป 2557
982,961.00
-

ป 2558
996,422.00

ป 2558
1,000,000

ประมาณการ
ยอดตาง (%)
- %

776,025.00

678,102.27

800,000

50.00 %

1,200,000

ป 2559
1,000,000

รวมคาใชสอย

1,644,278.00

1,813,455.70

4,922.00
4,183,908.00

1,674,524.27

50,000
2,000,000

- %
20.00 %

50,000
2,400,000

รวมคาสาธารณูปโภค
รวมงบดําเนินงาน
รวมงานกีฬาและนันทนาการ

14,115.88
14,115.88
1,658,393.88
1,876,973.88

1,813,455.70
1,872,681.50

4,183,908.00
4,183,908.00

1,674,524.27
1,875,944.27

2,000,000
2,266,000

%
%
%
20.00 %
205.89 %

2,400,000
6,931,450

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา)
รวมงบบุคลากร

572,378.00
21,420.00
156,840.00
4,698.00
122,475.00
73,283.00
951,094.00
951,094.00

567,628.00
32,130.00
156,840.00
4,698.00
128,160.00
87,840.00
977,296.00
977,296.00

971,443.91
2,111.84
167,523.00
194,040.00
21,960.00
1,357,078.75
1,357,078.75

703,050.00
131,970.00
162,000.00
997,020.00
997,020.00

917,280
500
156,840
6,280
128,160
87,840
1,296,900
1,296,900

38.24
22.65
68.54
-72.68
31.11
31.11

1,268,040
192,360
216,000
24,000
1,700,400
1,700,400

คาสาธารณูปโภค
คาไฟฟา
คาบริการโทรศัพท
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งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน
คาจางลูกจางประจํา
เงินเพิ่มตางๆของลูกจางประจํา
คาตอบแทนพนักงานจาง
เงินเพิ่มตางๆของพนักงานจาง

งบดําเนินงาน
คาตอบแทน

%
%
%
%
%
%
%
%

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
คาเชาบาน
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเหลือการรักษาพยาบาล
เงินชวยเหลือบุตร

รวมคาตอบแทน

ป 2555
25,600.00
8,720.00
34,320.00

รายจายจริง
ป 2556
ป 2557
2,520.00
22,761.00
28,800.00
1,915.00
20,000.00
27,196.00
48,800.00

ป 2558
24,000.00
24,000.00

ป 2558
3,000
36,000
1,000
40,000

ประมาณการ
ยอดตาง (%)
- %
- %
100.00 %
- %
- %
2.50 %

ป 2559
3,000
36,000
2,000
41,000

คาใชสอย

รวมคาใชสอย

10,124.00
1,112,348.00
130,850.00
902,398.00
71,500.00
7,600.00
1,122,472.00

1,581,168.34
220,770.00
1,353,068.34
7,330.00
1,581,168.34

7,774.62
433,140.00
818,017.00
14,818.00
1,273,749.62

621,723.00
1,344,837.75
7,000.00
1,973,560.75

30,000
2,370,000
700,000
1,500,000
100,000
30,000
20,000
20,000
2,400,000

18.14
28.57
17.92

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

30,000
2,800,000
900,000
1,500,000
100,000
30,000
20,000
150,000
80,000
20,000
2,830,000

2,960.00
28,170.00
9,865.00
39,985.00
11,509.90
9,920.00

6,780.00
44,230.00
8,295.00
9,000.00
14,120.40
18,470.00

11,765.00
5,205.00
17,300.00
14,894.20
13,300.00

9,940.00
8,700.00
6,190.20
-

10,000
30,000
10,000
30,000
4,000
20,000
1,000
20,000

66.67
100.00
-

%
%
%
%
%
%
%
%

10,000
50,000
20,000
30,000
4,000
20,000
1,000
20,000

คาวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
วัสดุไฟฟาและวิทยุ
วัสดุงานบานงานครัว
วัสดุกอสราง
วัสดุยานพาหนะและขนสง
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย
วัสดุเกษตร
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รายจายใหไดมาซึ่งบริการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
1.คาใชจายตามโครงการวันสําคัญทางสถาบันพระมหากษัตริย
2.คาใชจายตามโครงการจัดงานประเพณีทองถิ่น
3.คาใชจายตามโครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณบุรี
4.คาใชจายตามโครงการสวดมนตหมูทํานองสรภัญญะ
5.คาใชจายตามโครงการประกวดมารยาท
6.คาใชจายตามโครงการเขาคายชุมชุมลูกเสือ ยุวกาชาด และเนตรนารี
7.คาใชจายตามโครงการรณรงคปองกันยาเสพติดของสถานศึกษา
8.คาใชจายในการเดินทางไปราชการ

รายจายจริง
ป 2556
ป 2557
21,530.00
20,000.00
122,425.40
82,464.20

ป 2558
22,600.00
47,430.20

ป 2558
1,200
40,000
166,200

ประมาณการ
ยอดตาง (%)
- %
25.00 %
24.27 %

รวมคาวัสดุ

ป 2555
1,200.00
33,660.00
137,269.90

รวมคาสาธารณูปโภค
รวมงบดําเนินงาน
รวมงานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

13,010.91
1,118.15
14,129.06
1,308,190.96
2,259,284.96
4,136,258.84

28,777.83
1,321.45
30,099.28
1,760,889.02
2,738,185.02
4,610,866.52

30,859.36
1,219.80
32,079.16
1,437,092.98
2,794,177.73
7,228,279.73

7,888.04
813.20
8,701.24
2,053,692.19
3,050,712.19
4,926,656.46

38,000
2,000
40,000
2,646,200
3,943,100
6,209,100

17.80
22.18
89.22

2,428,490.95
2,000,000.00
4,428,490.95

2,453,284.86
2,000,000.00
4,453,284.86

2,478,822.59
2,000,000.00
4,478,822.59

-

2,505,130
2,000,000
4,505,130

- %
- %
-55.61 %

2,000,000
2,000,000

103,728.48
373,685.40
477,413.88
131,000.00
7,396,157.97
1,777,631.00
514,520.00

78,934.57
286,952.85
365,887.42
2,192,356.00
1,211,604.80
1,678,608.46
283,609.46

53,396.84
194,900.47
248,897.31
1,533,769.00
256,000.00
29,160.09
2,911,741.76
297,723.26

95,269.64
95,269.64
1,150,208.00
193,000.00
33,000.00
1,034,767.71
-

27,100
345,000
372,100
3,575,900
270,000
3,000,000
3,140,060
349,540

-7.28
0.91
-20.00
18.66
13.18

345,000
345,000
3,608,600
216,000
3,000,000
3,726,140
395,620

วัสดุโฆษณาและเผยแพร
วัสดุกีฬา

ป 2559
1,200
50,000
206,200

คาสาธารณูปโภค
คาประปา
คาบริการโทรศัพท

%
38,000
%
2,000
%
40,000
% 3,117,200
% 4,817,600
% 11,749,050
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แผนงานงบกลาง
งานงบกลาง
คาชําระหนี้เงินตน
คาชําระหนี้เงินตนเงินกูเงินกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท)
คาชําระหนี้เงินตนเงินกูธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)สาขาสุพรรณบุรี

รวมคาชําระหนี้เงินตน
คาชําระดอกเบี้ย
คาชําระดอกเบี้ยเงินกูเงินกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท)
คาชําระดอกเบี้ยเงินกูธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาสุพรรณบุรี

รวมคาชําระเงินตนและดอกเบี้ย
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เบี้ยยังชีพผูปวยโรคเอดส
สํารองจาย

รายจายตามขอผูกพัน
คาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย

%
%
%
%
%
%
%
%

ป 2558
322,183.71
712,584.00
122,640.00
5,673,204.68
3,863,960.00
893,309.41
915,935.27
8,302,090.03
8,302,090.13

ป 2558
2,000,000
700,000
90,520
20,000
6,578,170
3,863,960
1,214,210
1,500,000
21,461,360
21,461,360

ประมาณการ
ยอดตาง (%)
ป 2559
25.00 %
2,500,000
- %
2.86 %
720,000
- %
90,520
- %
20,000
28.43
8,448,020
7.97 %
4,171,810
- %
1,214,210
104.00 %
3,060,000
-0.55 % 21,343,760
-0.55 % 21,343,760
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รายจายจริง
ป 2555
ป 2556
ป 2557
- คาใชจายในการจัดการจราจร
563,331.00
844,879.00 2,021,391.00
- คาทุนการศึกษาของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น
157,000.00
11.340.00
- เงินสมทบหลักประกันสุขภาพ
542,780.00
538.780.00
592,627.50
- เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เงินชวยพิเศษ
16,020.00
95.790.00
75,780.00
บําเหน็จ/บํานาญ
4,516,898.47 5,197,715.64 6,586,520.16
- เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.)
3,183,970.00 3.637.158.80 3,710,300.00
- เงินชวยเหลือคาครองชีพผูรับบํานาญ (ช.ค.บ.)
1,146,028.20 1.243.564.48 1,113,061.20
- เงินบําเหน็จลูกจางประจํา
186,900.27
316.992.36 1,763,158.96
รวมงบกลาง 18,743,612.27 15,195,247.18 16,120,090.91
รวมแผนงานงบกลาง 18,743,612.27 15,195,247.18 16,120,090.91

รายงานประมาณการรายจายเฉพาะการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
กิจการสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
รายจายจริงป 2558 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558
รายจายจริง
ป 2555
ป 2556
ป 2557

ป 2558

ป 2558

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

ป 2559

แผนงานการพาณิชย
งานกิจการสถานธนานุบาล
งบบุคลากร

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา)
รวมงบบุคลากร (ฝายประจํา)

2,026,932.00
2,445.00
114,000.00
198,913.00
2,342,290.00
2,342,290.00

2,077,632.00
114,000.00
204,090.00
2,395,722.00
2,395,722.00

2,184,067.00
113,017.00
214,740.00
2,511,824.00
2,511,824.00

1,429,920.00
15,372.00
85,500.00
143,190.00
1,673,982.00
1,673,982.00

2,357,660
40,990
114,000
228,480
2,741,130
2,741,130

1.54
-49.99
0.95
0.66
0.66

%
%
%
%
%
%

2,393,980
20,500
114,000
230,640
2,759,120
2,759,120

84,000.00
55,800.00
11,200.00
161,600.00
52,710.00
8,398.00
326,854.00
700,562.00

84,000.00
76,300.00
13,800.00
163,900.00
41,388.00
10,003.00
54,708.00
444,099.00

84,000.00
65,700.00
12,600.00
163,200.00
36,804.00
11,206.00
52,713.00
426,223.00

63,000.00
55,400.00
8,000.00
103,700.00
21,516.00
11,773.00
55,324.00
318,713.00

84,000
80,000
21,000
200,000
80,000
48,000
40,000
250,000
803,000

80.00
24.90

%
%
%
%
%

84,000
80,000
21,000
200,000
80,000
48,000
40,000
450,000
1,003,000

งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาตอบแทนประจําตําแหนงนายกเทศมนตรี
เงินรางวัลเจาหนาที่
คาเบี้ยเลี้ยงวันจําหนายทรัพยหลุด
คาอาหารพนักงาน
คาตอบแทนพิเศษของพนักงานคาจางขั้นสูง
คาเชาบาน
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเหลือการรักษาพยาบาล

รวมคาตอบแทน

%
%
%
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เงินเดือน (ฝายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ่มตางๆของพนักงาน
เงินเพิ่มเงินประจําตําแหนง
เงินอื่นๆ

ป 2555

รายจายจริง
ป 2556
ป 2557

ป 2558

รวมคาใชสอย

1,000.00
6,027.00
30,000.00
10,000.00
86,640.00
10,650.00
25,915.00
170,232.00

1,000.00
6,027.00
30,000.00
10,830.00
86,640.00
458,250.00
19,436.00
3,100.00
615,283.00

1,000.00
6,027.00
30,000.00
10,830.00
43,320.00
86,640.00
458,250.00
5,020.00
5,400.00
646,487.00

1,000.00
6,027.00
60,000.00
10,830.00
64,980.00
4,350.00
4,370.00
151,557.00

250,700
50,000
1,000
20,000
60,000
20,000
99,700
458,220
100,000
40,000
390,700

19.90
12.78

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

300,600
50,000
1,000
20,000
60,000
20,000
49,900
99,700
100,000
40,000
440,600

รวมคาวัสดุ

95,096.00
4,313.00
6,000.00
25,450.00
788.00
131,647.00

102,893.40
3,552.00
4,059.00
6,000.00
14,520.00
6,450.00
137,474.40

102,850.10
2,290.00
2,992.00
6,000.00
20,630.00
2,000.00
136,762.10

96,901.40
5,060.00
4,500.00
17,240.00
5,990.00
129,691.40

130,000
10,000
6,000
9,600
50,000
10,000
215,600

7.78
4.63

%
%
%
%
%
%
%

140,000
10,000
6,000
9,600
50,000
10,000
225,600

94,773.52
4,696.37
9,173.87

123,938.81
6,599.89
8,767.00

111,299.26
5,482.68
8,870.77

81,615.64
3,145.80
6,609.99

160,000
12,000
12,000

- %
- %
- %

160,000
12,000
12,000

ป 2558

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

ป 2559

คาใชสอย

คาวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
วัสดุไฟฟาและวิทยุ
วัสดุงานบานงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
วัสดุคอมพิวเตอร
วัสดุอื่นๆ

คาสาธารณูปโภค
คาไฟฟา
คาน้ําประปา
คาบริการโทรศัพท
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รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
คาจางเหมาตาง ๆ
คาธรรมเนียมใบอนุญาต
คาเบี้ยประกัน
คาสอบบัญชี
คาภาษีโรงเรือนและที่ดิน
คาธรรมเนียมตอสัญญาเชาอาคาร
คาเชาอาคาร
คาเชาที่ดินและคาธรรมเนียม
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
คาบํารุงรักษาซอมแซม

รายจายจริง
ป 2556
ป 2557
1,824.00
1,900.00
141,129.70
127,552.71
745,239.10 1,337,024.81

ประมาณการ
ยอดตาง (%)
- %
- %
16.28 %

ป 2559
3,000
187,000
1,856,200

80,000
80,000
80,000

41.25
41.25

33,000
80,000
113,000
113,000

245,700.00
43,927,314.09
21,963,657.04 22,241,540.82
13,178,194.23
8,785,462.82 8,896,616.33
44,173,014.09 31,138,157.15
44,173,014.09 31,138,157.15

253,400
45,000,000
22,500,000
13,500,000
9,000,000
45,253,400
45,253,400

1.10
1.77
1.77
1.77
1.77
1.77
1.77

%
256,200
% 45,800,000
% 22,900,000
% 13,740,000
%
9,160,000
% 46,056,200
% 46,056,200

7,445,261.27 4,698,440.10
รวมงบกลาง
7,445,261.27 4,698,440.10
รวมงานกิจการสถานธนานุบาล 44,109,176.75 46,388,174.47 55,539,824.17 38,202,924.08
รวมแผนงานการพาณิชย 44,109,176.75 46,388,174.47 55,539,824.17 38,202,924.08

9,132,880
9,132,880
58,803,710
58,803,710

5.25
5.25
2.70
2.70

%
9,612,600
% 9,612,600
% 60,397,120
% 60,397,120

รวมคาสาธารณูปโภค
รวมงบดําเนินงาน

ป 2555
2,084.00
110,727.76
1,113,168.76

รวมคาครุภัณฑ
รวมงบลงทุน

33,000.00
33,000.00
33,000.00

17,500.00
11,600.00
29,100.00
29,100.00

195,500.00
40,425,217.99
22,233,869.89
12,127,565.40
6,063,782.70
รวมรายจายอื่น 40,620,717.99
รวมงบรายจายอื่น 40,620,717.99

235,900.00
42,389,466.37
23,314,206.50
12,716,839.91
6,358,419.96
42,625,366.37
42,625,366.37

คาบริการไปรษณีย

ป 2558
1,012.00
92,383.43
692,344.83

ป 2558
3,000
187,000
1,596,300

งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑสํานักงาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ

-

%
%
%
%
%

งบรายจายอื่น
รายจายอืน่
คาใชจายฝายอํานวยการ
ประมาณการรายจายจากเงินกําไรสุทธิ ประกอบดวย
1. เงินสมทบทุนหมุนเวียน 50 %
2. เงินบูรณะทองถิ่น
30 %
3. เงินรางวัลประจําป 20 %

งบกลาง
งบกลาง
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43,000.00
17,500.00
12,200.00
72,700.00
72,700.00
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รายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
……………………………………………………
ประมาณการรายจายทั้งสิ้น 354,606,375 บาท แยกเปน
แผนงานบริหารงานทั่วไป

รวม 46,513,300 บาท

งานบริหารทั่วไป

รวม 27,622,590 บาท

งบบุคลากร

รวม 18,190,590 บาท

เงินเดือน (ฝายการเมือง)
รวม 6,154,560 บาท
เงินเดือนนายก / รองนายก
จํานวน 1,429,920 บาท
เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี ตั้งจายจากเงินรายได
เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก / รองนายก
จํานวน 351,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงใหแกนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี ตั้งจายจากเงินรายได
เงินคาตอบแทนพิเศษนายก / รองนายก
จํานวน 351,000 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษใหแกนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี ตั้งจายจากเงินรายได
เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
จํานวน 459,000 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกเลขานุการนายกเทศมนตรีและที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตั้งจายจากเงินรายได
เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล
จํานวน 3,563,640 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกสมาชิกสภาเทศบาล ดังนี้
- คาตอบแทนประธานสภาเทศบาล
296,640 บาท
- คาตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล
243,000 บาท
- คาตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล
3,024,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได
เงินเดือน (ฝายประจํา)
รวม 12,036,030 บาท
เงินเดือนพนักงาน
จํานวน 8,262,960 บาท
เพื่อจายเปนเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลในหนวยงานสํานักปลัดเทศบาล ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน
จํานวน 392,820 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนเงินประจําตําแหนงพนักงานเทศบาลผูมีสิทธิไดรับคาตอบแทนเงินประจําตําแหนง และจายเปนเงินเพิ่ม
คาครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาลในหนวยงานสํานักปลัดเทศบาล ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
เงินประจําตําแหนง
จํานวน 388,800 บาท
เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงสําหรับพนักงานเทศบาลผูมีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนงในหนวยงานสํานักปลัด เทศบาล และ
จายเปนเงินตอบแทนพิเศษ (เงินกอน) ของพนักงานเทศบาลตามโครงการเกษียณอายุราชการกอนกําหนด ฯลฯ ตั้งจายจากเงิน
รายได
คาจางลูกจางประจํา
จํานวน 180,640 บาท
เพื่อจายเปนคาจาง และเงินปรับปรุงคาจางของลูกจางประจําในหนวยงานสํานักปลัดเทศบาล ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
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จํานวน 10,930 บาท
เพื่อจายเปนเงินตอบแทนพิเศษของลูกจางประจําที่ไดรับเงินเดือนตามบัญชีอัตราเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ
ในหนวยงาน
สํานักปลัดเทศบาล ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
คาตอบแทนพนักงานจาง
จํานวน 2,595,880 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทน (คาจาง) ของพนักงานจางในหนวยงานสํานักปลัดเทศบาล ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
เงินเพิม่ ตางๆ ของพนักงานจาง
จํานวน 204,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางในหนวยงานสํานักปลัดเทศบาลฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
งบดําเนินงาน

รวม 7,774,000 บาท

คาตอบแทน
รวม 502,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวม 250,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจาย ดังนี้
1. คาตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงาน
จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ (เลื่อนไหล) ที่มาจากบุคคลภายนอก และคา
ตรวจผลงานของคณะกรรมการประเมินของพนักงานเทศบาลสายงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และสายงานนิติการ ฯลฯ ตั้งจายจาก
เงินรายได
2. เงินประโยชนตอบแทนอื่น สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น เปนกรณีพิเศษ จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่น สําหรับ พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจํา พนั กงานจ างผูมีสิทธิไดรับตาม
ระเบียบฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 25 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2549 และหนังสือจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ สพ
0023.2/ว 10152 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2558 ตั้งจายจากเงินรายได
คาเบี้ยประชุม
จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาเบี้ยประชุมใหกรรมการและอนุกรรมการของสภาเทศบาลตามระเบียบ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางที่มาปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการตามระเบียบ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
คาเชาบาน
จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจายเปนคาเชาบานหรือคาเชาซื้อบาน ของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
จํานวน 80,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของนายกเทศมนตรี พนักงานเทศบาล และลูกจางประจํา ที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ ฯลฯ ตั้ง
จายจากเงินรายได
คาใชสอย
รวม 5,470,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจายเปนคาเย็บหนังสือ เขาปกเอกสาร คาธรรมเนียมตาง ๆ คาจางเหมาบริการ เชน คาบริการกําจัดปลวก คาจางเหมาบํารุงรักษา
ลิฟตสํานักงานเทศบาล คาลงทะเบียนประชุม ส.ท.ท. จัดทําแผนพับ แผนโปสเตอรประชาสัมพันธ เอกสารอื่น ๆ ฯลฯ ในกิจการของ
เทศบาล ของสภาเทศบาล และของสํานักปลัดเทศบาล ในสวนของงานทะเบียนราษฎร คาบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรและเครื่อง
อานลายพิมพนิ้วมือสําหรับการบริการดานงานทะเบียนราษฎร ตั้งจายจากเงินรายได
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
จํานวน 1,170,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจาย ดังนี้
1. คารับรอง
จํานวน 1,000,000 บาท
เพื่อจายเปนคาอาหารและเครื่องดื่มในการเลี้ยงรับรองคณะบุคคลผูมาเยือน หรือตรวจงานเปนครั้งคราว ฯลฯ
โดยตั้งจายไวไม
เกินรอยละ 1 ของจํานวนเงิน 236,894,719.21 บาท (สามารถตั้งได 2,368,947.19 บาท) ซึ่งเปนรายรับจริงตามงบประมาณรายจาย
ทั่วไปป พ.ศ. 2557 ไมรวมเงินอุดหนุน เงินกู และเงินที่มีผูอุทิศให ตั้งจายจากเงินรายได
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จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่มตาง ๆ เครื่องใชในการเลี้ยงรับรองและคาบริการในการประชุมสภาทองถิ่น และการ
ประชุมตาง ๆ ของเทศบาล ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
3. คาใชจายในพิธีทางศาสนาและประเพณี
จํานวน 120,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานพิธีทางศาสนา หรือประเพณีตางๆ เชน การทําบุญสํานักงานฯ การจัดกิจกรรม วันเทศบาล
การจัดทําเกี ยรติบัตร เพื่อประกาศเกียรติคุณ พนักงานเทศบาลฯ ลูกจางประจํา และพนักงานจางดี เดน ของเทศบาลเมื อง
สุพรรณบุรีพรอมกรอบภาพ การจัดการแขงขันกีฬาระหวางชุมชนกับผูบริหาร หรือพนักงานเทศบาล งานวางพวงมาลาอนุสาวรีย
ทหารอาสา จายเปนคาปจจัยถวายพระเครื่องไทยทาน ดอกไม ธูปเทียน อาหารคาวหวาน และคาพวงมาลัย ชอดอกไม และ
พวงมาลา หรือพานพุมประดั บดอกไม เพื่อใชในงานรัฐพิธี ศาสนาพิธี ราชพิธี หรืองานพิธีตางๆ ที่จังหวัดสุพรรณบุรีหรือ
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรเี ปนผูจัด และงานพิธีการในกิจการหรือการปฏิบัติงานของเทศบาล รวมตลอดถึงงานศพผูมีเกียรติ ผูมีอุปการ
คุณที่เทศบาลที่เคารพศพในนามของเทศบาล หรือบุคคล ที่เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเห็นสมควรเนื่องจากเปนผูสรางคุณงามความ
ดีหรือเปนผูบําเพ็ญประโยชนสาธารณะใหแกชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีหรือสังคม ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
รายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ รวม 4,050,000 บาท
1. คาใชจายตามโครงการพัฒนาความรู ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานของผูบริหาร พนักงาน
เทศบาล ลูกจางเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
จํานวน 400,000 บาท
เพื่อจายเปนคาพิธีเปด - ปดการอบรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร คาจัดทําปายไวนิล คาจางโฆษณาและเผยแพร คาจา งเหมาบริการ คาของขวัญของรางวัล คาวัสดุอุปกรณตางๆ
คาอาหาร คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คาจางเหมาพาหนะ คาธรรมเนียมตางๆ เชน คาผานทางดวนพิเศษ ฯลฯ และคาใชจาย
อื่นๆที่เกี่ยวของในการศึกษาอบรมในสถานที่และศึกษาดูงานนอกสถานที่ ตั้งจายจากเงินรายได (โครงการที่ 3 แนวทางการ
พัฒนาที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 1 ประจําป พ.ศ. 2559)
2. คาใชจายโครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานของผูบริหารและคณะสมาชิกสภาเทศบาล หัวหนาสวนการ
งาน และเจาหนาที่ ผูเ กี่ยวของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
จํานวน 800,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการฝกอบรมเปนคาพิธีเปด - ปดการฝกอบรม การตกแตงสถานที่ฝกอบรม คาวัสดุ ทุกประเภท
เครื่องเขียนและอุปกรณ คาพิมพและเขียนประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและ สิ่งตีพิมพ คาวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร คาจัดทําปายไวนิล คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆในการฝกอบรม คาของสมนาคุณในการศึกษาดู
งานทั้งในและตา งประเทศ คากระเปาเอกสารสําหรับผูเขารับการฝกอบรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร
คา อาหาร ค า เชา ที่พักในและตางประเทศ คา ยานพาหนะ คา ผา นทางดวน คา จ างเหมายานพาหนะไปศึกษาดูงานในและ
ตางประเทศ คาจางเหมาถายเอกสารและเขาเลม คาของขวัญของรางวัล คาเบี้ยเลี้ยง คาวัสดุอุปกรณตางๆ คาจางเหมาบริการ
คาธรรมเนียมตางๆ เชน คาผาน ทางดวนพิเศษ ฯลฯ และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของในการฝกอบรมในการศึกษาดูงานในและ
ตางประเทศ ตั้งจายจากเงินรายได (โครงการที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 1 ประจําป พ.ศ. 2559)
3. โครงการจัดการเลือกตั้งระดับตางๆ (ส.ส.,ส.ว.,ส.จ.,ส.ถ.หรือ ผ.ถ.)
จํานวน 2,200,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการเลือกตั้งระดับตาง ๆ เชน ส.ส.,ส.ว.,ส.จ. และ ส.ถ.หรือ ผ.ถ. ในกรณีตําแหนงวางลง และคาใชจาย
อื่น ๆ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได (โครงการที่ 1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 1 ประจําป พ.ศ. 2559)

- 804. ค า ใช จา ยตามโครงการพัฒ นาจริ ย ธรรมของผูบ ริห าร พนัก งานเทศบาล และลู ก จ า งเทศบาลเมื อ ง
สุพรรณบุรี
จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาพิธีเปด - ปดการอบรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุโฆษณา
และเผยแพร คาจางโฆษณาและเผยแพร คาจางเหมาบริการ คาของขวัญของรางวัล คาวัสดุอุปกรณตางๆ คาอาหาร คา
เบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คา จางเหมาพาหนะ ฯลฯ การศึกษาอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่
ตั้งจายจากเงินรายได
(โครงการที่ 4 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 1 ประจําป พ.ศ. 2559)
5. คาใชจายโครงการกิจกรรม 5 ส.
จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาพิธีเปด - ปดการอบรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุโฆษณา
และเผยแพร คาจางโฆษณาและเผยแพร คาจางเหมาบริการ คาของขวัญของรางวัล คาวัสดุอุปกรณตางๆ คาอาหาร คาเบี้ย
เลี้ยง คาเชาที่พัก คาจางเหมาพาหนะ ฯลฯ ในการศึกษาอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ ตั้งจายจากเงินรายได (โครงการที่
5 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 1 ประจําป พ.ศ. 2559)
6. คาใชจายโครงการปฐมนิเทศพนักงานเทศบาลและพนักงานจางของเทศบาลที่ไดรับการบรรจุแตงตั้ง ใหม
จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจายเปนคาพิธีเปด - ปดการอบรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร คาอาหาร คาจางเหมาบริการ คาของขวัญของรางวัล คาวัสดุอุปกรณตางๆ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได (โครงการที่
6 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 1 ประจําป พ.ศ. 2559)
7. คาใชจายโครงการปฐมนิเทศและปจฉิมนิเทศนักศึกษาฝกงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจายเปนคาพิธีเปด – ปดการอบรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุสํานักงาน
คาวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร คาอาหาร คาจางเหมาบริการ คาของขวัญของรางวัล และคาวัสดุอุปกรณตางๆ ฯลฯ ตั้งจายจากเงิน
รายได (โครงการที่ 7 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 1 ประจําป พ.ศ. 2559)
8. คาใชจายโครงการฝกอบรมเครือขายชุมชนเขมแข็งเอาชนะยาเสพติด ศพส.
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจายเปนคาพิธีเปด - ปดการอบรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุโฆษณา
และเผยแพร คาจางโฆษณาและเผยแพร คาจางเหมาบริการ คาของขวัญของรางวัล คาวัสดุอุปกรณตางๆ คาอาหาร คาเบี้ย
เลี้ยง ค าเช าที่พัก และคาจางเหมาพาหนะ ฯลฯ ในการศึกษาอบรมและศึกษาดูงาน นอกสถานที่ ตั้ง จา ยจากเงิ น รายได
(โครงการที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 4 ยุทธศาสตรที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2559)
9. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
จํานวน 500,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักรของผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานและลูกจาง ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
จํานวน 150,000 บาท
เพื่ อจ า ยเป นค า บํา รุ งรัก ษาและซอ มแซมทรัพ ยสิน เพื่ อ ให สามารถใชงานไดต ามปกติ เช น ค า ซ อมแซมทรั พ ย สิ น รถยนต
รถจักรยานยนต คอมพิวเตอร พรอมอุปกรณ และครุภัณฑตาง ๆ ฯลฯ เปนคาบํารุงรักษาทรัพยสิน ตั้งจายจากเงินรายได
คาวัสดุ

รวม 1,392,000 บาท

วัสดุสํานักงาน
จํานวน 350,000 บาท
เพื่อจายเปนคา จัดซื้อวัสดุตางๆ ที่จําเปนตองใชในสํา นักงาน เชน กระดาษ ปากกา แฟม กาว ซอง คลิป
เครื่องถายเอกสาร หมึกเครื่องโทรสาร และสิ่งพิมพตางๆ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได

หมึก

- 81 วัสดุไฟฟาและวิทยุ
จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุที่จําเปนตองใชในสํานักงาน เชน หลอดไฟ สายไฟฟา ปลั๊กไฟฟา
ถานแบตเตอรี่แหงสําหรับวิทยุเคลื่อนที่ และอุปกรณตางๆ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุงานบานงานครัว
จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัวที่ใชในสํานักงาน เชน น้ําดื่ม ถุงดํา ถวยชาม ไมกวาด ผงซักฟอก
น้ํายา
ลางหองน้ํา และกระดาษชําระ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุกอสราง
จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสรางตางๆ เพื่อซอมแซมอาคารสถานที่และบานพักพนักงานเทศบาล เชนไม น้ํามันทาไม สี แปรง
ทาสี ปูนซีเมนต อิฐ และหิน ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุยานพาหนะและขนสง
จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะตางๆ สําหรับรถยนตและรถจักรยานยนตของสํานักปลัดเทศบาล เชน ยางนอก ยางใน
แบตเตอรี่ อุปกรณและอะไหลตา งๆ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
จํานวน 400,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น สําหรับยานพาหนะและเครื่องกําเนิดไฟฟาของสํานักปลัดเทศบาล ตั้งจายจาก
เงินรายได
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษเขียนโปสเตอร สี พูกัน มวนเทปบันทึกเสียง และคาอัดขยายภาพ
ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุคอมพิวเตอร
จํานวน 250,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพ โปรแกรมคอมพิวเตอร และ
อุปกรณเพิ่มเติมตางๆ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุอื่นๆ
จํานวน 12,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอื่นๆที่มิไดกําหนดไวในคาวัสดุประเภทใดประเภทหนึ่ง เชน ลูกลอเกาอี้ และถังใสน้ํามัน ฯลฯ ตั้งจายจาก
เงินรายได
คาสาธารณูปโภค

รวม 410,000 บาท

คาไฟฟา
จํานวน 35,000 บาท
เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟา คาไฟฟาสาธารณะบริเวณบานพักพนักงานเทศบาลและแฟลตเทศบาล ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
คาน้ําประปา
จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจายเปนคาน้ําประปาสํานักงานเทศบาล ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
คาบริการโทรศัพท
จํานวน 70,000 บาท
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและคาใชโทรศัพทในการติดตอราชการทั้งทางไกลและใกล ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
คาบริการไปรษณีย
จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจายเปนคาไปรษณีย คาฝากสงไปรษณีย โดยชําระคาฝากสงเปนรายเดือน และคาเชาตูไปรษณีย โดยชําระคาธรรมเนียม
เปนรายป ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจายเปนคาชั่วโมงอินเตอรเน็ตสําหรับใชติดตอราชการในประเทศและตางประเทศ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได

- 82 งบลงทุน
คาครุภัณฑ

รวม 1,458,000 บาท
รวม 1,258,000 บาท

ครุภัณฑสํานักงาน
รวม 15,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องดูดฝุน ขนาดที่กําหนดเปนขนาดความจุไมนอยกวา 25 ลิตร สามารถดูดฝุนและน้ํา หรือสามารถ ดูด
ฝุน เปนราคาพรอมอุปกรณ จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 15,000 บาท สําหรับงานธุรการ ตั้งตามราคามาตรฐานครุภัณฑ ตั้งจาย
จากเงินรายได (โครงการที่ 1 แนวทางการพัฒนาที่ 2 ยุทธศาสตรที่ 1 ประจําป พ.ศ. 2559)
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
รวม 787,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อรถยนตบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ลอ
แบบดับเบิ้ลแค็บ เปนกระบะสําเร็จรูป หองโดยสารเปนดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู จํานวน 1 คัน เปนเงิน 787,000 บาท สําหรับ
งานธุรการ ตั้งจายจากเงินรายได ตั้งตามราคามาตรฐานครุภัณฑ (โครงการที่ 1 แนวทางการพัฒนาที่ 2 ยุทธศาสตรที่ 1
ประจําป พ.ศ. 2559)
ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
รวม 26,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโทรทัศนสี แอล อี ดี ( LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาดไมนอยกวา 40
นิ้ว, แสดงภาพดวยหลอดภาพ แบบ LED Backlight , ชองตอ HDMI ไมนอยกวา 2 ชองสัญญาณ เพื่อการเชื่อมตอสัญญาณภาพ
และเสียง , ชองตอ USB ไมนอยกวา 1 ชองสัญญาณ รองรับไฟล ภาพ เพลง และภาพยนตร , ชองการเชื่อมตอแบบ AV , DVD
Component , ระบบปรับภาพอัตโนมัติ (Picture Sensor) จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 26,000 บาท สําหรับงานธุรการ ตั้งตาม
ราคามาตรฐานครุภัณฑ ตั้งจายจากเงินรายได (โครงการที่ 1 แนวทางการพัฒนาที่ 2 ยุทธศาสตรที่ 1 ประจําป พ.ศ. 2559)
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
รวม 80,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 1 รายการ ประกอบดวย
1. เครื่องคอมพิวเตอร พรอมอุปกรณ จํานวน 2 ชุด เปนเงิน 80,000 บาท สําหรับงานธุรการ และงานการ
เจาหนาที่ ประกอบดวย
1.1 เครื่องคอมพิวเตอร (จอขนาดไมนอยกวา 18.5 นิ้ว) รายละเอียดดังนี้
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน
(8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 3.4 GHz จํานวน 1 หนวย
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําขนาดไมนอยกวา 8 GB สําหรับ L3 Cache
Memory หรือ แบบ Smart Cache Memory
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะเปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี
หนวยความจําไมนอย 1 GB หรือดีกวา
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 2 TB
จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา
จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีแปนพิมพและเมาส
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600:1 และมีขนาดไมนอยกวา 18.5 นิ้ว
จํานวน 1หนวย
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- เปนอุปกรณที่มีความสามารถเปน Printer, Copier, Scanner และ FAX ภายในเครื่องเดียวกัน
- ใชเทคโนโลยีแบบพนหมึก (inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 4,800 X 1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพรา งสีไมนอยกวา 15 หนาตอนาที
- มีความเร็วในการพิมพรา งขาวดําไมนอยกวา 33 หนาตอนาที
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 1,200X 2,400 dpi
- มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 90 สําเนา
- สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา
จํานวน
ไมนอ ยกวา 1 ชอง
- สามารถใชไดกับ A4, Legal และ Custom โดยถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน
1.3 เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA ราคา 3,100 บาท มี คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที
1.4 โตะวางคอมพิวเตอร ยาว 1.20 เมตร พรอมเกาอี้ จํานวน 1 ชุด
ตั้ง ตามราคาท อ งถิ่ น ไม มีใ นบั ญ ชี ราคามาตรฐานครุภั ณ ฑ ตั้ ง จา ยจากเงิน รายได (โครงการที่ 1 แนวทางการพั ฒ นาที่ 2
ยุทธศาสตรที่ 1 ประจําป พ.ศ. 2559)
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
จํานวน 350,000 บาท
เพื่อจายเปนคาซอมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ เชน เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เปนตน
และทรัพยสิน
อื่นๆ เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ตั้งจายจากเงินรายได
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
รวม 200,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง
จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง และทรัพยสินอื่น ๆ ฯลฯ เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ ตั้งจาย
จากเงินรายได
งบเงินอุดหนุน
รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ
รวม 200,000 บาท
อุดหนุนจังหวัดสุพรรณบุรี
จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินสนับสนุนงบประมาณการดํา เนินงาน “ โครงการรวมพลังตอสูเพื่ อเอาชนะยาเสพติดระดับพื้นที่ จั งหวัด
สุพรรณบุรี ประจําป 2559 ” (ศอ.ปส.จ.สพ.) ฯลฯ แจงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามหนังสือจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ สพ
0017.6 /ว 62 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2558 ตั้งจายจากเงินรายได (โครงการที่ 4 แนวทางการพัฒนาที่ 4 ยุทธศาสตรที่ 2
ประจําป พ.ศ. 2559)
*************************
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รายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
.......................................................
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

รวม 6,490,840 บาท

งบบุคลากร
รวม 4,873,440 บาท
เงินเดือน
รวม 4,873,440 บาท
เงินเดือนพนักงาน
จํานวน 3,827,160 บาท
เพื่อจายเปนเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลในกองวิชาการและแผนงาน ตั้งจายจากเงินรายได
เงินเพิ่มตางๆของพนักงาน
จํานวน 163,200 บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ นอกเหนือจากเงินเดือนแกผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน,เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของ
พนักงานเทศบาลในกองวิชาการฯ,เงินเพิ่มสําหรับตําแหนงนิติกร(พ.ต.ก.) และคาตอบแทนนิติกรระดับ 8 ว ตั้งจายจากเงิน
รายได
เงินประจําตําแหนง
จํานวน 67,200 บาท
เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน ตั้งจายจากเงินรายได
คาตอบแทนพนักงานจาง
จํานวน 779,880 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางในกองวิชาการและแผนงาน ตั้งจายจากเงินรายได
เงินเพิ่มตางๆของพนักงานจาง
จํานวน 36,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มพิเศษตางๆ ของพนักงานจางในกองวิชาการ ฯ ตั้งจายจากเงิน รายได
งบดําเนินงาน

รวม 1,454,000 บาท

คาตอบแทน
รวม 101,000 บาท
คาเบี้ยประชุม
จํานวน 1,000 บาท
เพื่อจายเปนคาเบี้ยประชุมแกกรรมการพัฒนาเทศบาลชุดตางๆ ซึ่งปฏิบัติงานวางแผนพัฒนาเทศบาลตามระเบียบฯ ตั้งจายจาก
เงินรายได
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานเทศบาล และพนักงานจางที่มาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได
คาเชาบาน
จํานวน 36,000 บาท
เพื่อจายเปนคาเชาบาน , หรือคาเชาซื้อบานของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
จํานวน 44,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของ พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได
คาใชสอย
รวม 960,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
จํานวน 700,000 บาท
เพื่อจายเปนคาเย็บหนังสือ เขาปกเอกสาร คาธรรมเนียมทางคดีความหรือคาธรรมเนียมอื่นๆ คาโฆษณาและ
เผยแพร คาทําวารสาร โปสเตอรประชาสัมพันธ คาจางเหมาบริการตางๆ ตั้งจายจากเงินรายได
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1. โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
จํานวน 70,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล เปนคาตกแตงสถานที่ , คาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ,
คาอาหาร , คาอาหารวางและเครื่องดื่ม , คาวัสดุสํานักงานสําหรับจัดทําแบบสํารวจ , คาแบบฝกหัดและการจัดทําเอกสาร
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 – 2562) จํานวน 100 เลม และแผนดํา เนินงานประจําป 2559 จํานวน 100 เลม ตั้งจาย
จากเงินรายได (โครงการที่ 1 แนวทางการพัฒนาที่ 3 ยุทธศาสตรที่ 1 ประจําป พ.ศ.2559)
2. โครงการอบรมใหความรูดานกฎหมายแกบุคลากรภายในองคกรเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ฝกอบรม คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร
กลางวัน คาปายไวนิล คาเอกสารประกอบคําบรรยาย คาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุคอมพิวเตอร ฯลฯตั้งจายจากเงินรายได (โครงการที่
8 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 1 ประจําป พ.ศ.2559)
3. โครงการปรับปรุงและยกรางเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่จัดประชาพิจารณในการยกรา งเทศบัญญัติ คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน คาปายไวนิล คาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุคอมพิวเตอร ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได (โครงการที่ 4 แนว
ทางการพัฒนาที่ 3 ยุทธศาสตรที่ 1 ประจําป พ.ศ.2559)
4. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในประเทศของพนักงานและลูกจางตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ เชน รถยนต รถจักรยานยนต คอมพิวเตอร
พรอมอุปกรณ และครุภัณฑอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
คาวัสดุ
รวม 340,000 บาท
วัสดุสํานักงาน
จํานวน 70,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานตางๆ เชน กระดาษพิมพ กระดาษโรเนียว หมึกพิมพ หมึกโรเนียว แฟมเอกสาร สมุด
ปากกา น้ําดื่ม เครื่องคํานวณ นาฬิกาแขวนหรือตั้ง แผงกั้นหอง(Partition) กระเปา เกาอี้ตางๆ โตะตางๆ ตูตางๆ ซอง ตรายาง
แบบพิมพ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุไฟฟาและวิทยุ
จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุตางๆ เชน สายไฟ ลําโพง ไมโครโพน ขาตั้งไมโครโพน ไฟฉายสปอตไลท หัวแรงไฟฟา
เครื่องวัดกระแสไฟฟา เครื่องวัดแรงดันไฟฟา เครื่องตัดกระแสไฟฟาอัตโนมัติ เครื่องจับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ ตั้งจายจากเงิน
รายได
วัสดุงานบานงานครัว
จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัวตางๆ เชน น้ําดื่ม แกวน้ํา ถังขยะ ถุงใสขยะ สบู ผงซักฟอก กระดาษชําระ กระติก
น้ํารอน กระติกน้ําแข็ง ผาปูโตะ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุกอสราง
จํานวน 5,000 บาท
เพื่อ
จายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสรางตางๆ เชน ปูน ทราย ไมตางๆ สี ตะปู ทอน้ําและอุปกรณประปา สวาน เลื่อย ฯลฯ ตั้งจายจากเงิน
รายได
วัสดุยานพาหนะและขนสง
จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจา ยเปนคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะตางๆ สํา หรับ รถยนตและรถจักรยานยนต เชน ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ และ
อุปกรณอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
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จํานวน 120,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นตางๆ สําหรับยานพาหนะ เชน น้ํามัน น้ํามันเครื่อง น้ํามันจารบี ฯลฯ ตั้งจายจาก
เงินรายได
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพรตางๆ เชน แผนซีดีเพลง วีดีโอเทป โฟม แผนปาย สีและพูกัน รูปที่ไดจาก
การลาง , อัด , ขยาย เมมโมรี่การด กระเปาใสกลองถายรูป ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุคอมพิวเตอร
จํานวน 70,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรตางๆ เชน อุปกรณบันทึกขอมูล , หัวพิมพหรือแถบพิมพ , โปรแกรมคอมพิวเตอร ตลับ
ผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร แผนกรองแสง สายเคเบิล แผงแปนพิมพ เมนบอรด เมมโมรี่ซิป เมาส พรินเตอรสวิตชิ่งบ
อกซ เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
คาสาธารณูปโภค
รวม 53,000 บาท
คาบริการโทรศัพท
จํานวน 45,000 บาท
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและคาใชสัญญาณโทรศัพททางไกล , คาใชสัญญาณระบบความเร็วสูง ADSL สําหรับระบบ Website
ของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ตั้งจายจากเงินรายได
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
จํานวน 8,000 บาท
เพื่อจายเปนคาสงโทรสาร , คาใชจายเพื่อใหไดใชบริการเกี่ยวกับระบบ Website ของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ตั้งจายจากเงิน
รายได
งบลงทุน
คาครุภัณฑ

รวม 163,400 บาท
รวม 163,400 บาท

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
จํานวน 49,900 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 2 รายการ ประกอบดวย
1. เครื่องคอมพิวเตอร พรอมอุปกรณ เปนเงิน 40,000 บาท สําหรับงานนิติการ จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย
1.1 เครื่องคอมพิวเตอร (จอขนาดไมนอยกวา 18.5 นิ้ว) รายละเอียดดังนี้
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน
(8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 3.4 GHz จํานวน 1 หนวย
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําขนาดไมนอยกวา 8 GB สําหรับ L3 Cache
Memory หรือ แบบ Smart Cache Memory
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะเปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี
หนวยความจําไมนอย 1 GB หรือดีกวา
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 2 TB
จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา
จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
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- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600:1 และมีขนาดไมนอยกวา 18.5 นิ้ว
จํานวน 1หนวย
1.2 เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เปนอุปกรณที่มีความสามารถเปน Printer, Copier, Scanner และ FAX ภายในเครื่องเดียวกัน
- ใชเทคโนโลยีแบบพนหมึก (inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 4,800 X 1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพรา งสีไมนอยกวา 15 หนาตอนาที
- มีความเร็วในการพิมพรา งขาวดําไมนอยกวา 33 หนาตอนาที
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 1,200X 2,400 dpi
- มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 90 สําเนา
- สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา
จํานวน
ไมนอ ยกวา 1 ชอง
- สามารถใชไดกับ A4, Legal และ Custom โดยถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน
1.3 เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที
1.4 โตะวางคอมพิวเตอร ยาว 1.20 เมตร พรอมเกาอี้ จํานวน 1 ชุด
ตั้ง ตามราคาท อ งถิ่ น ไม มีใ นบั ญ ชี ราคามาตรฐานครุภั ณ ฑ ตั้ ง จา ยจากเงิน รายได (โครงการที่ 2 แนวทางการพั ฒ นาที่ 2
ยุทธศาสตรที่ 1 ประจําป พ.ศ. 2559)
2. เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (INKJET Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 9,900 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพรา งไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา 30 หนาตอนาที หรือ
10.2 ภาพตอนาที
- มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา 17 หนาตอนาที หรือ 8.1
ภาพตอนาที
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- สามารถใชไดกับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใสกระดาษไดไมนอ ยกวา
100 แผน
ตั้ง ตามราคาทอ งถิ่ น ไม มีใ นบัญ ชี ร าคามาตรฐานครุภั ณ ฑ ตั้ ง จ า ยจากเงิน รายได (โครงการที่ 2 แนวทางการพั ฒ นาที่ 2
ยุทธศาสตรที่ 1 ประจําป พ.ศ. 2559)
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จํานวน 13,500 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร จํานวน 1 รายการ ประกอบดวย
1. เลนสซูมกลอง จํานวน 1 ชุด
ราคา 13,500 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
1. เปนเลนสสําหรับรองรับกับการใชงานกับกลอง ชนิด DSLR (กลองซิงเกิ้ลเลนส) , ดิจิตอล ,ฟอรแมท DX
2. เปนเลนสซูมสมาตรฐานครอบคลุมชวงทางยาวโฟกัสไมนอยกวา 18 – 140 มม. โดยใช ถา ยภาพเดี่ย ว
สําหรับถายภาพระยะไกล ซูมสไดไมนอยกวา 7 เทา (80 ม. : 100 ม.) : ซูมสเทียบเทากับเลนสธรรมดา 210 มม.
3. เปนเลนสซูมส (เลนส wide) สําหรับถายภาพในมุมกวาง โดยถายรูปหมูไดไมนอยกวา 20 คน จากผูถายถึง
วัตถุที่ถายใชระยะหางประมาณ 5 เมตร
4. มีฮูด บังแสง
5. เวลาซูมส ลํากลองจะยาวอีกเทาตัวของลํากลองเดิม
6. ชุดเลนสประกอบดวย ชิ้นเลนส ED และเลนสแอสเฟอรคัล ทําใหไดภาพที่มีคุณภาพเหนือกวาและการ
แสดงผลภาพที่คมชัด
7. เลนสติดตั้งระบบลดการสั่นไหว (VR) ที่ชวยชดเชยการสั่นไหวไดไมนอยกวา ๔ สตอป
8. มอเตอรขับเคลื่อนไซเลนทเวฟ (SWW) ทําใหการโฟกัสอัตโนมัติเงียบ
9. เสนผาศูนยกลางของเลนสไมนอยกวา 78 มม. ความยาวประมาณ 97 มม. และน้ําหนักประมาณ490 กรัม
10. มีกระเปาบรรจุเลนส
ตั้ง ตามราคาทอ งถิ่ น ไม มีใ นบัญ ชี ร าคามาตรฐานครุภั ณ ฑ ตั้ ง จ า ยจากเงิน รายได (โครงการที่ 2 แนวทางการพั ฒ นาที่ 2
ยุทธศาสตรที่ 1 ประจําป พ.ศ. 2559)
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจายเปนคาซอมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ เชน เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เปนตน
และทรัพยสิน
อื่นๆ เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ตั้งจายจากเงินรายได
****************************************
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รายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
...............................................................
งานบริหารงานคลัง

รวม 12,399,870 บาท

งบบุคลากร
รวม 7,748,520 บาท
เงินเดือน
รวม 7,748,520 บาท
เงินเดือนพนักงาน
จํานวน 6,156,360 บาท
เพื่อจายเปนเงินเดือนเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปของพนักงานเทศบาล กองคลัง จํานวน 22 อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได
เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน
จํานวน 67,200 บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานเทศบาล กองคลัง จํานวน 12 อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได
เงินประจําตําแหนง
จํานวน 67,200 บาท
เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของผูอํานวยการกองคลัง จํานวน 1 อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได
คาตอบแทนพนักงานจาง
จํานวน 1,389,960 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางในกองคลัง จํานวน 8 อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได
คาเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง
จํานวน 67,800 บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ เงินเพิ่มพิเศษ และเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางในกองคลัง ตั้งจายจากเงินรายได
งบดําเนินงาน

รวม 4,500,350 บาท

คาตอบแทน
รวม 268,800 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จํานวน 160,000 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานเทศบาลและพนักงานจางที่มาปฏิบัติราชการนอกเวลา
ราชการตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได
คาเชาบาน
จํานวน 28,800 บาท
เพื่อจายเปนคาเชาบานหรือคาเชาซื้อบานใหแกพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกคาเชาบานไดตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
จํานวน 80,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแกพนักงานเทศบาล ลูกจางประจําที่มีสิทธิเบิกได ตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได
คาใชสอย
รวม 2,319,550 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
จํานวน 2,169,550 บาท
เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการทําอยางใดอยางหนึ่ง คาเชาอาคาร คาเชาที่ดิน คาธรรมเนียม คาภาษีโรงเรือนและคาใชจายอื่นๆ
ตั้งจายจากเงินรายได

- 90 รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจา ยเปนคา ใชจ ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล พนักงานจาง
และ
ลูกจางประจํารวมทั้งอื่นๆ ที่จําเปนและเหมาะสม ตามสิทธิและระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได
คาบํารุงการรักษาและซอมแซม
จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ เชน รถยนต รถจักรยานยนต คอมพิวเตอร
พรอมอุปกรณ และครุภัณฑอื่นๆ ตั้งจายจากเงินรายได
คาวัสดุ
รวม 522,000 บาท
วัสดุสํานักงาน
จํานวน 200,000 บาท
เพื่อใชจายเปนคาซื้อวัสดุสํานักงานตางๆ เชน กระดาษตางๆ แฟม กาว ตรายาง ปากกา ดินสอ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุไฟฟาและวิทยุ
จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจายในการจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุตา งๆ เชน สายไฟ หลอดไฟ และอุปกรณอื่นๆ ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุงานบานงานครัว
จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว เชน แกวน้ํา จาน ชอน ผาปูโตะ น้ํายาลางจาน ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุยานพาหนะและขนสง
จํานวน 30,000 บาท
เพื่อใชจายในการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะตางๆ สําหรับรถจักรยานยนต และรถยนต เชน ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ เปนตน
ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
จํานวน 100,000 บาท
เพื่อใชจายในการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นตางๆ เชน น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันเครื่อง ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
จํานวน 40,000 บาท
เพื่อใชจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษโปสเตอร สี พูกัน โฟม คาลางภาพอัดขยายภาพ ฯลฯ ตั้งจายจากเงิน
รายได
วัสดุคอมพิวเตอร
จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนบันทึกขอมูล ผงหมึกเครื่องพิมพ แปนพิมพ เมนบอรด เมมโมรี่ชิป เมาส แผนกรอง
แสง เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ แผนดิสเกตต ฮารดดิสต โปรแกรมคอมพิวเตอรหรือซอฟตแวร ฯลฯ ตั้งจายจากเงิน
รายได
วัสดุอื่น ๆ
จํานวน 2,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุประเภทอื่นที่ไมเขาลักษณะประเภทใด ประเภทหนึ่งได ตั้งจายจากเงินรายได
คาสาธารณูปโภค
รวม 1,390,000 บาท
คาไฟฟา
จํานวน 850,000 บาท
เพื่อจายเปนคาไฟฟาตลาดสดเทศบาล สุขาสาธารณะ และกิจการของเทศบาล ตั้งจายจากเงินรายได
คาน้ําประปา
จํานวน 500,000 บาท
เพื่อจายเปนคาน้ําประปาปอมยามหนาหอคอย น้ําพุหอนาฬิกา และหองสุขา ตลาดวัดไชนาวาส ตลาดสดเทศบาล ตัง้ จายจาก
เงินรายได
คาบริการโทรศัพท
จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษา และคาใชโทรศัพทในราชการ คาบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูง ตั้งจายจากเงินรายได
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รวม 150,000 บาท

คาครุภัณฑ
รวม 50,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาซอมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ เชน เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เปนตน
และทรัพยสิน
อื่นๆ เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ตั้งจายจากเงินรายได
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
รวม 100,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง
จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง และทรัพยสินอื่น ๆ ฯลฯ เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ ตั้งจาย
จากเงินรายได
งบรายจายอื่น
รวม 1,000 บาท
คาภาษีอากรถอนคืน
จํานวน 1,000 บาท
เพื่อจายเปนคาภาษีอากรถอนคืน กรณีที่ชําระไวเกิน ภายใน 1 ป ตั้งจายจากเงินรายได
*********************************************

- 92 -

รายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
.......................................................
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

รวม 14,430,680 บาท

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
รวม 12,743,320 บาท
งบบุคลากร
รวม 9,277,320 บาท
เงินเดือน
รวม 9,277,320 บาท
เงินเดือนพนักงาน
จํานวน 4,349,520 บาท
เพื่อจายเปนเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานเทศบาล งานปองกันฯ ในหนวยงานสํานักปลัดเทศบาล ตั้งจายจาก
เงินรายได
คาจางลูกจางประจํา
จํานวน 221,760 บาท
เพื่อจายเปนเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนของลูกจางประจํา งานปองกันฯ ในหนวยงานสํานักปลัดเทศบาล ตั้งจายจากเงิน
รายได
คาตอบแทนพนักงานจาง
จํานวน 4,298,040 บาท
เพื่ อ จา ยเป น ค า ตอบแทนของพนั ก งานจา ง และเงิน ปรั บ ปรุง คา ตอบแทนพนัก งานจ า ง งานปอ งกั น ฯ ในหน ว ยงานสํ า นั ก
ปลัดเทศบาล ตั้งจายจากเงินรายได
เงินเพิ่มตางๆของพนักงานจาง
จํานวน 408,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่ม , เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มพิเศษตา งๆ ของพนักงานจาง งานปองกันฯ
ใน
หนวยงานสํานักปลัดเทศบาล ตั้งจายจากเงินรายได
งบดําเนินงาน

รวม 2,966,000 บาท

คาตอบแทน
รวม 381,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนที่ไดปฏิบัติภารกิจตามที่ศูนย อปพร. เทศบาลสั่งใชตามคําสั่งศูนย อป
พร. ตั้งจายจากเงินรายได
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จํานวน 300,000 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางที่มาปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได
เงินชวยเหลือคาเชาบาน
จํานวน 1,000 บาท
เพื่อจายเปนคาเชาบานหรือคาเชาซื้อบาน ของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจางประจํา ที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงิน
รายได
คาใชสอย
รวม 395,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจายเปนคารับวารสาร คาจางเหมาบริการคาระวางรถบรรทุก คากําจัดปลวก คาธรรมเนียมตางๆ และอื่นๆ
เงินรายได

ตั้งจายจาก
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เพื่อ
จายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางงานปองกัน
ฯ สํา นักปลัดเทศบาล และเจาหนาที่จากหนวยงานอื่นที่มาปฏิบัติงานราชการดานการสาธารณภั ย ตามสิทธิและระเบียบฯ
กําหนด ตั้งจายจากเงินรายได
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
จํานวน
75,000 บาท
เพื่อจา ยเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ เชน คาซอมแซมทรัพยสิน ครุภัณฑตาง ๆ
คาบํารุงรักษาทรัพยสิน ตั้งจายจากเงินรายได

คาวัสดุ
รวม 2,160,000 บาท
วัสดุสํานักงาน
จํานวน 500,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจั ดซื้อวัสดุตางๆที่จําเปนตองใชในสํานั กงาน เชน กระดาษ ปากกา แฟม กาว ซอง คลิป สายสงน้ําดับเพลิง
เครื่องดับเพลิงเคมี และอุปกรณดับเพลิงตาง ๆ เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุไฟฟาและวิทยุ
จํานวน 25,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุที่จําเปนตองใชในสํานักงาน เชน หลอดไฟ สายไฟฟา ปลั๊กไฟฟา เปนตน ตั้งจายจาก
เงินรายได
วัสดุงานบานงานครัว
จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว เชน น้ําดื่ม ผงซักฟอก ไมกวาด เครื่องสุขภัณฑ เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุกอสราง
จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสราง เชน ทราย ปูน ตะปู ไม สี ที่เกี่ยวกับการกอสราง ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุยานพาหนะและขนสง
จํานวน 300,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ยางรถ แบตเตอรี่ หัวเทียน อะไหลตาง ๆ เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
จํานวน 1,000,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันเชื้อเพลิง เบนซิน ดีเซล น้ํามันเครื่อง เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษเขียนโปสเตอร สี พูกัน มวนเทปบันทึกเสียง เป นตน ตั้งจายจาก
เงินรายได
วัสดุเครื่องแตงกาย
จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องแตงกายของพนักงานดับเพลิง เชน เสื้อ รองเทา เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุคอมพิวเตอร
จํานวน 35,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนซีดี หมึกเครื่องปริ๊นเตอร อุปกรณเพิ่มเติม คาจัดซื้อโปรแกรม
คอมพิวเตอร ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุอ่นื ๆ
จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ เชน แกลลอนใสนํา้ มัน ถังเก็บน้ํามัน เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได
คาสาธารณูปโภค
รวม 30,000 บาท
คาน้ําประปา
จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาน้ําประปาสถานีดับเพลิงฝงวัดประตูสาร ตั้งจายจากเงินรายได
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จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคา บํารุงรักษา และคาโทรศัพทในการติดตอราชการทั้งทางไกลและใกล ซึ่งใชในการติดตอราชการ
ปองกันฯ ตั้งจายจากเงินรายได
งบลงทุน

ของงาน

รวม 500,000 บาท

คาครุภัณฑ
รวม 400,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
จํานวน 400,000 บาท
เพื่อจายเปนคาซอมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ เชน เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เปนตน
และทรัพยสิน
อื่นๆ เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ตั้งจายจากเงินรายได
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
รวม 100,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง
จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง และทรัพยสินอื่น ๆ เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ ตั้งจายจาก
เงินรายได
*******************************************
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รายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
.......................................................
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

รวม 10,000 บาท

งบดําเนินงาน
รวม 10,000 บาท
คาใชสอย
รวม 10,000 บาท
รายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ จํานวน 10,000 บาท
1. โครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดฝกอบรม คาจางเหมาบริการตาง ๆ และคาใชจา ยอื่น ๆ ที่จําเปน ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
(โครงการที่ 3 แนวทางการพัฒนาที่ 4 ยุทธศาสตรที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2559)
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อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
.......................................................
งานเทศกิจ

รวม 1,677,360 บาท

งบบุคลากร
รวม 1,242,360 บาท
เงินเดือน
รวม 1,242,360 บาท
เงินเดือนพนักงาน
จํานวน 666,360 บาท
เพื่อจายเปนเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานเทศบาล งานเทศกิจ ในหนวยงานสํานักปลัดเทศบาล
ตั้งจาย
จากเงินรายได
คาตอบแทนพนักงานจาง
จํานวน 540,000 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนของพนักงานจาง และเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง งานเทศกิจ ในหนวยงานสํานัก
ปลัดเทศบาล ตั้งจายจากเงินรายได
เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง
จํานวน 36,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่ม , เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มพิเศษตางๆ ของพนักงานจาง งานเทศกิจ ในหนวยงานสํานัก
ปลัดเทศบาล ตั้งจายจากเงินรายได
งบดําเนินงาน

รวม 430,000 บาท

คาตอบแทน
รวม 170,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินรางวัลใหแกเจาหนาที่ตํารวจที่ปฏิบัติงานชวยเหลือเทศบาลในการตรวจตราและปราบปรามผูละเมิด
เทศบัญญัติ และ พ.ร.บ.การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง ตั้งจายจากเงินรายได
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง
ที่มา
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจางประจํา ที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ
ตัง้ จาย
จากเงินรายได
คาใชสอย
รวม 120,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
จํานวน 70,000 บาท
เพื่อจายเปนคารับวารสาร คาจางเหมาบริการ คาปรับปรุงปาย คาติดตั้งปายตาง ๆ คาธรรมเนียมตางๆ และอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจาย
จากเงินรายได
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ มเขาลักษณะรายจายอื่น ๆ
จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชสอยในการเดินทางในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล พนักงานจาง ตามสิทธิ
และระเบียบกําหนด ตั้งจายจากเงินรายได
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง และทรัพยสินอื่น ๆ เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ ตั้ง
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คาวัสดุ
รวม 120,000 บาท
วัสดุสํานักงาน
จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุตางๆที่จําเปนตองใชในสํานักงาน เชน กระดาษ ปากกา แฟม กาว ซอง คลิป เปนตน ตั้งจายจาก
เงินรายได
วัสดุไฟฟาและวิทยุ
จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุที่จําเปนตองใชในสํานักงาน เชน หลอดไฟ สายไฟฟา ปลั๊กไฟฟา เปนตน ตั้งจายจาก
เงินรายได
วัสดุงานบานงานครัว
จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว เชน น้ําดื่ม ผงซักฟอก ไมกวาด เครื่องสุขภัณฑ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุกอสราง
จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสราง เชน ทราย ปูน ตะปู ไม สี ที่เกี่ยวกับการกอสราง ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุยานพาหนะและขนสง
จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ยางรถ แบตเตอรี่ หัวเทียน อะไหลตางๆฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
จํานวน 35,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันเชื้อเพลิง เบนซิน ดีเซล น้ํามันเครื่องฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษเขียนโปสเตอร สี พูกัน มวนเทปบันทึกเสียง คาอัดขยายภาพ เปน
ตน ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุคอมพิวเตอร
จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพ โปรแกรมคอมพิวเตอร และ
อุปกรณเพิ่มเติมตางๆ เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุอื่น ๆ
จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ ที่มิไดกําหนดไวในคาวัสดุประเภทใดประเภทหนึ่ง เชน ลูกลอเกาอี้ ถังใสนา้ํ มัน
กรวยยาง เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได
คาสาธารณูปโภค
รวม 20,000 บาท
คาบริการโทรศัพท
จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษา และคาโทรศัพทในการติดตอราชการทั้งทางไกลและใกล ซึ่งใชในการติดตอราชการของงานรักษาความสงบ
เรียบรอย ตั้งจายจากเงินรายได
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาธรรมเนียม คาสมาชิก คาขอใชหมายเลข คาชัว่ โมงอินเทอรเน็ต สําหรับการใหบริการดานทะเบียนพาณิชย ตั้งจายจากเงิน
รายได
งบลงทุน
รวม 5,000 บาท
คาครุภัณฑ
รวม 5,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจายเปนคาซอมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ เชน เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เปนตน และทรัพยสนิ อื่นๆ
เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ตั้งจายจากเงินรายได
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เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
.................................................................
แผนงานการศึกษา

รวม 169,072,625 บาท

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
รวม 5,651,010 บาท
งบบุคลากร
รวม 2,571,210 บาท
เงินเดือน
รวม 2,571,210 บาท
เงินเดือนพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล (ไมสังกัดสถานศึกษา) จํานวน 1,838,040 บาท
เพื่อจายเปนเงินเดือนใหกับพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล(ไมสังกัดสถานศึกษา) จํานวน 4 อัตรา และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล (ไมสังกัดสถานศึกษา) ตั้งจายจากเงินรายได
เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานครูเทศบาล (ไมสังกัดสถานศึกษา)
จํานวน
91,200 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนของผูอํานวยการกองการศึกษาที่มีสิทธิ์ไดรับคาตอบแทนเปนรายเดือนเทากับอัตราเงินประจํา
ตําแหนงที่ไดรับอยู และเพื่อจายเปนคาตอบแทน คาตอบแทนพิเศษ และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว พนักงานเทศบาล
พนักงานครูเทศบาล(ไมสังกัดสถานศึกษา) ตั้งจายจากเงินรายได
เงินประจําตําแหนงพนักงานครูเทศบาล
จํานวน
67,200 บาท
เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของผูอํานวยการกองการศึกษา จํานวน 1 อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได
คาตอบแทนพนักงานจาง
จํานวน
490,770 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง และเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง ที่ปฏิบัติหนาที่ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษาและสถานศึกษาของเทศบาล จํานวน 4 อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได
- พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ
จํานวน 1 ตําแหนง
- พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
จํานวน 1 ตําแหนง
- พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง พนักงานขับรถ
จํานวน 1 ตําแหนง
- พนักงานจางทั่วไป
ตําแหนง ผูชวยงานการเจาหนาที่
จํานวน 1 ตําแหนง
เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง
จํานวน
84,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว คาตอบแทนพิเศษ พนักงานจางที่ปฏิบัติหนาที่ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
และสถานศึกษาของเทศบาล จํานวน 4 อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได
- พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ
จํานวน 1 ตําแหนง
- พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
จํานวน 1 ตําแหนง
- พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง พนักงานขับรถ
จํานวน 1 ตําแหนง
- พนักงานจางทั่วไป
ตําแหนง ผูชวยงานการเจาหนาที่
จํานวน 1 ตําแหนง
งบดําเนินงาน

รวม 1,453,000 บาท

คาตอบแทน
รวม 268,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจายเปนคา ตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานพนักงานครูเทศบาล และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อมี วิทยฐานะ
คา ตอบแทนการสอบคัดเลือก การสอบแขงขัน การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเ ศษโดยไมตองสอบแขงขั นหรือการดําเนินการ ที่มี
ลักษณะเดียวกัน ซึ่งเปนบุคคลภายนอกองคกรปกครองสวนทองถิ่น และคาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง , ผูควบคุมงาน
กอสราง ตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได
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จํานวน 10,000 บาท
เ พื่ อ จ า ย เ ป น ค า อ า ห า ร ทํ า ก า ร น อ ก เ ว ล า ใ ห พ นั ก ง า น ค รู เ ท ศ บ า ล แ ล ะ ลู ก จ า ง ที่ ต อ ง ม า ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร
เปนกรณีเรงดวนนอกเวลาราชการ ตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได
คาเชาบาน
จํานวน 48,000 บาท
เพื่อจายเปนคาเชาบาน หรือคาเชาซื้อบานของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกคาเชาบานไดตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานเทศบาล ตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได
คาใชสอย
รวม 980,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
จํานวน
20,000 บาท
เพื่อจายเปนคา โฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนียมตาง ๆ คาจางเหมาบริการ คาปรับปรุงติดตั้งอินเตอรเน็ต ความเร็วสูง
ของกองการศึกษา คาหนังสือพิมพวารสารคาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ และอื่นๆ ที่มีความจําเปน ตั้งจายจากเงินรายได
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ จํานวน 910,000 บาท
1. โครงการอบรมสัม มนาเชิง ปฏิบัติ การความกา วหนาทางวิชาการของพนั กงานครูเ ทศบาล ลูก จางและ
บุคลากรทางการศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
จํานวน 700,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการอบรมฯ ความกาวหนาทางวิชาการ การประชุมสัมมนาเตรียมการเขาสูประชาคมอาเซียน โดย
การอบรมจะมีการอบรมเปน 3 ระยะซึ่งในระยะแรกเปนการใหความรู ระยะที่สอง เปนการติดตาม ระยะที่สามเปนการ
สรุปผลการดําเนินการ ซึ่งตองใชเวลาการอบรมเปนระยะ ๆ เปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชและ การตกแตงสถานที่ฝกอบรม
คาใชจายในพิธีเปด - ปดการฝกอบรม คาวัสดุทุกประเภท เครื่องเขียนและอุปกรณ
คาพิมพและเขียนประกาศนียบัตร คา
ถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งตีพิมพ คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝกอบรม คาของสมนาคุณ
ในการศึกษาดูงานในและตางประเทศ คากระเปาเอกสารสําหรับผูเขารับการฝกอบรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหาร คาเชาที่พักในและตางประเทศ
คายานพาหนะ คาผานทางดวน คาจางเหมายานพาหนะไปศึกษา
ดูง านในและต างประเทศ คา ผา นแดนใน
กลุมประชาคมอาเซีย น คา จ างเหมาถา ยเอกสารและเข า เล ม คา หมึ ก
คอมพิวเตอร คาน้ํามันรถยนต คาจัดทํา
ปายไวนิล คาอาหารและเครื่องดื่มไปศึกษาดูงาน คาเลี้ยงคณะวิทยากร คาน้ํามัน
เชื้อเพลิงและหลอลื่น คาเชาที่พักวิทยากร คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนในการฝกอบรม เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได (โครงการที่ 3
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2559)
2. โครงการอบรมคอมพิวเตอรสําหรับพนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา
จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ฝกอบรม คาใชจายในพิธีเปด - ปดการฝกอบรม คา เชาสถานที่อบรม
คาตอบแทนวิทยากร คา สมนาคุณวิทยากร คาเชาที่พักวิทยากร คาจางเหมายานพาหนะสําหรับศึกษาดูงาน คาเบี้ยเลี้ยงใน
การเดินทางไปศึกษาดูงาน คาวัสดุในการอบรม คาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุคอมพิวเตอร คาจางเหมาจัดทําเอกสารคาวัสดุเผยแพร
และโฆษณา คาจางเหมาจัดสถานที่ คาเชาหองคอมพิวเตอร คาพาหนะ คากระเปาเอกสาร คาแผนบันทึกความจํา คาหมึก
คอมพิวเตอร คาของที่ระลึก คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา วัสดุงานบาน งานครัว เครื่องเขียนและอุปกรณ คา
พิมพและเขียนประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งตีพิมพ คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตา ง ๆ
ในการฝกอบรม คาผานทางดวน คาลงทะเบียนฯ คาของสมนาคุณในการศึกษาดูงาน คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนในการฝกอบรม
เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได (โครงการที่ 4 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2559)

- 100 3. โครงการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา และสื่อการเรียนการสอน
จํานวน 30,000 บาท
เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการจัดทํา หลักสูตรสถานศึกษา แผนงานโครงงาน การจัดทําปฏิทินการศึกษา โดยการจัดการอบรม
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ของพนักงานครูเทศบาลสังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี และบุคลากรทางการศึกษา เปนคาใชจายเกี่ยวกับ
การใชและการตกแตงสถานที่ฝกอบรม คาใชจายในพิธีเปด-ปดการฝกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ คาพิมพและเขียน
ประกาศนี ยบัตร คาถายเอกสาร คา พิมพเอกสารและสิ่งตีพิมพ คา ใชจายในการติดต อสื่อสาร คา เชา อุปกรณตา ง ๆ ในการ
ฝกอบรม คาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนในการฝกอบรม คาของสมนาคุณ
ในการศึกษาดูงาน คากระเปาเอกสารสําหรับผูเขารับ
การฝกอบรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากรคาอาหาร คาเชาที่พัก คาจางเหมายานพาหนะ ตั้งจายจากเงินรายได
(โครงการที่ 5 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2559)
4. โครงการอบรมพัฒนาจริยธรรมพนักงานครูเทศบาล ลูกจางและบุคลากรทางการศึกษา
จํานวน 50,000 บาท
เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการอบรมพัฒนาจริยธรรมครูเทศบาล เปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ฝกอบรม
คาใชจายในพิธีเปด-ปดการฝกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ คาพิมพและเขียนประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คา
พิมพเอกสารและสิ่งตีพิมพ คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตาง ๆ ในการฝกอบรม คาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนในการ
ฝกอบรม คาของสมนาคุณในการศึกษาดูงาน คากระเปาเอกสารสําหรับผูเขารับการฝกอบรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
สมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาเชาสถานที่อบรม คายานพาหนะ ตั้งจายจากเงินรายได (โครงการที่ 6 แนวทางการพัฒนาที่ 1
ยุทธศาสตรที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2559)
5. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล(ไมสังกัด
สถานศึกษา) พนักงานจาง รวมทั้งคาใชจายอื่นที่จําเปนและเหมาะสมตามระเบียบ ฯ ตั้งจายจากเงินรายได
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจา ยเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ เชน คาซอมแซมทรัพยสิน ครุภัณฑตาง ๆ
คาบํารุงรักษาทรัพยสิน ตั้งจายจากเงินรายได
คาวัสดุ
รวม 190,000 บาท
วัสดุสํานักงาน
จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานตาง ๆ เชน กระดาษ หมึกพิมพสําเนา ตรายาง ตําราตาง ๆ หนังสือพิมพ สิ่งพิมพที่ได
จากการซื้อหรือจางพิมพ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุงานบานงานครัว
จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว เชน สบู ผงซักฟอก ไมกวาด ถวย จาน ชอน ที่นอน หมอน มุง ปลอกหมอน ผาปู ฯลฯ
เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุยานพาหนะและขนสง
จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะตางๆ เชน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน น้ํามันเบรคฯลฯ ตั้งจายจาก เงินรายได
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
จํานวน 70,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง และหลอลื่นตาง ๆ เชน น้ํามัน น้ํามันเครื่อง น้ํามันจารบี ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุโฆษณาและเผยแพร
จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพรตาง ๆ เชน คาเมมโมรี่การด รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการคาอัด
ถานใสกลองถายรูป ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได

ขยายภาพ

- 101 วัสดุคอมพิวเตอร
จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรตางๆ เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล เทปบันทึกขอมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร กระดาษตอเนื่อง ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
คาสาธารณูปโภค
รวม 15,000 บาท
คาบริการโทรศัพท
จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษา และคาใชโทรศัพทสําหรับติดตอราชการของกองการศึกษา ตั้งจายจากเงินรายได
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
จํานวน
5,000 บาท
เพื่อจายเปนคาธรรมเนียม คาสมาชิก คาขอใชหมายเลข คาชั่วโมงอินเทอรเน็ต ตั้งจายจากเงินรายได
งบลงทุน
รวม 1,626,800 บาท
คาครุภัณฑ
รวม 1,626,800 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน
จํานวน
37,800 บาท
เพื่อเปนคาจัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน จํานวน 3 รายการ ประกอบดวย
1. คาเครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,000 B.T.U.
จํานวน
18,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด 12,000 B.T.U. พรอมติดตั้ง จํานวน 1 เครื่อง ตั้งตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ ตั้งจายจากเงินรายได (โครงการที่3 แนวทางการพัฒนาที่ 2 ยุทธศาสตรที่ 1 ประจําป 2559)
2. คาโตะทํางาน พรอมเกาอี้ ระดับ 7-9 สําหรับผูบริหารการศึกษา จํานวน 3 ชุด จํานวน 15,300 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะ และเกาอี้ลอเลื่อน มีพนักพิงสูงโยกได เกาอี้มีเทาแขนทั้งสองขาง จํานวน 3 ชุดจั้งตามราคาในทองถิ่น
ไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ตั้งจา ยจากเงินรายได (โครงการที่3 แนวทางการพัฒนาที่ 2 ยุทธศาสตร ที่ 1 ประจํ าป
2559)
3. คาตูเหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 4 ลิ้นชัก จํานวน 1 ตู
จํานวน
4,500 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารชนิด 4 ลิ้นชัก จํานวน 1 ตู ตั้งตามราคาในทองถิ่น ไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
ตั้งจายจากเงินรายได (โครงการที่3 แนวทางการพัฒนาที่ 2 ยุทธศาสตรที่ 1 ประจําป 2559)
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
จํานวน 1,244,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อรถตู(ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง จํานวน 1 คัน มีคอนโซลหลังคนขับ ปูพื้นและกรุผนังโดยรอบ แยกที่นั่ง เปนรถ
โดยสารหลังคาสูง มีพนักพิงสามารถปรับเอนนอนไดหลายระดับ เปนราคารวมเครื่องปรับอากาศ ฟลมกรองแสง และพนกันสนิม
ตั้ง ตามราคาในทอ งถิ่น ไมมีในบัญ ชีร าคามาตรฐานครุภั ณฑ ตั้งจ า ยจากเงินรายได (โครงการที่ 3 แนวทางการพั ฒ นาที่ 2
ยุทธศาสตรที่ 1 ประจําป 2559)
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
จํานวน 320,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 1 รายการ ประกอบดวย
1. เครื่องคอมพิวเตอร พรอมอุปกรณ จํานวน 8 ชุด เปนเงิน 320,000 บาท ประกอบดวย
1.1 เครื่องคอมพิวเตอร (จอขนาดไมนอยกวา 18.5 นิ้ว) รายละเอียดดังนี้
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน
(8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 3.4 GHz จํานวน 1 หนวย
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําขนาดไมนอยกวา 8 GB สําหรับ L3 Cache
Memory หรือ แบบ Smart Cache Memory
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะเปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี
หนวยความจําไมนอย 1 GB หรือดีกวา
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 8 GB
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จํานวน 1

หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา
จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีแปนพิมพและเมาส
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600:1 และมีขนาดไมนอยกวา 18.5 นิ้ว
จํานวน 1หนวย
1.2 เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เปนอุปกรณที่มีความสามารถเปน Printer, Copier, Scanner และ FAX ภายในเครื่องเดียวกัน
- ใชเทคโนโลยีแบบพนหมึก (inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 4,800 X 1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพรา งสีไมนอยกวา 15 หนาตอนาที
- มีความเร็วในการพิมพรา งขาวดําไมนอยกวา 33 หนาตอนาที
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 1,200X 2,400 dpi
- มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 90 สําเนา
- สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา
จํานวน
ไมนอ ยกวา 1 ชอง
- สามารถใชไดกับ A4, Legal และ Custom โดยถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน
1.3 เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที
1.4 โตะวางคอมพิวเตอร ยาว 1.20 เมตร พรอมเกาอี้ จํานวน 8 ชุด
ตั้ง ตามราคาท อ งถิ่ น ไม มีใ นบั ญ ชี ราคามาตรฐานครุภั ณ ฑ ตั้ ง จา ยจากเงิน รายได (โครงการที่ 3 แนวทางการพั ฒ นาที่ 2
ยุทธศาสตรที่ 1 ประจําป พ.ศ. 2559)
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
จํานวน 25,000 บาท
เพื่อจายเปนคาซอมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ เชน เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เปนตน และทรัพยสนิ อื่นๆ
เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ตั้งจายจากเงินรายได
*******************************************
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รายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
.......................................................
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
รวม 153,064,145 บาท
งบบุคลากร
รวม 68,232,530 บาท
เงินเดือน
รวม 68,232,530 บาท
เงินเดือนพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล (ไมสังกัดสถานศึกษา) และพนักงานครูเทศบาล
จํานวน 53,842,440 บาท
เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล (ไมสังกัดสถานศึกษา) และพนักงานครูเทศบาลตําแหนงครูผูชวย
ครู และครูผูดูแลเด็ก ผูบริหารสถานศึกษา ใหกับพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล (ไมสังกัดสถานศึกษา) และพนักงานครู
เทศบาล ตําแหนงครูผูชวย ครู และครูผูดูแลเด็ก ผูบริหารสถานศึกษา และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปของพนักงานเทศบาล
พนักงานครู เ ทศบาล (ไม สัง กัด สถานศึ ก ษา) และพนัก งานครู เทศบาล ตํ า แหน ง ครู ผู ช ว ย ครู และครูผู ดูแ ลเด็ ก ผูบ ริ ห าร
สถานศึกษา ตั้งจายจากเงินรายได 1,148,760 บาท (ไมสังกัดสถานศึกษา) และตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 52,693,680 บาท
(สังกัดสถานศึกษา)
เงินเพิ่มตางๆของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล (ไมสังกัดสถานศึกษา) และพนักงานครูเทศบาล
จํานวน 2,718,000 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทน คาตอบแทนของศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว พนักงานเทศบาล
พนักงานครูเทศบาล (ไมสังกัดสถานศึกษา) และพนักงานครูเทศบาล ตําแหนงครูผูชวย ครู และครูผูดูแลเด็ก ผูบริหารสถานศึกษา
ตั้งจายจากเงินรายได 134,400 บาท (ไมสังกัดสถานศึกษา) และตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 2,583,600 บาท (สังกัด
สถานศึกษา)
เงินวิทยฐานะ
จํานวน 4,683,600 บาท
เพื่อจายเปนเงินคาวิทยฐานะพนักงานครูเทศบาล(ไมสังกัดสถานศึกษา)และพนักงานครูเทศบาล ตําแหนงครูผูชวย ครู และครู
ผูดูแลเด็ก ผูบริหารสถานศึกษา ซึ่งไดรับวิทยฐานะ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ในสังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
ทั้งในรอบปง บประมาณและกอนปงบประมาณปจจุบัน โดยผาน การประเมินฯ
ตามระยะเวลาที่กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นกําหนดวาไดรับเงินวิทยฐานะมีผลยอนหลัง ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สังกัดสถานศึกษา)
คาจางลูกจางประจํา
จํานวน 775,040 บาท
เพื่อจายเปนคา จางลูกจางประจํา และเงินปรับปรุงคาจางของลูกจางประจํา ตําแหนงภารโรง โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
เงินเพิ่มตางๆของลูกจางประจํา
จํานวน
10,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษของลูกจางประจํา เงินเพิม่ ตาง ๆ ที่จายเปนรายเดือนใหแกลูกจางประจําและเพื่อจายเปนเงิน
เพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
คาตอบแทนพนักงานจาง
จํานวน 5,711,450 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง และเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง พนักงานจางตามภารกิจ ครูอัตราจางหรือครู
ผูดูแลเด็กเล็ก ครูสอนเด็กดอยโอกาสและพนักงานจางทั่วไป ตั้งจายจากเงินรายได 2,380,555 บาท และตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป 3,330,895 บาท
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จํานวน 492,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจางตามภารกิจ ครูอัตราจางหรือครูผูดูแลเด็กเล็ก ครูสอนเด็กดอยโอกาสและ
พนักงานจางทั่วไป ตั้งจายจากเงินรายได 144,000 บาทและตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 348,000 บาท
งบดําเนินงาน

รวม

53,802,960 บาท

คาตอบแทน
รวม 1,515,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จํานวน
10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานเทศบาล ลูกจาง พนักงานจางที่มาปฏิบัติราชการนอก
เวลาทําการตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได
คาเชาบาน
จํานวน 900,000 บาท
เพื่อจายเปนคาเชาบาน หรือคาเชาซื้อบานของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกคาเชาบานไดตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท.0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
จํานวน
605,000 บาท
เพื่อจา ยเปนเงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตรใหพนักงานครูเทศบาลและลูกจางประจํา ที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ ตั้งจา ย
จากเงินรายได 5,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 600,000 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท.
0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558
คาใชสอย
รวม 34,917,320 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
จํานวน 2,000,000 บาท
เพื่อจายเปนคาโฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนียมตาง ๆ คาจางเหมาบริการ เชน คาจางเหมาบริการ รักษาความปลอดภัย ทํา
ความสะอาด ดูแลรักษาตนไม คาปรับปรุงระบบไฟฟา ระบบน้ําประปาภายในสถานศึกษา
ของเทศบาลและศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก คาติดตั้งอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯและโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ทั้ง 4 แหงและศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กฯ คาจางเหมารถโดยสารรับสงนักเรียนอนุบาล คาเย็บหนังสือ
หรือเขาปกหนังสือ คาจางเหมาบริการและเพื่อ
จายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมภาษาตางประเทศโดยครูผูสอน
ชาวตางประเทศในสถานศึกษา คาจางครูผูสอนชาว
ตางประเทศ คา ตอบแทน คาพิธีเปด – ปด การประชุมสัมมนา
คาสมนาคุณวิทยากร คาเชาที่พักวิทยากร คาจางเหมา
ยานพาหนะ คาวัสดุการศึกษา คาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุคอมพิวเตอร คาเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปราชการ คาใชจายในการ
ติดตอสื่อสาร คาพิมพและเขียนประกาศนียบัตร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาถายเอกสาร คา
เชาอุปกรณตางในการฝกอบรม
และอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

จํานวน

32,852,320

บาท

1. โครงการพัฒนาครูผูสอนระดับปฐมวัย
จํานวน 60,000 บาท
เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการพัฒนาความรูครูผูสอนระดับปฐมวัยเปนคาใชจายในพิธีเปด-ปดการอบรม คาสมนาคุณวิทยากร
คาเชาที่พักวิทยากร คาจางเหมายานพาหนะสําหรับศึกษาดูงาน คาเบี้ยเลี้ยงในการเดินไปราชการ คาวัสดุ ในการฝกอบรม คา
วัสดุสํานักงาน คาวัสดุคอมพิวเตอร คาจางเหมาจัดทําเอกสาร คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร คาจางโฆษณาและเผยแพร คาอาหาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุงานบานงานครัว ตั้งจายจากเงินรายได (โครงการที่ 7 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ยุทธศาสตรที่
2 ประจําป พ.ศ. 2559)
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จํานวน
30,000 บาท
เพื่ อ เป น ค า ใช จ า ยตามโครงการประเมิ น คุณ ภาพการศึ ก ษา เป น ค า เป ด -ป ด การประชุ ม การจั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับโรงเรียนเทศบาล 4 โรงเรียน ระดับเขตการศึกษา 5 คาวัสดุเครื่องเขียนและ
อุปกรณ คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาสมนาคุณคณะกรรมการที่ประเมินฯ คาจางเหมายานพาหนะในการประเมินโรงเรียน
คาเชาสถานที่หองประชุม คาจางเหมาเครื่องขยายเสียง คาตกแตงสถานที่หองประชุม คาวัสดุคอมพิวเตอร คาวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร คาจางเหมาทําเอกสาร คาจางเหมาบริการ คาจางโฆษณาและเผยแพร คาเชาอุปกรณตาง ๆ ในการฝกอบรม
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเลี้ยงรับรองคณะกรรมการ คาวัสดุงานบานงานครัว คาจางนอกเวลาคาอาหารทําการ
นอกเวลาและคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนในการฝกอบรม ตั้งจายจาก เงินรายได (โครงการที่ 9 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ยุทธศาสตร
ที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2559)
3. โครงการงานมหกรรมทางวิชาการ
จํานวน 700,000 บาท
เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการงานมหกรรมทางวิชาการ เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานมหกรรมวิชาการระดับเทศบาลและ
เขารวมงานมหกรรมวิชาการระดับกลุมการศึกษาทองถิ่นที่ 5 มหกรรมวิชาการ ระดับภาคกลาง มหกรรมวิชาการระดับประเทศ
ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ระดับนานาชาติ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับประเทศ
เปนตน จา ยเปนคา จัดนิทรรศการแสดงผลงานของสถานศึกษา ผลงานกองการศึกษา การแสดงผลงานครู การแสดงผลงาน
นักเรียน การแขงขันกิจกรรมทางวิชาการ เปนคาโลหและเกียรติบัตร เงินหรือของขวัญของรางวัลสําหรับนักเรียน คาพิธีเปดปด
เงินหรือของขวัญของรางวัล คาสมนาคุณสําหรับคณะกรรมการออกขอสอบ คณะกรรมการตัดสิน คาลงทะเบียนเขาคายติวเขม
คนเกง คาจางเหมายานพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยง คาลงทะเบียน คาธรรมเนียม คาเชาที่พักของพนักงานครูเทศบาลและนักเรียน คา
เครื่องแตงกาย คาชุดการแสดงและแขงขันกิจกรรมนักเรียน ชุดการประกวดรองเพลง คาหนังสือ คูมือเอกสารทางวิชาการตาง ๆ
คาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น คาวัสดุสํานักงาน คาสมนาคุณคณะกรรมการ คาเชาสถานที่หองประชุม คาจางเหมาเครื่องขยาย
เสียง คา ตกแตง สถานที่ หองประชุม คา วัส ดุคอมพิ ว เตอร คา จา งเหมาติดตั้งโปรแกรมคอมพิ วเตอร คา จ า งเหมาซ อ มแซม
คอมพิวเตอร คาใชจา ยในการติดตอสื่อสาร คาพิมพและเขียนประกาศนียบัตร คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร คาจางเหมาจัดทํา
เอกสาร คา จางโฆษณาและเผยแพร คา จางเหมาจัดทํา บูตเต็นทนิทรรศการ จัดซื้อหรือคา จางเหมาจัดสวนตกแตงไมดอกไม
ประดั บ คา วั ส ดุ อุ ป กรณ ใ นการจัด ทํ า โครงสรา งบู ต นิทรรศการ ค า อาหาร ค า อาหารวา งและเครื่ องดื่ ม คา เลี้ ย งรั บ รอง
คณะกรรมการ คาวัสดุงานบานงานครัว คาจางนอกเวลาคาอาหารทําการนอกเวลา และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนในการจัดงาน
ตั้งจายจากเงินรายได (โครงการที่ 10 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2559)
4. โครงการแขงขันคนเกง
จํานวน
50,000 บาท
เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการแขงขันนักเรียนคนเกง เปนคาพิธีเปด-ปดการจัดการ แขงขัน เงินหรือของขวัญของรางวัลสําหรับ
นักเรียน เงินหรือของคาของขวัญของรางวัลหรือคาสมนาคุณคณะกรรมการตัดสิน คาออกขอสอบ คาจางเหมายานพาหนะ คาเบี้ย
เลี้ยง คาเชาที่พักของพนักงานครูและนักเรียนที่ไปรวมการแขงขันระดับเขตการศึกษา 5
และระดับประเทศ คาวัสดุสํานักงาน
คาเชาสถานที่หองประชุม คาเกียรติบัตร เงินคาตอบแทนคณะกรรมการออกขอสอบ คาลงทะเบียนเขาคายติวเขมคนเกง คาเบี้ย
เลี้ยง คาที่พัก คาสมนาคุณวิทยากร คากระเปาเอกสารสําหรับผูเขารับ
การอบรม คาเครื่องเขียนและอุปกรณ คาจางเหมา
เครื่องขยายเสียง คาตกแตงสถานที่หองประชุม คาวัสดุคอมพิวเตอร
คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร คาจางเหมาจัดทําเอกสาร
คาจางเหมาบริการคาจางโฆษณาและเผยแพร คาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเลี้ยงรับรอง
คณะกรรมการ คาวัสดุงานบา นงานครัว คา จา ง นอกเวลา คาอาหารทําการนอกเวลาและคาใชจายอื่นๆ ที่จํา เปน ในการ
ฝกอบรม ตั้งจายจากเงินรายได (โครงการที่ 11 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ยุทธศาสตรท่ี 2 ประจําป พ.ศ. 2559)

- 106 5. โครงการมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบการศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
จํานวน 50,000 บาท
เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการมอบประกาศนียบัตรนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เปนคาใชจายในพิธีเปด-ปดใน
การจัดงานมอบประกาศนียบัตรนักเรียน เปนคาประกาศนียบัตร วุฒิบัตร คาจัดซื้อชุดบัณฑิตนอย คาจัดซื้อหมวกบั ณฑิตนอย
คาจางเหมาจัดตกแตงสถานที่รับเกียรติบัตร คาแฟมบัณฑิตนอย คาของที่ระลึกนักเรียน เงินหรือของขวัญของรางวัลสําหรับนักเรียน
คาปจจัยถวายพระที่มาเทศนและประพรมน้ําพระพุทธมนต คาจางเหมายานพาหนะรับ-สงนักเรียน คาเชาเต็นท เปนคาวั สดุ
สํานักงาน คาเชาสถานที่หองประชุม คาจางเหมาเครื่องขยายเสียง คาตกแตงสถานที่ประชุมคาวัสดุคอมพิวเตอรคาจางเหมาจัดทํา
เอกสาร คาจางเหมาบริการ คาจางโฆษณาและเผยแพร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุงานบานงานครัว คา จางนอกเวลา
คาอาหารทําการนอกเวลาและคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนในการฝกอบรม ตั้งจายจากเงินรายได (โครงการที่ 12 แนวทางการพัฒนา
ที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2559)
6. โครงการพัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียนดานวิชาการแกครู บุคลากรทางการศึกษา
และนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
จํานวน 100,000 บาท
เพื่อเปนคาใชจ ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพครูและผูเรียนดา นวิชาการแกครูและนักเรีย นในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี ในการจัดฝกอบรมในหลักสูตรตางๆ ตามความสนใจของครูและผูเรียน เชน 1. Brain – based Learning 2. การ
จัดทําหลักสูตรอาเซียน 3. การวิจัยในชั้นเรียน 4. เทคนิคการสอนแตละรายวิชา 5. การวัดผล ประเมินผล 6. การจัดทํา
โปรแกรมทะเบียนวัดผล 7. ทักษะกระบวนการการคิด 8. โครงการครูสอนดี 9. การจัดทํา 10.การนําจุดเนนสูการพัฒนา
คุณ ภาพผู เรี ยน สื่อ นวั ตกรรมการจัดการเรียนรู ค า จ า งเหมา ค า ตอบแทน ครู ผู ส อนภายนอกในสาขาวิ ช าเอกตา ง ๆ เช น
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย เปนตน คาพิธีเปด-ปด คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ คาหนังสือแบบเรียน
คาเกียรติบัตร คาสมนาคุณวิทยากร คาเชาที่พักวิทยากร คาเบี้ยเลี้ยง คาลงทะเบียน คาเลี้ยงรับรองวิทยากร คายานพาหนะ
วิทยากร คาจางเหมาเครื่องขยายเสียง เงินหรือของขวัญของรางวัลสําหรับนักเรียน คาจางเหมายานพาหนะในการศึกษาดูงาน
โรงเรียนคาสมนาคุณในการดูงาน คาเชาสถานที่ หองประชุม คาตกแตงสถานที่หองประชุม คาอาหาร คา อาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาอาหารทําการนอกเวลา คาวัสดุคอมพิวเตอร คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร คาจางโฆษณาและเผยแพร คาจางเหมา
จัดทําเอกสาร คาจางเหมาบริการ คาจางเหมาโฆษณาและเผยแพร คาวัสดุงานบานงานครัว คาจางเหมาเครื่องขยายเสียง คา
น้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนในการฝกอบรม เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได (โครงการที่ 13 แนว
ทางการพัฒนาที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2559)
7. โครงการพัฒนาศักยภาพ ครู ศึกษานิเทศก ผูบริหารการศึกษา คณะกรรมการประสานงานวิชาการระดับ
จังหวัด ระดับกลุมการศึกษาทองถิ่นที่ 4 และระดับสวนกลาง จํานวน 20,000 บาท
เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการพัฒนาศักยภาพ ครู นักเรียน ผูบริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการ
กลุมวิชาการ ระดับเทศบาล ระดับกลุมการศึกษาทองถิ่นที่ 5 ทุกคน คาพิธีเปด-ปด คาวัสดุเครื่องเขียน และอุปกรณ คาเลี้ยง
รับรองวิทยากร คาหนังสือแบบเรียน คาเกียรติบัตร คาสมนาคุณวิทยากร คาเชาที่พักวิทยากร คายานพาหนะวิทยากร คาจาง
เหมาเครื่องขยายเสียง เงินหรือของขวัญของรางวัลสําหรับนักเรียน คาจางเหมายานพาหนะในการศึกษาดูงานโรงเรียนคาสมนาคุณ
ในการดูงาน คาเชาสถานที่หองประชุม คาตกแตงสถานที่หองประชุม คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารทําการนอก
เวลา คาวัสดุคอมพิวเตอร คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร คาจางโฆษณาและเผยแพร คาจางเหมาจัดทําเอกสาร คาจางเหมาบริการ
คาจางเหมาโฆษณาและเผยแพร คาวัสดุงานบานงานครัว คาจางเหมาเครื่องขยายเสียง คาน้ํ ามันเชื้ อเพลิงและหลอลื่น และ
คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนในการฝกอบรม ตั้งจายจากเงินรายได (โครงการที่ 14 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 2 ประจําป
พ.ศ. 2559)
8. โครงการเตรียมความพรอมการสอบ O – NET
จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการเตรียมความพรอมการสอบ O – NET ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และมัธยมศึกษาปที่ 3 คาพิธีเปดปดการเตรียมความพรอมการสอบ O – NET คาตอบแทนครูผูสอบในรายวิชา คาอาหารกลางวันนักเรียน วิทยากร คาพาหนะ

- 107 วิทยากร คาวัสดุการศึกษา คาเขาที่พัก คาจางเหมา
ยานพาหนะ ค าเชาที่พักวิ ทยากร คาพิ มพเอกสาร ค า
ถายอกสาร คาจางโฆษณาและเผยแพร คาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุคอมพิวเตอร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาเลี้ยง
รับรองวิทยากร คาจางนอกเวลา คาอาหารทําการนอกเวลา คาจางเหมาจัดทําเอกสารขอสอบ คาจางประมวลผลการเตรียมความ
พรอมการสอบ O – NET คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและเหมาะสม ตั้งจายจากเงินรายได (โครงการที่ 15 แนวทางการพัฒนาที่ 1
ยุทธศาสตรที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2558)
9. โครงการประกวด แขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
จํานวน 200,000 บาท
เพื่อเปนคา ใชจายตามโครงการประกวด แขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เปนคาพิธีเปด-ปดการจัดการ แขงขัน เงินหรือ
ของขวัญของรางวัลสําหรับนักเรียน เงินหรือของคาของขวัญของรางวัลหรือคาสมนาคุณคณะกรรมการตัดสิน คาออกขอสอบ คาจาง
เหมายานพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักของพนักงานครูและนักเรียนที่ไปรวมการแขงขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาค และ
ระดั บ ประเทศ ค า วั ส ดุ สํ า นั ก งาน ค า เช า สถานที่ ห อ งประชุ ม ค า เกี ย รติ บั ตร เงิ น ค า ตอบแทนคณะกรรมการออกข อสอบ
คาลงทะเบียน คาเบี้ยเลี้ยง คาที่พัก คาสมนาคุณวิทยากร คากระเปาเอกสารสําหรับผูเขารับ การอบรม คาเครื่องเขียนและอุปกรณ
คาจางเหมาเครื่องขยายเสียง คาตกแตงสถานที่หองประชุม คาวัสดุคอมพิวเตอร คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร คาจางเหมาจัดทํา
เอกสาร คาจางเหมาบริการคาจางโฆษณาและเผยแพร คาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
เลี้ยงรับรองคณะกรรมการ คาวัสดุงานบานงานครัว คาจางนอกเวลา คาอาหารทําการนอกเวลา คาจางเหมาพาหนะ คาทางดวน
และคาใชจ ายอื่ นๆ ที่จํา เปนในการฝกอบรม ตั้งจายจากเงินรายได (โครงการที่ 19 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 2
ประจําป พ.ศ. 2559)
10. โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการพนั กงานครูเทศบาล พนักงานจา ง ครู อัต ราจา ง และบุคลาการทาง
การศึกษา ในการจัดทําสื่อการเรียนการสอน
จํานวน 82,000 บาท
เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพนักงานครูเทศบาล พนักงานจาง ครูอัตราจาง และบุคลากรทางการศึกษา
ในการจัดทําสื่อการเรียนการสอน ในระดับชวงชั้นตาง ๆ ตามความตองการของพนักงานครูเทศบาล ฯลฯ เปนคาพิธีเปด-ปด
การ อบรม คา วัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ คา สมนาคุณวิทยากร คา กระเปาเอกสารสํ าหรับผูเขา รับ การอบรม คา ใชจา ย
เกี่ยวกับการใชและตกแตงสถานที่ฝกอบรม คาเชาที่พักวิทยากร คายานพาหนะวิทยากร คาสมนาคุณในการดูงาน คาจางเหมา
ยานพาหนะในการทัศนศึกษาดูงาน คา เบี้ยเลี้ยง คา เชา ที่พัก คา เชา สถานที่หองประชุม คาตกแตงสถานที่ประชุม คาวัสดุ
คอมพิวเตอร คาจางเหมาจัดทําเอกสาร คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร คาเชาอุปกรณตาง ๆ ในการฝกอบรม คาใชจายในการ
ติดตอสื่อสาร คาจางเหมาบริการ คาจางโฆษณาและเผยแพร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเลี้ยงรับรองวิทยากร คา
วัสดุงานบานงานครัว คาจางนอกเวลาคาอาหารทําการนอกเวลา และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนในการอบรม ตั้งจายจากเงินรายได
(โครงการที่ 20 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2559)
11. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสอนพนักงานครูเ ทศบาล พนักงานจาง ครูอัตราจาง และบุคลากร
ทางการศึกษา ในกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ
จํานวน 40,000 บาท
เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพนักงานครูเทศบาล พนักงานจาง ครูอัตราจาง และบุคลากรทางการศึกษา
ในกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ ตามความตองการของพนักงานครูเทศบาล ฯลฯ เปนคาพิธีเปด-ปดการ อบรม คาวัสดุเครื่อง
เขียนและอุปกรณ คาสมนาคุณวิทยากร คากระเปาเอกสารสําหรับผูเขารับการอบรม คาใชจายเกี่ยวกับการใชและตกแตงสถานที่
ฝกอบรม คาเชาที่พักวิทยากร คายานพาหนะวิทยากร คาสมนาคุณในการดูงาน คาจางเหมายานพาหนะในการทัศนศึกษาดูงาน
คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คาเชาสถานที่หองประชุม คาตกแตงสถานที่ประชุม คาวัสดุคอมพิวเตอร คาจางเหมาจัดทําเอกสาร
คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร คาเชา อุปกรณตา ง ๆ ในการฝกอบรม คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาจางเหมาบริการ คา จาง
โฆษณาและเผยแพร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเลี้ยงรับรองวิทยากร คาวัสดุงานบานงานครัว คาจางนอกเวลา
คาอาหารทําการนอกเวลา และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนในการอบรม ตั้งจายจากเงินรายได (โครงการที่ 21 แนวทางการพัฒนาที่ 1
ยุทธศาสตรที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2559)
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จํานวน 45,000 บาท
เพื่ อจ า ยเป นค า ใชจา ยในการปรั บพื้น ฐานนักเรียนในระดับ มัธ ยมศึก ษา ในกลุม สาระการเรี ยนคณิ ต ศาสตร วิ ท ยาศาสตร
ภาษาไทย ภาษาตางประเทศ เพื่อใหมีคุณภาพ มีทักษะความรูใกลเคียงกัน พรอมที่จะศึกษาเรียนรูไปพรอมๆกัน เปนคาพิธีเปดปดการ อบรม คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ คาสมนาคุณวิทยากร คากระเปาเอกสารสําหรับผูเขารับการอบรม คา ใชจา ย
เกี่ยวกับการใชและตกแตงสถานที่ฝกอบรม คาเชา ที่พักวิทยากร คายานพาหนะวิทยากร คา เบี้ยเลี้ยง คา เชาที่ พัก คาเช า
สถานที่หองประชุม คาตกแตงสถานที่ประชุม คาวัสดุคอมพิวเตอร คาจางเหมาจัดทําเอกสาร คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร คา
เชาอุปกรณตาง ๆ ในการฝกอบรม คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คา จางเหมาบริการ คา จางโฆษณาและเผยแพร คาอาหาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเลี้ยงรับรองวิทยากร คาวัสดุงานบานงานครัว คาจางนอกเวลาคาอาหารทําการนอกเวลา และ
คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนในการอบรม ตั้งจายจากเงินรายได (โครงการที่ 25 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 2 ประจําป
พ.ศ. 2559)
13. โครงการเขาคายคุณธรรม
จํานวน 80,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการเขาคายคุณธรรมใหกับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ฝกใหเปนคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีสมาธิ รูรัก
สามัคคี มีความกตัญู มีความเมตตา รูจักใชธรรมหรือคําสอนของศาสนาเขามาใชในการแกปญหา ใชชีวิต ดํารงชีวิต ศึกษาเลา
เรียนไดอยางปกติสุข สามารถเขากับเพื่อนนักเรียน และบุคคลรอบขางไดอยางปกติสุข เปนคา พิธีเปด-ปดการ อบรม คา วั สดุ
เครื่องเขียนและอุปกรณ คาสมนาคุณวิทยากร คากระเปาเอกสารสําหรับผูเขารับการอบรม คาใชจายเกี่ยวกับการใชและตกแตง
สถานที่ฝกอบรม คาเชาที่พักวิทยากร คายานพาหนะวิทยากร คาสมนาคุณในการดูงาน คา จางเหมายานพาหนะในการทัศน
ศึกษาดูงาน คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คาเชาสถานที่หองประชุม คาตกแตงสถานที่ประชุม คาวัสดุคอมพิวเตอร คา จางเหมา
จัดทําเอกสาร คา วัสดุโฆษณาและเผยแพร คาเชา อุปกรณตา ง ๆ ในการฝกอบรม คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาจางเหมา
บริการ คาจางโฆษณาและเผยแพร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา เลี้ยงรับรองวิทยากร คาวัสดุงานบานงานครัว
คาจางนอกเวลาคาอาหารทําการนอกเวลา และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนในการอบรม ตั้งจายจากเงินรายได (โครงการที่ 22 แนว
ทางการพัฒนาที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2559)
14. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา
รวม 14,786,200 บาทแยกเปน
14.1 เงินคาอาหารกลางวัน
จํานวน 9,792,000 บาท
เพื่ อจ ายเป นค า อาหารกลางวั นสํ าหรั บนั กเรียน โรงเรี ยนในสั งกั ดเทศบาลเมื องสุ พ รรณบุ รี ระดับ ชั้น อนุ บาล และระดั บชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 1-6 และเด็กเล็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดยคํานวณตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา ในอัตรา 100 %
ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล – ป.6 จํานวน 2,348 คน อัตราคนละ 20 บาทตอวัน จํานวน 200 วัน เปนเงิน 9,392,000 บาท
และอัตรา 100 % ของเด็กเล็ก จํานวน 100 คน อัตราคนละ 20 บาท จํานวน 200 วัน เปนเงิน 400,000 บาท รวมเปนเงิน
ทั้งสิ้น 9,792,000 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท.0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป
14.2 คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
จํานวน 80,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ในสังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เชน คาจางเหมา
ถายเอกสาร
คาจางเหมาเขา รูปเลม คาหมึกคอมพิวเตอร คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนและเหมาะสมโรงเรียนละ 20,000
บาท/ป ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท.0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
14.3 คาใชจายในการเชื่อมตออินเตอรเน็ตความเร็วสูง จํานวน 67,200 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการเชื่อมตออินเตอรเน็ตความเร็วสูง ใหแกสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ดังนี้
(1) ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line : ADSL โรงเรียนละ 9,600
บาทตอป รวม 4 โรงเรียน เปนเงิน 38,400 บาท
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4 โรงเรียน เปน เงิน 28,800 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท.0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
14.4 คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของโรงเรียนในสังกัด อปท.
จํานวน 456,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการพัฒนาครู สําหรับพนักงานครูเทศบาล ในสังกัดสถานศึกษาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จํานวน 152
คน โดยคํานวณตั้งจายในอัตราคนละ 3,000 บาท/ป ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท.0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5
มิถุนายน 2558 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
14.5 คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุง หนังสือหองสมุดโรงเรียน
จํานวน 400,000 บาท
เพื่อใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุดโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีแหงละ 100,000 บาท
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท.0893.3/ว 1867 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2557ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
14.6 คาใชจายในการพัฒนาครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็กเล็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน 10,000 บาท
เพื่อเปนคาใชจายในการพัฒนาครูผูดูแลเด็กเล็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก คนละ 2,000 บาท (ครูผูดูแลเด็กเล็ก จํานวน 5 คน/ ป)
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท.0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
14.7 คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียน
จํานวน 200,000 บาท
เพื่อเปนคาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี โรงเรียนละ 50,000 บาท/ป ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท.0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
14.8 คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา จํานวน 475,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ดังนี้
(1) ใหโรงเรียนละ 15,000 บาท รวม 4 โรงเรียน
เปนเงิน 60,000 บาท
(2) ครูแกนนํา โรงเรียนละ 1 คน ๆ ละ 3,000 บาท รวม 4 คน เปนเงิน 12,000 บาท
(3) เจาหนาที่ของกองการศึกษาที่รับผิดชอบ 1 คน
เปนเงิน 3,000 บาท
(4) สถานศึกษาดีเดน โรงเรียนละประมาณ 100,000 บาท รวม 4 โรงเรียน เปนเงิน 400,000บาท ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท.0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
14.9 คาพัฒนาครูอาสา
จํานวน 6,000 บาท
เพื่อจายเปนคาพัฒนาครูอาสา จํานวน 1 คน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท.0893.3/ว 1867 ลงวั นที่ 9
กรกฎาคม 2557 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
14.10 คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเป นฐาน ในการพัฒนาทองถิ่น
(SBMLD)
จํานวน 3,000,000 บาท
14.10.1 โรงเรียนที่จะสมัครเขารวมในปงบประมาณ 2559 3 โรงเรียนๆ ละประมาณ 750,000
บาท
14.10.2 โรงเรียน SBMLD ดีเดน
3 โรงเรียนๆ ละประมาณ 250,000 บาท
เพื่อเปนคาใชจายในการในการรวมโครงการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ในการพัฒนาทองถิ่น(SBMLD) ในการจัดซื้อ
จัดจาง จางเหมา คาวัสดุ คาครุภัณฑ คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร คาตอบแทน คาวัสดุกอสราง
คาสิ่งกอสราง และ
คาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน ตั้งจายจากเงินอุดหนุน(ลักษณะเปนโครงการคัดเลือกกอนการจัดสรร)ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ดวนที่สุด ที่ มท.0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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จํานวน 300,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเดน ในระดับสถานศึกษา และระดับองคกรปกครองสวนทองถิ่น แหง
ละ 50,000 บาท สถานศึกษา จํานวน 5 แหง กองการศึกษา 1 แหง รวม 6 แหง เปนคาใชจายในการจัดซื้อ จัดจาง จางเหมา คา
วัสดุ คาครุภัณฑ คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร คาตอบแทน และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน ตั้งจายจากเงินอุดหนุน(ลักษณะเปน
โครงการคัดเลือกกอนการจัดสรร)ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท.0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
15. เงินอุดหนุนสําหรับสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของทองถิ่น(คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียน
ยากจน)
จํานวน 1,483,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจา ยสํา หรับคาปจ จัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ในอัตราคนละ 500 บาท/ภาคเรียน(1,000 บาท/คน/ป ) ใน
ระดับประถมศึกษาปที่ 1-6 ตั้งไดไมเกินรอยละ 40 ของจํานวนนักเรียนระดับประถมศึกษา
จํานวน 679,000 บาท
15.1 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร จํานวน 197 คน เปนเงิน 197,000 บาท
15.2 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง จํานวน 237 คน เปนเงิน 237,000 บาท
15.3 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส จํานวน 125 คน เปนเงิน 125,000 บาท
15.4 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน จํานวน 120 คน เปนเงิน 120,000 บาท
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน (ม.1-3) อัตราคนละ 1,500 บาท/ภาคเรียน(3,000 บาท/คน/ป) ไมเกินรอยละ 30 ของจํานวน
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน
จํานวน 804,000 บาท
15.5 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร จํานวน 100 คน เปนเงิน 300,000 บาท
15.6 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง จํานวน 82 คน เปนเงิน 246,000 บาท
15.7 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส จํานวน 86 คน เปนเงิน 258,000 บาท
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท.0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
16. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใชจายการจัดการศึกษา ตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จํานวน 14,776,120 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายการจัดการเรียนการสอน(รายหัว)รายหัวสวนที่เพิ่ม(Top Up) คาหนังสือเรียน คาอุปกรณการเรียน คา
เครื่องแบบนักเรียน คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน สําหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ดวนที่สุด ที่ มท.0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
จํานวน 7,435,700 บาท
16.1 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร
จํานวน 2,438,700 บาท
(1) ระดับ อนุบาล อัตราคนละ 850 บาท/ภาคเรียน(1,700 บาท/คน/ป) จํา นวน 200 คน
เปนเงิน 340,000 บาท
(2) ระดับประถมศึกษา อัตราคนละ 950 บาท/ภาคเรียน(1,900 บาท/คน/ป) จํานวน 493
คน เปนเงิน 936,700 บาท
(3) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน คนละ 1,750 บาท/ภาคเรียน( 3,500 บาท/คน/ป จํานวน
332 คน เปนเงิน 1,162,000 บาท
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จํานวน 2,461,300 บาท
(1) ระดับอนุบาล อัตราคนละ 850 บาท/ภาคเรียน(1,700 บาท/คน/ป) จํานวน
คน 223 เปนเงิน 379,100 บาท
(2) ระดับประถมศึกษา อัตราคนละ 950 บาท/ภาคเรียน(1,900 บาท/คน/ป) จํานวน 593
คน เปนเงิน 1,126,700 บาท
(3) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน คนละ 1,750 บาท/ภาคเรียน( 3,500 บาท/คน/ป จํานวน
273 คน เปนเงิน 955,500 บาท
16.3 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส
จํานวน 1,762,300 บาท
(1) ระดับอนุบาล อัตราคนละ 850 บาท/ภาคเรียน(1,700 บาท/คน/ป) จํานวน
98 คน เปนเงิน 166,600 บาท
(2) ระดับประถมศึกษา อัตราคนละ 950 บาท/ภาคเรียน(1,900 บาท/คน/ป) จํานวน 313
คน เปนเงิน 594,700 บาท
(3) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน คนละ 1,750 บาท/ภาคเรียน( 3,500 บาท/คน/ป จํานวน
286 คน เปนเงิน 1,001,000 บาท
16.4 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน
จํานวน 773,400 บาท
(1) ระดับอนุบาล อัตราคนละ 850 บาท/ภาคเรียน(1,700 บาท/คน/ป) จํานวน
199 คน เปนเงิน 338,300 บาท
(2) ระดับประถมศึกษา อัตราคนละ 950 บาท/ภาคเรียน(1,900 บาท/คน/ป) จํานวน 229
คน เปนเงิน 435,100 บาท
คารายหัวสวนที่เพิ่ม (Top Up)
จํานวน จํานวน 1,705,000 บาท
16.5 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร
จํานวน 578,500 บาท
(1) ระดับประถมศึกษา อัตราคนละ 250 บาท/ภาคเรียน(500 บาท/คน/ป)
จํานวน 493 คน เปนเงิน 246,500 บาท
(2) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน คนละ 500 บาท/ภาคเรียน( 1,000 บาท/
คน/ป จํานวน 332 คน เปนเงิน 332,000 บาท
16.6 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง
จํานวน 569,500 บาท
(1) ระดับประถมศึกษา อัตราคนละ 250 บาท/ภาคเรียน(500 บาท/คน/ป) จํานวน 593 คน
เปนเงิน 296,500 บาท
(2) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน คนละ 500 บาท/ภาคเรียน( 1,000 บาท/คน/ป จํานวน
273 คน เปนเงิน 273,000 บาท
16.7 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส
จํานวน 442,500 บาท
(1) ระดับประถมศึกษา อัตราคนละ 250 บาท/ภาคเรียน(500 บาท/คน/ป) จํานวน 313 คน
เปนเงิน 156,500 บาท
(3) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน คนละ 500 บาท/ภาคเรียน( 1,000 บาท/คน/ป จํานวน
286 คน เปนเงิน 286,000 บาท
16.8 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน
จํานวน 114,500 บาท
(2) ระดับประถมศึกษา อัตราคนละ 250 บาท/ภาคเรียน(500 บาท/คน/ป) จํานวน 229 คน
เปนเงิน 114,500 บาท
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จํานวน 1,980,700 บาท
16.9 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร
จํานวน 645,635 บาท
(1) ระดับอนุบาล อัตราคนละ 200 บาท/ป) จํานวน 200 คน เปนเงิน 40,000 บาท
(2) ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 คนละ 561บาท/ป จํานวน 88 คน เปนเงิน 49,368 บาท
(3) ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2 คนละ 605บาท/ป จํานวน 91 คน เปนเงิน 55,055 บาท
(4) ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 คนละ 622บาท/ป จํานวน 70 คน เปนเงิน 43,540 บาท
(5) ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 คนละ 653บาท/ป จํานวน 87 คน เปนเงิน 56,811 บาท
(6) ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 คนละ 785 บาท/ป จํานวน77 คน เปนเงิน 60,445 บาท
(7) ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 คนละ 818บาท/ป จํานวน 80 คน เปนเงิน 65,440 บาท
(8) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 คนละ 705บาท/ป จํานวน 123คน เปนเงิน 86,715 บาท
(9) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 คนละ 865บาท/ป จํานวน120คน เปนเงิน103,800 บาท
(10)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3คนละ 949 บาท/ป จํานวน 89 คน เปนเงิน 84,461 บาท
16.10 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง
จํานวน 673,928 บาท
(1) ระดับอนุบาล อัตราคนละ 200 บาท/ป) จํานวน 223 คน เปนเงิน 44,600 บาท
(2) ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 คนละ 561บาท/ป จํานวน 90คน เปนเงิน 50,490 บาท
(3) ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2 คนละ 605บาท/ป จํานวน 89คน เปนเงิน 53,845 บาท
(4) ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 คนละ 622บาท/ป จํานวน 99คน เปนเงิน 61,578 บาท
(5) ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 คนละ 653 บาท/ป จํานวน105คนเปนเงิน 68,565 บาท
(6) ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 คนละ 785 บาท/ป จํานวน 97คน เปนเงิน 76,145 บาท
(7) ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 คนละ 818 บาท/ป จํานวน113คนเปนเงิน 92,434 บาท
(8) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 คนละ 705 บาท/ป จํานวน 103คนเปนเงิน72,165 บาท
(9) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 คนละ 865 บาท/ป จํานวน 86คนเปนเงิน 74,390 บาท
(10)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 คนละ 949 บาท/ป จํานวน84 คนเปนเงิน 79,716 บาท
16.11 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส
จํานวน 468,210 บาท
(1) ระดับอนุบาล อัตราคนละ 200 บาท/ป) จํานวน 98 คน เปนเงิน 19,600 บาท
(2) ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 คนละ 561 บาท/ปจํานวน 70 คน เปนเงิน 39,270 บาท
(3) ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2 คนละ 605 บาท/ปจํานวน 43 คน เปนเงิน 26,015 บาท
(4) ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 คนละ 622 บาท/ปจํานวน 45 คน เปนเงิน 27,990 บาท
(5) ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 คนละ 653 บาท/ปจํานวน 48 คน เปนเงิน 31,344 บาท
(6) ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 คนละ 785 บาท/ปจํานวน 61 คน เปนเงิน 47,885 บาท
(7) ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 คนละ 818 บาท/ปจํานวน 46 คน เปนเงิน 37,628 บาท
(8) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 คนละ 705 บาท/ปจํานวน 104 คนเปนเงิน73,320 บาท
(9) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 คนละ 865 บาท/ปจํานวน 90 คนเปนเงิน 77,850 บาท
(10)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 คนละ 949 บาท/ปจํานวน 92 คนเปนเงิน 87,308 บาท
16.12 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน
จํานวน 192,900 บาท
(1) ระดับอนุบาล อัตราคนละ 200 บาท/ป) จํานวน 199 คน เปนเงิน 39,800 บาท
(2) ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 คนละ 561 บาท/ปจํานวน 39 คนเปนเงิน21,879 บาท
(3) ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2 คนละ 605 บาท/ปจํานวน 39 คนเปนเงิน23,595 บาท
(4) ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 คนละ 622 บาท/ปจํานวน 40 คนเปนเงิน24,880 บาท
(5) ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 คนละ 653 บาท/ปจํานวน 42 คนเปนเงิน27,426 บาท
(6) ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 คนละ 785 บาท/ปจํานวน 34 คนเปนเงิน26,690 บาท
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คาเครื่องอุปกรณการเรียน
จํานวน 576,570 บาท
16.13 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร
จํานวน 185,855 บาท
(1) ระดับอนุบาล อัตราคนละ 100 บาท/ป) จํานวน 200 คน เปนเงิน 20,000 บาท
(2) ระดับชั้นประถมศึกษา คนละ 195 บาท/ปจํานวน 493 คนเปนเงิน 96,135 บาท
(3) ระดับชั้นมัธยมศึกษา คนละ 210 บาท/ปจํานวน 332 คนเปนเงิน 69,720 บาท
16.14 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง
จํานวน 195,265 บาท
(1) ระดับอนุบาล อัตราคนละ 100 บาท/ป) จํานวน 223 คน เปนเงิน 22,300 บาท
(2) ระดับชั้นประถมศึกษา คนละ 195 บาท/ปจํานวน 593 คน เปนเงิน 115,635 บาท
(3) ระดับชั้นมัธยมศึกษา คนละ 210 บาท/ปจํานวน 273 คน เปนเงิน 57,330 บาท
16.15 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส
จํานวน 130,895 บาท
(1) ระดับอนุบาล อัตราคนละ 100 บาท/ป) จํานวน 98 คน เปนเงิน 9,800 บาท
(2) ระดับชั้นประถมศึกษา คนละ 195 บาท/ปจํานวน 313 คน เปนเงิน 61,035 บาท
(3) ระดับชั้นมัธยมศึกษา คนละ 210 บาท/ปจํานวน 286 คน เปนเงิน 60,060 บาท
16.16 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน
จํานวน 64,555 บาท
(1) ระดับอนุบาล อัตราคนละ 100 บาท/ป) จํานวน 199 คน เปนเงิน 19,900 บาท
(2) ระดับชั้นประถมศึกษา คนละ 195 บาท/ปจํานวน 229 คน เปนเงิน 44,655 บาท
คาเครื่องแบบนักเรียน
จํานวน 1,203,030 บาท
16.17 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร
จํานวน 386,880 บาท
(1) ระดับอนุบาล อัตราคนละ 300 บาท/ป) จํานวน 200 คน เปนเงิน 60,000 บาท
(2) ระดับชั้นประถมศึกษา คนละ 360 บาท/ปจํานวน 493 คนเปนเงิน 177,480 บาท
(3) ระดับชั้นมัธยมศึกษา คนละ 450 บาท/ปจํานวน 332 คนเปนเงิน 149,400 บาท
16.18 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง
จํานวน 403,230 บาท
(1) ระดับอนุบาล อัตราคนละ 300 บาท/ป)จํานวน 223 คน เปนเงิน 66,900 บาท
(2) ระดับชั้นประถมศึกษา คนละ 360 บาท/ปจํานวน 593 คนเปนเงิน 213,480 บาท
(3) ระดับชั้นมัธยมศึกษา คนละ 450 บาท/ปจํานวน 273 คนเปนเงิน 122,850 บาท
16.19 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส
จํานวน 270,780 บาท
(1) ระดับอนุบาล อัตราคนละ 300 บาท/ป) จํานวน 98 คน เปนเงิน 29,400 บาท
(2) ระดับชั้นประถมศึกษา คนละ 360 บาท/ปจํานวน 313 คนเปนเงิน 112,680 บาท
(3) ระดับชั้นมัธยมศึกษา คนละ 450 บาท/ปจํานวน 286 คนเปนเงิน 128,700 บาท
16.20 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน
จํานวน 142,140 บาท
(1) ระดับอนุบาล อัตราคนละ 300 บาท/ป) จํานวน 199 คน เปนเงิน 59,700 บาท
(2) ระดับชั้นประถมศึกษา คนละ 360 บาท/ปจํานวน 229 คนเปนเงิน 82,440 บาท
คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
จํานวน 1,875,120 บาท
16.21 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร
จํานวน 614,800 บาท
(1) ระดับอนุบาล อัตราคนละ 215 บาท/ภาคเรียน(430 บาท/คน/ป) จํานวน
200 คน เปนเงิน 86,000 บาท
(2) ระดับประถมศึกษา อัตราคนละ 240 บาท/ภาคเรียน(480 บาท/คน/ป) จํานวน 493 คน
เปนเงิน 236,640 บาท
(3) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน คนละ 440 บาท/ภาคเรียน( 880 บาท/
คน/ป จํานวน 332 คน เปนเงิน 292,160 บาท
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จํานวน 620,770 บาท
(1) ระดับอนุบาล อัตราคนละ 215 บาท/ภาคเรียน(430 บาท/คน/ป) จํานวน
223 คน เปนเงิน 95,890 บาท
(2) ระดับประถมศึกษา อัตราคนละ 240 บาท/ภาคเรียน(480 บาท/คน/ป) จํานวน 593 คน
เปนเงิน 284,640 บาท
(3) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน คนละ 440 บาท/ภาคเรียน( 880 บาท/คน/ป จํานวน 273
คน เปนเงิน 240,240 บาท
16.23 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส
จํานวน 444,060 บาท
(1) ระดับอนุบาล อัตราคนละ 215 บาท/ภาคเรียน(430 บาท/คน/ป) จํานวน
98 คน เปนเงิน 42,140 บาท
(2) ระดับประถมศึกษา อัตราคนละ 240 บาท/ภาคเรียน(480 บาท/คน/ป) จํานวน 313 คน
เปนเงิน 150,240 บาท
(3) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน คนละ 440 บาท/ภาคเรียน( 880 บาท/คน/ป จํานวน 286
คน เปนเงิน 251,680 บาท
16.24 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน
จํานวน 195,490 บาท
(1) ระดับอนุบาล อัตราคนละ 215 บาท/ภาคเรียน(430 บาท/คน/ป) จํานวน
199 คน เปนเงิน 85,570 บาท
(2) ระดับประถมศึกษา อัตราคนละ 240 บาท/ภาคเรียน(480 บาท/คน/ป) จํานวน 229 คน
เปนเงิน 109,920 บาท
17. คาใชจายในการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น เจาภาพระดับจังหวั ด ตามที่
ไดรับมอบหมาย ในระดับกลุมการศึกษาทองถิ่นที่ 4 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท.0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5
มิถุนายน 2558 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
18. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจายเปนคา ใชจา ยในการเดินทางไปราชการทั้งใน และนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล
พนักงานจาง รวมทั้งคาใชจายอื่นที่จําเปนและเหมาะสมและสามารถถัวจายไดตามระเบียบ ฯ ตั้งจายจากเงินรายได สําหรับ
- หนวยศึกษานิเทศก นักวิชาการศึกษา ผูชวยศึกษานิเทศก กองการศึกษา จํานวน 100,000 บาท
- สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
จํานวน 100,000 บาท
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
จํานวน 65,000 บาท
เพื่อจา ยเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ เชน คาซอมแซมทรัพยสิน ครุภัณฑตาง ๆ
คาบํารุงรักษาทรัพยสิน ตั้งจายจากเงินรายได
คาวัสดุ
รวม
16,088,640
บาท
วัสดุสํานักงาน
จํานวน
400,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานตางๆ เชน หมึกพิมพสําเนา กระดาษ ตรายาง แบบเรียน หนังสือเรียน คูมือครู ตําราตางๆ
หนังสือพิมพ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ ฯลฯ วัสดุทําขอสอบศูนยพัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนสังกัดเทศบาล ตั้งจาย
จากเงินรายได
วัสดุไฟฟาและวิทยุ
จํานวน
80,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุตางๆ เชน สายไฟ หลอดไฟ และอุปกรณไฟฟาอื่นๆ ตั้งจายจากเงินรายได
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จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจายเปนจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัวตาง ๆ เชน ไมกวาด ผงซักฟอก น้ํายาเครื่องสุขภัณฑ แกวน้ํา กระดาษเช็ดหนาหรือ
กระดาษชําระ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุกอสราง
จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสรางตาง ๆ เชน สี ไม ตะปู ปูน หิน ทราย กระเบื้อง เพื่อปรับปรุง ซอมแซม
สิ่งกอสรางตาง ๆ ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย
จํานวน
90,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร หรือการแพทยตาง ๆ เชน เวชภัณฑ แอลกอฮอล ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุเกษตร
จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุการเกษตรตางๆ เชน ปุย พันธุพืช กระถางตนไม มีดดายหญา บัวรดน้าํ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพรตาง ๆ เชน เมมโมรี่การด รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการลางอัดขยาย ถานใส
กลองถายรูป ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุกีฬา
จํานวน 120,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกีฬาตาง ๆ เชน ฟุตบอล วอลเลยบอล ตระกรอ ตาขายกีฬา นกหวีด นาฬิกาจับเวลา ฯลฯ ตั้งจาย
จากเงินรายได
วัสดุคอมพิวเตอร
จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรตางๆ เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล เทปบันทึกขอมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพ สําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร กระดาษตอเนื่อง ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุการศึกษา
จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุการศึกษาใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดเทศบาล หุน สื่อการเรียนการสอนทําดว ย
พลาสติก ฯลฯ และการจัดการศึกษาแกเด็กดอยโอกาส ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท.0893.3/ว 1867 ลงวันที่ 9
กรกฎาคม 2557 ตั้งจายจากเงินรายได 190,000 บาท และตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 10,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง
จํานวน
50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะตาง ๆ เชน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน น้ํามันเบรค ฯลฯ
ตั้งจาย
จากเงินรายได
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
จํานวน 200,000 บาท
เพื่อใชจายในการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นตางๆ เชน น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันเครื่อง ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุอาหารเสริม(นม)
จํานวน 14,338,640 บาท
เพื่อจา ยเปน คา สนับ สนุนอาหารเสริม (นม) อัตราคนละ 7.37 บาท สํา หรับ นัก เรียนในสังกั ดเทศบาลเมื องสุพ รรณบุรีทั้ง 4
โรงเรียน จํานวน 2,348 คน เปนเวลา 260 วัน เปนเงิน 4,499,240 บาท และสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 102 คน เปนเวลา
280 วัน เปนเงิน 210,490 บาท และโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) จํานวน 5,025 คน
เปน เวลา 260 วัน เปนเงิน 9,628,905 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด วนที่ สุด ที่ มท.0893.3/ว 3149 ลงวั นที่ 5
มิถุนายน 2558 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
คาสาธารณูปโภค
รวม
1,282,000 บาท
คาไฟฟา
จํานวน
200,000 บาท
เพื่อจายเปนคาไฟฟาสําหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลศูนยพัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ตั้งจายจากเงินรายได
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จํานวน 1,000,000 บาท
เพื่อจายเปนคาน้ําประปาสําหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลและศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ ตั้งจายจากเงินรายได
คาบริการโทรศัพท
จํานวน
50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาโทรศัพทสําหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลและศูนยพัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล ตั้งจายจากเงินรายได
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
จํานวน
32,000 บาท
เพื่อจายเปนคาธรรมเนียม คาสมาชิก คาขอใชหมายเลข คาชั่วโมงอินเทอรเน็ตของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลและศูนยพัฒนา
เด็กเล็กฯ ตั้งจายจากเงินรายได
งบลงทุน
รวม 10,928,655 บาท
คาครุภัณฑ
รวม 9,747,655 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน
รวม 4,472,555 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อหรือจางทําครุภัณฑสํานักงาน จํานวน 32 รายการ ประกอบดวย
1. โตะนักเรียนเดี่ยวพรอมเกาอี้ จํานวน 350 ชุด เปนเงิน 350,000 บาท
มีคุณลักษณะดังนี้
- โตะ - เกาอี้นักเรียน ( เหล็กเหลี่ยม )
- หนาโตะ กวาง 40 ซม. ยาว 60 ซม. พื้นถึงหนาโตะ 76 ซม.
- เกาอี้ ที่นั่งกวาง 41 ซม. ลึก 45 ซม. พื้นถึงที่นั่ง 45 ซม. ,พื้นถึงหลังพิง 81 ซม.
- โครงเหล็ก สีดํา ,แผนหนาโตะเปนไมแข็งแรง ทนทาน
สําหรับโรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร จํานวน 200 ตัว โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน จํานวน 150 ตัว ตั้งตามราคาใน
ทองถิ่น ไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
2. เครื่องปรับอากาศขนาดไมนอยกวา 30,000 B.T.U. ชนิดตั้งพื้นหรือแขวนพรอมติดตั้ง จํานวน 23 เครื่อง
เครื่องละ 37,000 บาท เปนเงิน 851,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เปนเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน
- เปนเครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็น ขนาดไมนอยกวา 30,000BTU
- ตองเปนผลิตภัณฑเดียวกันประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวยสงความเร็วและหนวยระบายความรอนจาก
โรงงานเดียวกัน
- มีแผนกรองฝุนละอองแบบนาโนเทคโนโลยีและสามารถถอดลางทําความสะอาดได
- ตองเปนผลิตภัณฑที่ผานการตรวจสอบ ไดรบั การรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.1516-2541 และ
สลากประหยัดไฟฟาเบอร5
- แผงควบคุมความเย็นเปนระบบดิจิตอลรีโมทมีสายหรือดีกวา
- คอยลเย็นเคลือบสารชนิดพิเศษ Coated Blue Fin
- มีระบบหนวงเวลาคอมเพรสเซอร 3 นาที หรือดีกวา
- พรอมติดตั้งและสามารถใชงานไดทันที
- ตัง้ ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ
สําหรับโรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร จํานวน 8 เครื่อง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง จํานวน 5 เครื่อง โรงเรียน
เทศบาล 3 วัดไชนาวาส จํานวน 10 เครื่อง
3. เครื่องปรับอากาศขนาดไมนอยกวา 36,000B.T.U. มีระบบฟอกอากาศ ชนิดตั้งพื้นหรือแขวนพรอมติดตั้ง
จํานวน 9 ชุด ราคาชุดละ 44,000 บาท เปนเงิน 396,000 บาท มีคณ
ุ ลักษณะพื้นฐานดังนี้
- เปนเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน
- เปนเครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็น ขนาดไมนอยกวา 36,000BTU
- ตองเปนผลิตภัณฑเดียวกันประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวยสงความเร็วและหนวยระบายความรอนจาก
โรงงานเดียวกัน
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- ตองเปนผลิตภัณฑที่ผานการตรวจสอบ ไดรับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.1516-2541 และ
สลากประหยัดไฟฟาเบอร5
- แผงควบคุมความเย็นเปนระบบดิจิตอลรีโมทมีสายหรือดีกวา
- คอยลเย็นเคลือบสารชนิดพิเศษ Coated Blue Fin มีระบบหนวงเวลาคอมเพรสเซอร
- พรอมติดตั้งและสามารถใชงานไดทันที
สําหรับโรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ตั้งตามราคามาตรฐานครุภัณฑ
4. ตูเหล็กใสหนังสือ ขนาด 181 x 40.6 x 87.6 เซนติเมตร จํานวน 20 ตู เปนเงิน 108,000 บาท สําหรับ
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร
5. ตูเหล็ก 2 ชั้น ชั้นบนกระจกใสบานสไลด ชั้นลางตูทึบเปนบานเหล็กสไลด พรอมฐานรองตู จํานวน 28 ชุด
ราคาชุดละ 8,500 บาท เปนเงิน 238,000 บาท คุณลักษณะดังนี้
- เปนตูเหล็ก 2 ชั้น ประกอบดวย
- ชั้นบนกระจกใสบานสไลด ขนาด กวาง 1,190 มม. หนา (ลึก) 408 มม. สูง 878 มม.
- ชั้นลางตูทึบ บานเหล็กสไลด ขนาด กวาง 1,190 มม. หนา (ลึก) 408 มม. สูง 878 มม.
สําหรับโรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง จํานวน 10 ชุด โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน จํา นวน 12 ชุด ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กวัดไทรย จํานวน 6 ชุด ตั้งตามราคาในทองถิ่น ไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
6. ตูเหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บานเปด จํานวน 10 ตู ราคาตูละ 3,500 บาท เปนเงิน 35,000 บาท สําหรับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดไทรย ตั้งตามราคาในทองถิ่นไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
7. ตูเหล็ก 2 ชั้น ชั้นบนกระจกใสบานสไลด ชั้นลางตูทึบเปนบานเหล็กสไลด พรอมฐานรองตู จํานวน 12 ชุด
ราคาชุดละ 8,500 บาท เปนเงิน 102,000 บาท คุณลักษณะดังนี้
- เปนตูเหล็ก 2 ชั้น ประกอบดวย
1. ชั้นบนกระจกใสบานสไลด ขนาด กวาง 1,190 มม. หนา (ลึก) 408 มม. สูง 878 มม.
2. ชั้นลางตูทึบ บานเหล็กสไลด ขนาด กวาง 1,190 มม. หนา (ลึก) 408 มม. สูง 878 มม.
สําหรับโรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ตั้งตามราคาในทองถิ่น ไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
8. ชั้นหนังสือแบบ 2 ดา น 2 ชวง ปดไมดานขางและดานบน วางได 6 ระดับชั้น พรอมลวดกั้นหนังสือชั้นละ 1
เสน ขนาดกวาง1,868 มม. ลึก 510 มม. สูง 1,980 มม. ราคาตูละ 18,565 บาท จํา นวน 3 ตู เปนเงิน 55,695 บาท สําหรับ
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส
9. ตูหนังสือแบบ 2 ดาน 2 ชวง ปดไมดา นขางและดานบน วางได 6 ระดับชั้ น พรอมลวดกั้นหนังสือชั้นละ 1
เสน ขนาดกวาง 1,840 มม. ลึก 610 มม. สูง 2,160 มม.ราคาตูละ 27,445 บาท จํานวน 6 ตู เปนเงิน 164,670 บาท สําหรับ
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส
10.ชั้นวารสารชนิดเอียง (เปดชั้นได) สําหรับหองสมุด ขนาดกวา ง 36 นิ้ว สูง36นิ้ว ลึก12นิ้ว จํานวน 10 ใบ
ราคาใบละ4,400 บาท เปนเงิน 44,000 บาท สําหรับโรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ตั้งตามราคาครุภัณฑสมาคมหองสมุด
แหงประเทศไทย
11. ชั้นหนังสือ ชนิดสองตอนใชไดสองหนา (เลื่อนชั้นได) สําหรับหองสมุดขนาดกวาง 72 นิ้ว สูง 36 นิ้ว ลึก 20
นิ้ว จํา นวน 10 ใบ ราคาใบละ 13,300 บาท เปนเงิน 133,000 บาท สําหรับโรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ตั้งตามราคา
ครุภัณฑสมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย
12. พัดลมชนิดโคจร ใบพัดขนาด 16 นิ้ ว ปดเปดดวยสวิทช , ปรับ แรงลมไดหลายระดับ , ปรั บกม เงยได
จํานวน 131 ตัว พรอมคาติดตั้ง เปนเงิน 262,000 บาท สําหรับโรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร จํานวน 30 เครื่อง โรงเรียน
เทศบาล 2 วัดปราสาททอง จํานวน 40 เครื่อง โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส จํานวน 20 เครื่อง โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัว
บาน 31 เครื่อง ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดไทรย จํานวน 10 เครื่อง
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นิ้ว ลึก 17 นิ้ว จํานวน 2 คัน ราคาคันละ 4,150 บาท เปนเงิน 8,300 บาท สําหรับโรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ตั้งตาม
ราคาครุภัณฑสมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย
14. แทนอานหนังสือพิมพ (แบบหนาจั่ว)(วางได 2 ฉบับ) สําหรับหองสมุด ขนาดกวาง 36นิ้ว สูง 55นิ้ว ลึก 24
นิ้วจํานวน 3 แทน ราคาแทนละ 6,700 บาท เปนเงิน 20,100 บาท สําหรับโรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ตั้งตามราคา
ครุภัณฑสมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย
15. เครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา และสี) ความเร็วไมนอยกวา 30 แผนตอนาที จํานวน 2 เครื่อง
ราคาเครื่องละ 250,000 บาท เปนเงิน 500,000 บาท เปนเครื่องถายเอกสาร, เครื่องสแกนเนอรและเครื่องพิมพใน เครื่อง
เดียวกัน ระบบดิจิตอลมัลติฟงกชั่นใชกระดาษธรรมดาพรอมตูรอง ชนิดผงหมึกแหงพิมพภาพดวยระบบเลเซอร ไมใชผงเหล็ก
และไมทําลายสิ่งแวดลอม ความเร็วในการถายเอกสารขนาดA๔ ไมนอยกวา 3๐ แผน/นาที สามารถยอ-ขยายได สามารถจัดเรียง
หรือแยกกลุมสาเนาเปนชุดๆได สามารถวางตนฉบับ ขนาด A๓ ได สามารถถายเอกสาร ๒ หนาไดโดยอัตโนมัติ มีชุดปอน
ตนฉบับแบบกลับหนาหลังโดยอัตโนมัติ มีพอรตตอกับเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อใชเปนเครื่องพิมพ สําหรับโรงเรียนเทศบาล 4 วัด
ศรีบัวบาน 1 เครื่อง ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดไทรย จํานวน 1 เครื่อง ตั้งตามราคามาตรฐานครุภัณฑ
16.โตะครู ระดับ 7-9 พรอมเกาอี้ลอเลื่อน มีพนักพิง ปรับระดับสูง-ต่ํา ได จํานวน 23 ชุด ราคาชุดละ 5,100
บาท เปนเงิน 117,300 บาท สําหรับโรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส จํานวน 10 ชุด โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน จํานวน
10 ชุด ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดไทรย จํานวน 3 ชุด ตั้งตามราคาในทองถิ่นไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
17. โตะหองประชุม ขนาด ยาว 120 x ลึก 43 x สูง 74 ซม. เปนโตะขาเหล็กชุบโครเมียม สามารถพับขาได
พื้นโตะปูดวยโฟเมกา จํานวน 40 ตัว ราคาตัวละ 1,600 บาท เปนเงิน 64,000 บาท สําหรับโรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน
จํานวน 30 ตัว ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดไทรย จํานวน 10 ตัว ตั้งตามราคาในทองถิ่นไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
18. ชุดรับแขกโซฟาแบบหนังอยางดี จํานวน 5 ชุด มีคุณลักษณะดังนี้ เปนชุดรับแขก (3ที่นั่ง) ขนาดไมนอยกวา
1,900x750x700มม.จํานวน 1 ตัวและชุดรับแขก (1 ที่นั่ง) ขนาดไมนอยกวา 850x750x700 มม. จํานวน 4 ตัว โตะกลางเปนไม
เนื้อแข็ง ราคาชุดละ 35,000 บาท เปนเงิน 175,000 บาท สําหรับโรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส จํานวน 2 ชุด โรงเรียน
เทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน จํานวน 2 ชุด ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดไทรย จํานวน 1 ชุด ตั้งตามราคาในทองถิ่น ไมมีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ
19. โตะมานั่งหินขัด พรอมเกาอี้ จํานวน 10 ชุด ชุดละ 3,500 บาท เปนเงิน 35,000 บาท สําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็กวัดไทรย ตั้งตามราคาในทองถิ่น ไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
20. ที่กั้นเขาและออก พรอมราวกั้นทางเดิน ขนาดกวาง 555 มม. ลึก 205 มม. สูง 1,030 มม.จํานวน 1 ชุด
เปนเงิน 63,250 บาท สําหรับโรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ตั้งตามราคาในทองถิ่น ไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
21. เครื่องอัดหนังสือขนาดใหญ จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 11,500 บาท สําหรับโรงเรียนเทศบาล 3 วัดไช
นาวาส ตั้งตามราคาในทองถิ่น ไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
22. เครื่องหนีบหนังสือสําหรับเจาะรู จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 8,740 บาท สําหรับโรงเรียนเทศบาล 3 วัดไช
นาวาส ตั้งตามราคาในทองถิ่น ไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
23. ชุดเคานเตอรแบบสูง จํานวน 1 ตัว เปนเงิน 65,000 บาท คุณสมบัติ
- โครงสรางเปนเหล็ก ถอดประกอบได
- พื้นเคานเตอร ทําจากไมอัดสัก
- ผนังดานหนาบุผา
สําหรับโรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ตั้งตามราคาในทองถิ่น ไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ .

- 119 24. ชุดโตะและเกาอี้นั่งอานหนังสือ ขนาดกวาง 1.50 เมตร ลึก 0.91 เมตร สูง 0.73 เมตร พื้นโตะและที่นั่งเกาอี้
ทําจากไมเคลือบ โครงขาตั้งทําจากเหล็กพนสี มีน็อต ปรับระดับพื้น 1 ชุดประกอบดวย โตะ 1 ตัวเกาอี้ 4 ตัว จํานวน 10 ชุด
ราคาชุดละ 9,950 บาท เปนเงิน 99,500 บาท สําหรับโรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส
25. ตูเก็บสิ่งของกอนเขาหองสมุด แบบถอดประกอบได แบงเปนชอง ๆ จํานวน 24 ชอง ขนาดกวาง 72 นิ้ว. ลึก
10 นิ้ว. สูง 77 นิ้ว จํานวน 1 ตู เปนเงิน 10,000 บาท
สําหรับโรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ตั้งตามราคาในทองถิ่น ไม
มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
26. เกาอี้เลคเชอร จํานวน 200 ตัว ตัวละ 1,000 บาท เปนเงิน 200,000 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้
เลคเชอร พื้นและพนักพิงทําจากไม ขาเหล็กทาสี สําหรับโรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ตั้งตามราคาทองถิ่น ไมมีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ
27. เกาอี้นั่งบุนวม จํานวน 200 ตัว ตัวละ 500 บาท เปนเงิน 100,000 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้นั่งบุ
นวม ขนาด 43 x 53 x 90 ซ.ม. ขาเหล็กชุดโคเมียมอยางดี สําหรับโรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ไมมีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ
28. ผาคลุมเกาอี้ จํานวน 200 ชิ้น ชิ้นละ 200 บาท เปนเงิน 40,000 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อผาคลุมเกาอี้
โครงเหล็กบุนวม ชนิดเต็มตัว มีโบวคาด สําหรับโรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
29. โตะขาเหล็กชุบโครเมียมพับได พื้นปูโฟเมกา จํานวน 50 ตัว ตัวละ 1,500 บาท เปนเงิน 75,000 บาท
มีคุณลักษณะ ดังนี้
- ขนาดความยาว 150 เซนติเมตร ความกวาง 60 เซนติเมตร ความสูง 75 เซนติเมตร
สําหรับโรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ตั้งตามราคาในทองถิ่น ไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
30. เครื่องดูดฝุน จํานวน 1 เครื่อง (พรอมอุปกรณ) เปนเงิน 13,000 บาท มีคุณลักษณะ ดังนี้
- สามารถดูดฝุนและน้ําได ขนาด 15 ลิตร (พรอมอุปกรณ)
สําหรับโรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
31. ป า ยอลู มิ เ นี ย ม พรอ มติ ด ตั้ง จํา นวน 10 ป า ย ป า ยละ 12,000 บาท เป น เงิ น 120,000 บาท มี
คุณลักษณะ ดังนี้
- เปนปายอลูมิเนียมสําหรับติดตั้งที่ผนังหองเรียน
- ขนาดความกวาง 120 เซนติเมตร ความยาว 240 เซนติเมตร
- ภายในกรุดวยไมอัดและกระดาษชานออยหรือดีกวา กรุทับดวยผากํามะหยี่ ดานหนาเปนกระจกบานเลื่อน
พรอมอุปกรณรางและกุญแจ
สําหรับโรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ตั้งตามราคาในทองถิ่น ไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
32. กระจกเงาพรอมติดกรอบอลูมิเนียม จํานวน 3 บาน บานละ 2,500 บาท เปนเงิน 7,500 บาท มี
คุณลักษณะ ดังนี้
- เปนกระจกเงาอยางดี พรอมติดกรอบอลูมิเนียม
- ขนาดความสูง ไมนอยกวา 2 เมตร ความกวาง ไมนอยกวา 1 เมตร
สําหรับโรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ตั้งตามราคาในทองถิ่น ไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
ทุกรายการตั้งจายจากเงินรายได (โครงการที่ 3 แนวทางการพัฒนาที่ 2 ยุทธศาสตรที่ 1 ประจําป พ.ศ. 2559)
ครุภัณฑการเกษตร
รวม 58,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อครุภัณฑการเกษตร จํานวน 3 รายการ ดังนี้
1. เครื่องปมน้ําระบบอัตโนมัติ ขนาดมอเตอรไมนอยกวา 300 วัตต จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 10,000 บาท
มีคุณลักษณะ ดังนี้
- เปนมอเตอรพลังสูง สงกําลังน้ําไดแรง ทนทาน ครีบชวยระบายความรอน ปดปองกันสัตวหรือแมลงเขาไปใน
มอเตอร เสียงเดินเงียบยิ่งขึ้น เพิ่มแรงสงน้ําไดปริมาณมากขึน้

- 120 - ควบคุมการทํางานดวยระบบอิเล็คทรอนิค (Flow Switch) มีสวิทซควบคุมแรงดัน ใชงานไดรวดเร็ว เปนวัสดุ
คุณภาพสูงใชงานไดยาวนาน มีฝาครอบภายนอกและเคลือบซิลิโคนทีแผงวงจรภายในอีกชั้น ปองกันน้ําและฝุน
ละออง
- มีสวิทซควบคุมแรงดัน ควบคุมการทํางานโดยอัตโนมัติ ตัด – ตอ การทํางานไดเงียบสนิท
- มีกลองเก็บสายไฟปกปองชุดสายไฟและอุปกรณเก็บประจุไฟฟา(Condenser) จากน้ํา แมลงและหนูอีกชั้น
- มอเตอรรับประกัน 5 ป ตองมี Thermostat ปองกัน Motor ไหม ในสภาวะที่ใชงานผิดปกติ
- มีระบบเพิ่มแรงดันน้ําโดยอัตโนมัติ เมื่อมีการเปดใชน้ํา สงน้าํ อยางตอเนื่องและรักษาปริมาณน้ําสม่ําเสมอ
- ตัวถังแรงดัน ทนทาน ปลอดสนิม ใหแรงดันไดสม่ําเสมอตลอดอายุการใชงาน
- มีขนาดเล็กประหยัดพื้นที่ติดตั้งมากกวา ทางออกน้ําเลือกได 2 ทาง เพิ่มความสะดวกในการติดตั้ง
ดูสวยงาม
เรียบรอย ฐานรองปองกันน้ําขัง ใชวัสดุคุณภาพสูง ทนแดด ทนฝน
- ชุดหัวปมตองทนทานและไมเปนสนิม
- มีระบบปองกันน้ําไหลยอนกลับ ปดน้ําไดสนิทตลอดเวลา
- ฝาครอบเปนพลาสติกเนื้อหนา ทนทุกสภาวะ พรอมน็อตยึดฝาครอบ เพิ่มความแข็งแรง ปลอดภัย
- ตองมีสายดิน เพื่อความปลอดภัยในการติดตั้งเครื่องเมื่อใชงาน
สําหรับโรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ตั้งตามราคาในทองถิ่น ไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
2. ถังสําหรับเก็บน้ําไฟเบอรกลาส (แบบนาโน) จํานวน 2 ใบ ราคาใบละ 11,000 เปนเงิน 22,000 บาท มี
คุณลักษณะดังนี้
- เปนถังสําหรับเก็บน้ํา ขนาดความจุไมนอยกวา 1,500 ลิตร จํานวน 2 ถัง
มีความสูงไมนอยกวา 2.05 เมตร และมีเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา 1.05 เมตร
- ปลอดสนิมอายุการใชงานยาวนาน และไดรับมาตรฐาน มอก. 1379-2539
- ฝาถังแนบสนิทปากถัง เพื่อปองกันฝุนและแมลงลงไปเจือปนกับน้ํา
- สามารถปองกันแสงแดด Uv Stabilizer แสงแดดไมสามารถผานได สีไมซีดกรอบ ไมเปนตะไครน้ํา
สําหรับโรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ตั้งตามราคาในทองถิ่น ไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
3. ถังน้ําแบบไฟเบอรกลาส จํานวน 2 ใบ ใบละ 13,000 บาท เปนเงิน 26,000 บาท มีคุณลักษณะ ดังนี้
- เปนถังน้ําแบบไฟเบอรกลาส (พลาสติกเสริมแรง) ขนาดความจุไมนอยกวา 2,000 ลิตร
- คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
- ไดรับมาตรฐาน มอก.1379-2539
- แสงแดดไมสามารถสองผานได
สําหรับโรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
ทุกรายการตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (โครงการที่ 3 แนวทางการพัฒนาที่ 2 ยุทธศาสตรท่ี 1 ประจําป พ.ศ. 2559)
ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
รวม 487,800 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อหรือจางทําครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ จํานวน 7 รายการ ประกอบดวย
1. ตูลําโพงอเนกประสงค ขนาด 15 นิ้ว แบบเคลื่อนที่ จํานวน 8 เครื่อง เครื่องละ 9,000 บาท เปนเงิน
72,000 บาท มีคุณลักษณะดังนี้
- ลําโพง 2 ทาง 15 นิ้ว พรอมไมคลอย ยานความถี่ UHF จํานวน 2 อัน
- กําลับขับสูงสุดไมนอยกวา 450w./900w. กําลังขับพาวเวอรแอมปสูงสุด 150w
- ชองสําหรับเสียบ USB เลน MP3 ได และมีเครื่องบันทึกเสียงในตัว บันทึกเสียงพูดเปนไฟล MP3
- สามารถปรับเสียง เบส แหลม ปรับทุม-แหลม และปรับเอ็กโคได (เสียงกอง)
- มีชองเสียบสัญญาณ Mic, Line Input ใชไมคสายได

- 121 - แบตเตอรี่ในตัว (ชารจไฟบานปกติ) ชารจไฟในตัว และ แบตเตอรี่ชารจไดในตัวตูลําโพง
สําหรับโรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 4 เครื่อง โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 3 เครื่อง ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดไทรย 1
เครื่อง ตั้งตามราคาในทองถิ่น ไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
2. เครื่องขยายเสียงชวยสอนแบบพกพา จํานวน 24 เครื่อง เครื่องละ 4,000 บาท เปนเงิน 96,000 บาท มี
คุณลักษณะ ดังนี้
- กําลังขับ 15 วัตต Max 30 วัตต
- ขนาดลําโพง 6.5 นิ้ว
- เชื่อมตอ USB/SD ได
- เลน MP3 ได
- ประกอบดวย ไมคลอยแบบติดปกเสื้อ และแบบมือถือ พรอมเครื่องสงและกระเปาสะพาย
สําหรับโรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ตั้งตามราคาในทองถิ่น ไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
3. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร จํานวน 3 เครื่อง เครื่องละ 33,000 บาท เปนเงิน 99,000 บาท เพื่อจาย
เปนคาจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ XGA ขนาดไมนอยกวา 3,000 ANSI Lumens สําหรับโรงเรียนเทศบาล 3 วัด
ไชนาวาส ตั้งราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ
4. จอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟา จํานวน 2 จอ จอละ 9,900 บาท เปนเงิน 19,800 บาท เพื่อจายเปนคา
จัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟาขนาดเสนทแยงมุม 100 นิ้ว สําหรับโรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ตั้งราคาตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ
5. วิทยุ –เทปซีดี จํานวน ๕ เครื่อง เครื่องละ 16,000 บาท เปนเงิน 80,000 บาท มีคุณลักษณะดังนี้
- มีกําลังขับรวมไมนอยกวา 100 w ( PMPO)
- มีภาครับวิทยุ FM/AM พรอมระบบ Auto Scan
- สามารถเลน แผน DVD CD / CD-R
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดไทรยตั้งตามราคาทองถิ่น ไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
6. โทรทัศนสี แบบ LED TV ระดับความละเอียด1920x1080 พิกเซล ขนาดไมนอยกวา 55 นิ้ว จํานวน 1
เครื่อง เปนเงิน 46,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- ระดับความละเอียด1920x1080 พิกเซล ขนาดไมนอยกวา55 นิ้ว
- แสดงภาพดวยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
- ชองตอ HDMI ไมนอยกวา 2 ชองสัญญาณ เพื่อการเชือ่ มตอสัญญาณภาพและเสียง
- ชองตอ USB ไมนอยกวา 1 ชองสัญญาณ รองรับไฟล ภาพเพลง และภาพยนตร
- ชองการเชื่อมตอแบบ AV , DVD Component
- มีชองตอ Digital tuner (DVB - T2)
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดไทรย ตั้งตามราคามาตรฐานครุภัณฑ
7. กลองวงจรปด(CCTV) พรอมติดตั้ง จํานวน 1 ชุด เปนเงิน 75,000 บาท มีคุณลักษณะดังนี้
- เครื่องบันทึก DVR จํานวน 1 เครื่อง
- จอรับภาพ ขนาดไมนอยกวา 32 นิ้ว จํานวน 1 ชุด
- กลองอินฟาเรด จํานวน 6 เครื่อง
- Hard disk drive ขนาด 1 TB จํานวน 1 ลูก
- คาติดตั้งพรอมอุปกรณการติดตั้ง เชนสายนําสัญญาณ RG6 หัวตอ ขากลองจํานวน 6 ชุด ฯลฯ
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดไทรย ตั้งตามราคามาตรฐานครุภัณฑ
ทุกรายการตั้งจายจากเงินรายได (โครงการที่ 3 แนวทางการพัฒนาที่ 2 ยุทธศาสตรที่ 1 ประจําป พ.ศ. 2559)

- 122 ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
รวม 2,126,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อหรือจางทําครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10 รายการ ประกอบดวย
1. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร จํานวน 8 ชุด เปนเงิน 240,000 บาท สําหรับโรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตู
สาร มีคุณลักษณะดังนี้
1.1 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร จํานวน 8 ชุด ชุดละ 24,000 บาท เปนเงิน 192,000 บาท
- เปนเครื่องฉายภาพเลนสเดียว สามารถตอกับอุปกรณเพื่อฉายภาพจากคอมพิวเตอรและวิดีโอ
- ใช LCD Panel หรือระบบ DLP
- ขนาดความละเอียดในระดับ XGA ไมนอยกวา 2,500 ANSI LUMEN
ตั้งราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ
1.2 พรอมจอ ขนาดไมนอยกวา 60 x 80 นิ้ว จํานวน 8 ชุด ชุดละ 6,000 บาท เปนเงิน 48,000 บาท
ไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
2. โทรทัศนสี แบบ LED ขนาดไมนอ ยกวา 55 นิ้ว จํานวน 8 เครื่อง เปนเงิน 388,000 บาท เพื่อจายเปนคา
จัดซื้อ เครื่องรับโทรทัศนจอ LED TV และติดตั้งขาแขวน LED TV รายละเอียด ดังนี้
2.1 คุณสมบัติของโทรทัศนจอ LED TV ราคาเครื่องละ 46,000 บาท จํานวน 8 เครื่อง เปนเงิน
368,000 บาท ตั้งราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ มีคุณสมบัติ ดังนี้
- แบบ LED 3D & SMART Digital TV มีขนาดไมนอยกวา 55 นิ้ว
- ความละเอียดภาพระดับ Full High Definition 1920x1080 จุด
- มีเมนูการใชงานเปนภาษาไทย
- ระบบเสียงรอบทิศทาง SRS Truserrouund HD
- ชองตอ USB ไมนอยกวา 1 ชองสัญญาณ รองรับไฟล ภาพเพลง และภาพยนต
- มีชองเสียบสายสัญญาณอยางนอย ดังนี้ ชองตอ HDMI , PC Input , USB 2.0 สามารถใชงานไดกับ
Keyboard และ Mouse สําหรับโรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร จํานวน 4 เครื่อง โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน จํานวน 4
เครื่องตั้งราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ
2.2 คาติดตั้งขาแขวน โทรทัศนจอ LED TV ราคาอันละ 5,000 บาท จํานวน 4 อัน เปนเงิน 20,000
บาท มีคุณสมบัติ ดังนี้
- ขาแขวน แบบติดผนัง เปนชนิดปรับสาย ซาย-ขวา ยืด เขา-ออก และ กม-เงย ได
- ติดตั้งเดินสายไฟฟา และปลั๊กเสียบ พรอมใชงานได
สําหรับโรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
3. กลองวงจรปด (CCTV) พรอมติดตั้ง จํานวน 1 ชุด เปนเงิน 75,000 บาท มีคณ
ุ ลักษณะดังนี้
- เครื่องบันทึก DVR จํานวน 1 เครื่อง
- จอรับภาพ ขนาดไมนอยกวา 32 นิ้ว จํานวน 1 ชุด
- กลองอินฟาเรด จํานวน 6 เครื่อง
- Hard disk drive ขนาด 1 TB จํานวน 1 ลูก
- คาติดตั้งพรอมอุปกรณการติดตั้ง เชนสายนําสัญญาณ RG6 หัวตอ ขากลองจํานวน 6 ชุด ฯลฯ
สําหรับโรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
4. ปายอักษรวิ่ง LED พรอมติดตั้ง จํานวน 5 ปาย เปนเงิน 400,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- ปายอักษรไฟวิ่งคอมพิวเตอรแบบไมนอยกวา 3 สี (สีแดง, สีเขียวและสีสม) สําหรับติดตั้งภายในอาคาร

- 123 - กรอบของปายทําดวยโลหะอลูมิเนียมพนดวยสี EPOXY สีดําปองกันสนิมปราศจากการผุกรอน และ
โครงสรางออกแบบใหมีอุปกรณที่สามารถรับนํ้าหนักของปายเพื่อติดตั้งกับผนัง (ผนังคอนกรีตหรือผนังกออิฐฉาบปูน) ไดอยาง
มั่นคงแข็งแรง
- สามารถแสดงขอความที่ประกอบดวยตัวอักษรภาษาไทย, ตัวอักษรภาษาอังกฤษ, ตัวเลข และอักขระพิเศษตางๆ ใน
รูปแบบของขนาด Fonts ที่แตกตางกัน ในเวลาเดียวกันไดเปนอยางดี และสามารถแสดงผลโดยการเคลื่อนที่จากบนลงลาง ซาย
ไปขวา ขวาไปซาย กระพริบ ปรากฏ หรือเคลื่อนไหว (Animation) แบบตางๆ ได
- โปรแกรมควบคุมและปอนขอมูล ทํางานภายใตระบบปฏิบัติการ Microsoft Window หรือดีกวา
- ขนาดปาย (สูงxยาวxหนา) ไมนอยกวา30 x 195 x 8 ซม. มีพื้นที่แสดงภาพ ขนาดไมนอ ยกวา18x183 ซม.
- สามารถทําภาพเคลื่อนไหว(Graphic Animation) ได
- วิธีการปอนขอมูล - ผานคียบอรดคอมพิวเตอรทั่วไป - ผานพอรต RS-232C จากคอมพิวเตอร- ผานพอรต RS-485
จากคอมพิวเตอร (OPTION) สําหรับโรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1 เครื่อง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง 1 เครื่อง
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส 1 เครื่อง โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 1 เครื่อง ศูนยเด็กเล็กวัดไทรย 1 เครื่อง ตั้งตาม
ราคาในทองถิ่น ไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
5. กระดานอัจฉริยะ พรอมเครื่องฉาย จํานวน 1 ชุด เปนเงิน 89,000 บาท มีคณ
ุ ลักษณะดังนี้
5.1 เครื่องฉายภาพ
- เครื่องฉายภาพเปนแบบ DLP Super short throw(ฉายภาพระยะใกล)
- ความสวางไมนอยกวา 3,200 Ansi Lumens
- Contrast 18,000:1, 3D support, รองรับสัญญาณภาพXGA
5.2 จอกระดานอัจฉริยะ
- ขนาดหนาจอภายในขนาดไมนอยกวา 76 นิ้ววัดจากแนวทแยงมุม ไมรวมขอบ
- สามารถแปลงลายมือที่เขียนเปนตัวพิมพไดไมนอยกวา5 ภาษา
- สามารถเขียนพรอมกันได 4 คน (Multi-Touch)
- มีฟงชั่นการเขียนดวยนิ้วได (Intelligent Pen)
- มีฟงชั่นสามารถรับภาพจาก Visualizer ไดโดยตรง
- สามารถใชรวมกับโปรแกรมตางๆในหองเรียนหรือออฟฟศได (User Friendly)
5.3 คาติดตั้งพรอมอุปกรณการติดตั้ง
สําหรับโรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร
6. โทรทัศนสีแบบ LED พรอมอุปกรณและติดตั้ง จํานวน 10 ชุดๆ ละ 35,000 บาท เปนเงิน 350,000 บาท มีดังนี้
6.1 โทรทัศนสีแบบ LED มีขนาดไมนอยกวา 46 นิ้ว จํานวน 10 เครื่องๆ ละ 30,000 บาท มีคุณลักษณะ ดังนี้
- มีความละเอียดจอภาพไมนอยกวา 1,920 x 1,080 พิกเซล
- แสดงภาพดวยหลอดภาพแบบ LED Backlight
- ชองตอ USB ไมนอยกวา 1 ชองสัญญาณ รองรับไฟลภาพ เพลงและภาพยนตร
- ชองการเชื่อมตอแบบ AV , DVD Component
- มีชองตอ Digital tuner (DVB-T2)
- เมนูการใชงานเปนภาษาไทย
สําหรับโรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ มีนาคม 2558
6.2 อุปกรณและคาแรงติดตั้ง จํานวน 10 ชุดๆ ละ 5,000 บาท มีคุณลักษณะ ดังนี้
- ขาแขวนแบบติดผนัง ชนิดปรับ ซาย – ขวา ยืดเขา – ออก และกมเงยได
- ติดตั้งเสร็จเรียบรอย สามารถใชงานไดทันที
สําหรับโรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ตั้งตามราคาในทองถิ่น ไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
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เครื่องรับโทรทัศนจอ LED TV สําหรับโรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาสคุณสมบัติ ดังนี้
- มีขนาดไมนอยกวา 40 นิ้ว
- ความละเอียดภาพระดับ Full High Definition 1920 x 1080 จุด
- มีเมนูการใชงานเปนภาษาไทย
- ระบบเสียงรอบทิศทาง SRS True Surround HD กําลังขับ 10 Wattsx2
- มีชองเสียบสายสัญญาณอยางนอย ดังนี้ ชองตอ HDMI , PC Input , USB 2.0
- ขาแขวน แบบติดผนัง เปนชนิดปรับสาย ซาย-ขวา ยืด เขา-ออก และ กม-เงย ได
- ติดตั้งเดินสายไฟฟา และปลั๊กเสียบ พรอมใชงานได
8. กลองถาย VDO พรอมกระเปาและอุปกรณ จํานวน 1 ชุด เปนเงิน 30,000 บาท สําหรับโรงเรียนเทศบาล 3 วัด
ไชนาวาส
9. กลองถา ยภาพดิจิตอล(DSLR) จํานวน 3 ตัว ตัวละ 20,000 บาท เปนเงิน 60,000 บาท เปนกลองถายภาพ
ระบบดิจิตอล DSLR หรือดีกวา มีความละเอียดไมนอยกวา 17 ลานพิกเซล เปนกลองคอมแพคมีระบบแฟลตในตัว สามารถ
เปลี่ยนสื่อบันทึกขอมูลได และถายโอนขอมูลจากกลองไปยังเครื่องคอมพิวเตอรได พรอมกระเปาบรรจุกลองและอุปกรณ สําหรับ
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส จํานวน 2 เครื่อง โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน จํานวน 1 เครื่อง ตั้งตามราคาในทองถิ่น ไม
มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
10. กลองถายภาพเคลื่อนไหว (วีดีโอ) พรอมกระเปา ขาตั้งกลอง และอุปกรณพรอมใชงานครบ จํานวน 1 ชุด เปนเงิน
120,000 บาท
- เปนกลองวีดีโอ แบบมืออาชีพ ดิจิตอล Full HD เลนสคุณภาพสูง ซูมภาพแบบออปติคคอลไมนอยกวา 30x ซูม
ดิจิตอลไดไมนอยกวา 350x พรอมระบบรองรับสื่อบันทึกตางๆ ความจุไมนอยกวา 160 GB หนาจอแสดงผลแอลซีดีแบบสัมผัส
ขนาดหนาจอไมนอยกวา 3 นิ้ว การเชื่อมตออุปกรณสื่อสารแบบ USB 2.0 และแสดงภาพออก HDMI สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
วัดไทรย ตั้งตามราคาทองถิ่น ไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ รายการที่ 1 – 6 ตั้งจายจากเงินรายได 1,542,000 บาท
รายการที่ 7 – 10 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 584,000 บาท (โครงการที่ 3 แนวทางการพัฒนาที่ 2 ยุทธศาสตรท่ี 1 ประจําป
พ.ศ. 2559)
ครุภัณฑงานบานงานครัว
รวม 547,800 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อหรือจางทําครุภัณฑงานบานงานครัว จํานวน 7 รายการ ประกอบดวย
1. เครื่องดูดฝุน ขนาด 5 ลิตร จํานวน 2 เครื่อง เครื่องละ 6,500 บาท เปนเงิน 13,000 บาท สําหรับ
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร
2. เครื่องกรองน้ํา จํานวน 2 ชุด ชุดละ 21,500 บาท เปนเงิน 43,000 บาท แตละชุดมีคณ
ุ ลักษณะดังนี้
- เครื่องกรองน้ําระบบ R/O ขนาดไมนอยกวา 300 GPD
- กําลังการผลิตไมนอยกวา 1,200 ลิตร ตอวัน
- คาติดตั้งพรอมอุปกรณการติดตั้ง
สําหรับโรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร
3. เครื่องซักผาอัตโนมัติฝาบน ขนาด 12 กก. จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 18,000 บาท มีคณ
ุ ลักษณะดังนี้
- มีระบบการซักแบบDirect Gear
- มีระบบตัวเลือกระดับปริมาณผาที่ซัก ไมนอยกวา5 ระดับ
- มีระบบปรับน้ําอัตโนมัติ
- มีตัวเลือกระยะเวลาแชผา:ไมแชผา, 15, 30, 45 นาที
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- มีระบบล็อคฝาเครื่องอัตโนมัติขณะปนหมาด
- มีแผงควบคุมการทํางานเปนแบบระบบสัมผัส
- มีหนาจอแสดงเวลา:จอ LCD ขนาดใหญ พรอมสัญลักษณแสดงสถานการณทํางาน
- มีที่กรองใยผาอยูที่แกนซัก ถอดลางทําความสะอาดได
- คาติดตั้งพรอมอุปกรณการติดตั้ง
สําหรับโรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร
4. ตูเย็น จํานวน 2 ตู ตูละ 9,400 บาท เปนเงิน 18,800 บาท มีคุณลักษณะ ดังนี้
- ตูเย็นขนาดไมนอยกวา 7 คิวบิกฟุต
- ประหยัดพลังงานไฟฟา
สําหรับโรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ มีนาคม 2558
5. ตูทาํ น้ําเย็นสแตนเลส ชนิด 4 หัวกอก พรอมติดตั้ง จํานวน 10 ตู ตูละ 20,000 บาท เปนเงิน 200,000
บาท มีคณ
ุ ลักษณะ ดังนี้
- เปนตูน้ําเย็นสแตนเลส ชนิดไมนอยกวา 4 หัวกอก
- ความจุไมนอยกวา 60 ลิตร
- แบบตอตรงกับน้ําประปา
สําหรับโรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง 5 ตู โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 5 ตู ตั้งตามราคาในทองถิ่น ไมมีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ
6. โตะสําหรับโรงอาหารแบบสแตนเลส 100% แบบขาติดตั้งถาวร ขนาดกวางxยาวxสูง 72 x112x75 ซม.
พรอมเกาอี้ 6 ตัว ตอ 1ชุด จํานวน 40 ชุด ราคาชุดละ 4,500 บาท เปนเงิน 180,000 บาท มีคณ
ุ ลักษณะพื้นฐานดังนี้
- พื้นผิวโตะผลิตจากสแตนเลสเกรด AUSTENITIC304 ชนิดผิว 2B
- โครงสรางและขาโตะผลิตจากทอแปปกลมสแตนเลส 1.5 นิ้ว
สําหรับโรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน จํานวน 30 ชุด ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดไทรย 10 ชุด ตั้งตามราคาในทองถิ่น ไมมีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ
7. โตะเตรียมอาหารในโรงครัวแบบสแตนเลส100% 2ชั้น ขนาดกวางxยาวxสูง ไมนอยกวา 70 x100x75 ซม.
จํานวน 10 ตัว ราคาตัวละ7,500 บาท เปนเงิน 75,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- พื้นผิวโตะผลิตจากสแตนเลสเกรด AUSTENITIC304 ชนิดผิว 2B
- โครงสรางและขาโตะผลิตจากทอแปปกลมสแตนเลส 1.5 นิ้ว
สําหรับโรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน จํานวน 5 ตัว ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดไทรย 5 ตัว ตั้งตามราคาในทองถิ่น ไมมีในบัญชี
ราคามาตรฐาน
ทุกรายการตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (โครงการที่ 3 แนวทางการพัฒนาที่ 2 ยุทธศาสตรท่ี 1 ประจําป พ.ศ. 2559)
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
รวม 1,716,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 5 รายการ ดังนี้
1. เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับใชประกอบการเรียนการสอน พรอมโตะวางคอมพิวเตอรและเกาอี้ จํานวน 40 ชุด เปนเงิน
1,200,000 บาท มีคณ
ุ ลักษณะพื้นฐาน
1. เครื่องคอมพิวเตอร (จอขนาดไมนอยกวา 18.5 นิ้ว) รายละเอียดดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง(CPU)ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4core)หรือ 8 แกนเสมือน(8 Thread)และมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 3.0 GHz มีหนวยความจําแบบ L3 Cache Memory หรือ แบบ Smart Cache Memory ไมนอย
กวา 6 MB จํานวน 1 หนวย
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดย มีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
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2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing
Unit ที่สามารถใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 1 GB หรือ
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูบนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่สามารถใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 1 GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล(Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network interface) แบบ 10/100/1000 Base - T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
ชอง
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600:1 และมีขนาดไมนอยกวา 18.5 นิ้ว จํานวน 1
หนวย
- เครื่องคอมพิวเตอรที่เสนอตองเปนผลิตภัณฑที่มีตัวเครื่อง จอภาพ แปนพิมพ เมาส อยูภายใตเครื่องหมายการคา
เดียวกัน
( ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. 2558 )
2. โตะวางคอมพิวเตอร ยาว ไมนอยกวา 60 เซนติเมตร พรอมเกาอี้ จํานวน 40 ชุด
3. ติดตั้งระบบไฟฟา จํานวน 2 ระบบ และระบบเครือขาย (Lanความเร็ว 1 GB) จํานวน 2 ระบบ พรอมติดตั้งสามารถ
ใชงานไดทันที
สําหรับโรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร จํานวน 20 ชุด โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง จํานวน 20 ชุด
2. คอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล พรอมติดตั้งโปรแกรม จํานวน 10 ชุด เปนเงิน 300,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
1. เครื่องคอมพิวเตอร (จอขนาดไมนอยกวา 18.5 นิ้ว) รายละเอียดดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง(CPU)ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4core)หรือ 8 แกนเสมือน(8 Thread)และมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 3.4 GHz มีหนวยความจําแบบ L3 Cache Memory หรือ แบบ Smart Cache Memory ไมนอย
กวา 8 MB จํานวน 1 หนวย
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดย มีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหนวยความจําขนาดไมนอ ยกวา 1 GB หรือ
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing
Unit ที่สามารถใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 1 GB หรือ
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูบนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่สามารถใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 1 GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล(Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 2 TB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network interface) แบบ 10/100/1000 Base - T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
ชอง
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600:1 และมีขนาดไมนอยกวา 18.5 นิ้ว จํานวน 1
หนวย
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- ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows 8 ถูกตองลิขสิทธิ์
สําหรับโรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรประจําป พ.ศ. 2558
)
3. เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย จํานวน 1 ชุด เปนเงิน 120,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง(CPU) แบบ 6 แกนหลัก (6core)หรือ ดีกวา สําหรับคอมพิวเตอรแมขาย(Server)
โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 2.0 GHz จํานวนไมนอยกวา 1 หนวย
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มีหนวยความจําแบบ Cache Memory ไมนอย
กวา 15 MB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR3 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 8 GB
- สนับสนุนการทํางาน RAID ไมนอยกวา RAID 0, 1, 5
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล(Hard Disk) ชนิด SCSI หรือ SAS หรือ SATA ที่มีความเร็วรอบไมนอยกวา 7,200 รอบตอนาที
หรือ ชนิด Solid State Drives หรือดีกวา และมีขนาดความจุไมนอยกวา 140 GB จํานวนไมนอยกวา 2 หนวย
- มี DVD-ROW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (EXternal) จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network interface) แบบ 10/100/1000 Base - T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 2
ชอง
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 17 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
- มี Power Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap จํานวน 2 หนวย
สําหรับโรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสารตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. 2558
)
4. เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED สี แบบ Network จํานวน 4 เครื่อง เปนเงิน 64,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพรางสีไมนอยกวา 20 หนาตอนาที
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําไมนอยกวา 20 หนาตอนาที
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 128 MB
- สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
ชอง
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 250 แผน
สําหรับโรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ.
2558 )
5. ระบบอินเตอรเน็ต ADSL ความเร็วสูง จํานวน 1 ระบบ เปนเงิน 32,000 บาท
- เปนระบบอินเตอรเน็ท ความเร็วสูง(Broadband Internet) ในระบบ ADSL อัตราความเร็วในการสง-รับ ขอมู ล ไม
นอยกวา 20/2 Mpbs พรอมโมเด็ม (modem)
- เปนเทคโนโลยีการสือ่ สารขอมูลความเร็วสูงบนขายไฟเบอรออฟติก
- การเชื่อมตอแบบ Always On สามารถเชื่อมตอไดตลอดเวลา
- ไมมีคาเชื่อมตอแตละครั้ง
- ติดตั้งพรอมคาบริการ 12 เดือน และสามารถใชงานไดทันที

- 128 สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดไทรย ตั้งตามราคาในทองถิ่นไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
ทุกรายการตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (โครงการที่ 3 แนวทางการพัฒนาที่ 2 ยุทธศาสตรที่ 1 ประจําป พ.ศ. 2559)
ครุภัณฑอื่นๆ
รวม 269,500 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อหรือจางทําครุภัณฑอื่นๆ จํานวน 3 รายการ ประกอบดวย
1. เครื่องรับสัญ ญาณดาวเทีย ม พรอมอุปกรณและการติดตั้ง จํา นวน 6 ชุด ชุดละ 15,000 บาท เปนเงิน
90,000 บาท แตละชุดมีคุณลักษณะดังนี้
- จานตระแกรงโปรง C Brand ขนาดไมนอยกวา 185 ซม. 1 จาน
- LNB แบบ 2 หัว C Brand 1 ตัว
- มัลติสวิสท เขา 2 ออกไมนอยกวา
- รีซีฟเวอร C Brand ชนิดจูนชองที่สงสัญญาณแบบไมมีการ Scamble สัญญาณ 6 เครื่อง
- RF modulator ชนิดแยกสัญญาณ6 จุด 1 ตัว
- พรอมติดตั้งการเดินสายสัญญาณระบบตามที่กําหนด สามารถใชงานไดทนั ที
สําหรับโรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 4 ชุด ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดไทรย 2 ชุด ตั้งตามราคาทองถิ่น ไมมีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ
2. เครื่องพิมพบัตรนักเรียน บัตรพลาสติก จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 59,500 บาท
แตละชุดมีคุณลักษณะดังนี้
- เทคโนโลยีในการพิมพ เปน Color Dye Sublimation
- พิมพสองหนา
- ความเร็วในการพิมพ 33 วินาที ตอ 1 แผน หรือดีกวา
- สามารถพิมพ Barcode ได
- หนาจอเปน LCD Screen
- หนวยความจําไมนอยกวา 32 MB
- สามารถรองรับบัตรความหนาไดตั้งแต 0.3 – 1.0 mm
- สามารถใสบัตรเขาไมนอยกวา 100 ใบ
สําหรับโรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ตั้งตามราคาทองถิ่น ไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
3. วงดนตรีโปงลาง จํานวน 1 วง เปนเงิน 120,000 บาท ประกอบดวยคุณลักษณะดังตอไปนี้
- โปงลางไมมะหาดขนาดใหญ คีย AM 14 ลูก พรอมขาตั้งไม จํานวน 1 ชุด
- พิณไฟฟาไมขนุน จํานวน 1 ตัว
- พิณโปรงไมขนุน จํานวน 2 ตัว
- พิณเบสไฟฟา จํานวน 1 ตัว
- ไหซองพรอมขาตั้ง 1 ชุด (ประกอบดวยไหซองเขียนสีหรือพนลาย จํานวน 4 ใบ)
- กลองหาง4ใบพรอมขาตั้ง จํานวน 1 ชุด
- กลองตุมพรอมขาตั้ง จํานวน 1 ชุด
- แคนแปดลิ้นเงินคู คีย AM จํานวน 2 เตา
- โหวด คีย AM จํานวน 4 ตัว
- ฉิ่งใหญลงหิน
จํานวน 2 คู
- ฉาบใหญลงหิน ขนาด 10 นิ้ว จํานวน 2 คู
- ฉาบใหญลงหิน ขนาด 12 นิ้ว จํานวน 2 คู
- ตูแอมปขยายพิณไฟฟาพรอมสาย
1 ตัว
- ตูแอมปขยายพิณเบสไฟฟาพรอมสาย 1 ตัว

- 129 - กลองชุด (1 ชุดประกอบดวยกลองอยางนอย 5ใบอุปกรณอื่น ๆ ครบชุด) จํานวน 1 ชุด
- ชุดนักดนตรี จํานวน 30 ชุด
- ชุดนางรําพรอมเครื่องประดับนางรํา (ประกอบดวย ชุด รําภูไท 8 ชุด,ชุดรําแหยไขมดแดง 8 ชุด, ชุดผาแพร
วา จํานวน 8 ชุด) จํานวน 24 ชุด สําหรับโรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ตั้งตามราคาทองถิ่น ไมมีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ ทุกรายการตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (โครงการที่ 3 แนวทางการพัฒนาที่ 2 ยุทธศาสตรที่ 1 ประจําป พ.ศ. 2559)
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
จํานวน 70,000 บาท
เพื่อจายเปนคาซอมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ เชน เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เปนตน และทรัพยสนิ อื่นๆ
เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ตั้งจายจากเงินรายได
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
รวม 1,181,000 บาท
คาติดตั้งแผงกันแดด และตาขายกันนกอาคารเรียนมัธยม โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง
เปนเงิน 381,000 บาท
เพื่อจายเปนคาติดตั้งแผงกันแดด มีพื้นที่ไ มนอยกวา 129 ตารางเมตร และติดตั้งตาขา ยเหล็กกั นนก มี พื้น ที่ไมนอยกวา 238
ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (โครงการที่ 4 แนวทางพัฒนาที่ 4
ยุทธศาสตรที่ 3 ประจําป พ.ศ. 2559)
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง
จํานวน 800,000 บาท
เพื่อจายเปนคา บํา รุงรั กษาและปรับ ปรุงที่ดินและสิ่ งกอสรา ง และทรั พย สินอื่ น ๆ เพื่อให สามารถใชงานไดตามปกติ และ
บํารุงรักษาและปรับปรุงอาคารเรียน เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ โดยใหโรงเรียนละ 200,000 บาท รวม 4 โรงเรียน ตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท.0893.3/ว 1506 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2556 ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป
งบเงินอุดหนุน
รวม
20,100,000
บาท
เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน
จํานวน 20,100,000 บาท
เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวันสําหรับนักเรียน โรงเรียนในสังกัดสํา นักงานเขตพื้น ที่การศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1 จํานวน 3
โรงเรียน ระดับชั้นอนุบาล - ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ในอัตรา 100% ของจํานวน 5,025 คน เปนเวลา 200 วัน อัตราคนละ
20 บาทตอวั น/คน เปนเงิน 20,100,000 บาท ตามหนังสื อกระทรวงมหาดไทย ดวนที่ สุด ที่ มท.0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5
มิถุนายน 2558 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
*******************************************
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รายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
.......................................................
งานระดับมัธยมศึกษา
รวม 10,357,470 บาท
งบบุคลากร
รวม 9,629,970 บาท
เงินเดือน
รวม 9,629,970 บาท
เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล
จํานวน 6,098,760 บาท
เพื่อจายเปนเงินเดือนใหกับ พนักงานครูเทศบาล ตําแหนงครูผูชวย และ ครู และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปของ พนักงาน
ครูเทศบาล ตําแหนงครูผูชวย และ ครู ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
เงินเพิ่มตางๆของพนักงานครูเทศบาล (สังกัดสถานศึกษา) และพนักงานครูเทศบาล
จํานวน 1,184,400 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทน เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว พนักงานครูเทศบาล ตําแหนงครูผูชวยและ ครู ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป
เงินวิทยฐานะ
จํานวน 1,184,400 บาท
เพื่อจายเปนเงินคาวิทยฐานะพนักงานครูเทศบาล ตําแหนงครูผูชวย และ ครู ซึ่งไดรับวิทยฐานะ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ
เชี่ยวชาญ ในสังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ทั้งในรอบปงบประมาณและกอนปงบประมาณปจจุบัน โดยผาน การประเมินฯ ตาม
ระยะเวลาที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนดวาไดรับเงินวิทยฐานะมีผลยอนหลัง ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
คาตอบแทนพนักงานจาง
จํานวน 1,152,410 บาท เพื่อจายเปน
คาตอบแทนพนักงานจาง และเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง พนักงานจางตามภารกิจ ครูอัตราจางหรือและพนักงานจาง
ทั่วไปและเงินปรับปรุงคาจางประจําป จํานวน 7 อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง
จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจาย
เปนคาตอบแทน คาตอบแทนพิเศษ และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว พนักงานเทศบาล พนักงานจาง
ตั้งจายจากเงิน
รายได
งบดําเนินงาน

รวม

727,500 บาท

คาตอบแทน
รวม
44,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จํานวน 10,000 บาท
เ พื่ อ จ า ย เ ป น ค า อ า ห า ร ทํ า ก า ร น อ ก เ ว ล า ใ ห พ นั ก ง า น ค รู เ ท ศ บ า ล แ ล ะ ลู ก จ า ง ที่ ต อ ง ม า ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร
เปนกรณีเรงดวนนอกเวลาราชการ ตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได
คาเชาบาน
จํานวน 24,000 บาท
เพื่อจายเปนคาเชาบาน หรือคาเชาซื้อบานของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกคาเชาบานไดตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานเทศบาล ตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

- 131 คาใชสอย
รวม
23,500 บาท
ประเภทรายจายใหไดมาซึ่งบริการ
จํานวน
3,500 บาท
เพื่อจายเปนเพื่อจายเปนคาโฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนียมตาง ๆ คาจางเหมาบริการ เชน คาจางเหมาบริการรักษาความ
ปลอดภัย ทําความสะอาด ดูแลรักษาตนไม คาปรับปรุงระบบไฟฟา ระบบน้ําประปาภายในสถานศึกษาของเทศบาล คาติดตั้ง
อินเทอรเน็ตความเร็วสูง โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ทั้ง 4 แหงคาจางเหมารถโดยสารรับสงนักเรียน คาเย็บหนังสือ หรือเขาปก
หนังสือ คาจางเหมาบริการ และอื่นๆ ตั้งจายจากเงินรายได
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
จํานวน
20,000 บาท
เพื่อจา ยเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ เชน คาซอมแซมทรัพยสิน ครุภัณฑตาง ๆ
คาบํารุงรักษาทรัพยสิน ตั้งจายจากเงินรายได
คาวัสดุ
รวม
610,000 บาท
วัสดุสํานักงาน
จํานวน
100,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานตาง ๆ เชน กระดาษ หมึกพิมพสําเนา ตรายาง แบบเรียน หนังสือเรียน คูมือครู ตําราตาง
ๆ หนังสือพิมพ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ ฯลฯ และวัสดุทําขอสอบโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ตั้งจายจากเงิน
รายได
วัสดุไฟฟาและวิทยุ
จํานวน
35,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุตางๆ เชน สายไฟ หลอดไฟและอุปกรณไฟฟาอื่นๆ ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุงานบานงานครัว
จํานวน
45,000 บาท
เพื่อจายเปนจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัวตางๆ เชน ไมกวาด ผงซักฟอก น้ํายาเครื่องสุขภัณฑ แกวน้ํา กระดาษเช็ดหนาหรือ
กระดาษชําระฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุกอสราง
จํานวน
90,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสรางตางๆ เชน สี ไม ตะปู ปูน หิน ทราย กระเบื้อง ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุยานพาหนะและขนสง
จํานวน
20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะตางๆ เชน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน น้ํามันเบรคฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย
จํานวน
70,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร หรือการแพทยตาง ๆ เชน เวชภัณฑ แอลกอฮอล ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุเกษตร
จํานวน
30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุการเกษตรตางๆ เชน ปุย พันธุพืช กระถางตนไม มีดดายหญา บัวรดน้ําฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
จํานวน
25,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพรตาง ๆ เชน เมมโมรี่การด รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการลางอัดขยาย ถานใสกลอง
ถายรูป ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุกีฬา
จํานวน
90,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกีฬาตางๆ เชน ฟุตบอล วอลเลยบอล ตระกรอ ตาขายกีฬา นกหวีด นาฬิกาจับเวลา ฯลฯ ตั้งจายจาก
เงินรายได
วัสดุคอมพิวเตอร
จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรตางๆ เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล เทปบันทึกขอมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพ สําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร กระดาษตอเนื่อง ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
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จํานวน
45,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุการศึกษาใหกับโรงเรียนในสังกัดเทศบาล หุน สื่อการเรียนการสอนทําดวยพลาสติกฯลฯ ตั้งจายจาก
เงินรายได
คาสาธารณูปโภค
รวม
คาน้ําประปา
จํานวน
เพื่อจายเปนคาน้ําประปาสําหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ตั้งจายจากเงินรายได
*******************************************

50,000 บาท
50,000 บาท
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รายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
.......................................................
แผนงานสาธารณสุข

รวม 38,392,810 บาท

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
รวม 3,577,210 บาท
งบบุคลากร
รวม 3,270,210 บาท
เงินเดือน
รวม 3,270,210 บาท
เงินเดือนพนักงาน
จํานวน 2,507,250 บาท
เพื่อจายเปนเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานเทศบาลในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ตั้งจายจากเงินรายได
เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน
จํานวน
67,200 บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตา งๆ นอกเหนือจากเงินเดือนแกผูอํา นวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม และเงินเพิ่มคาครองชีพ
ชั่วคราวของพนักงานเทศบาล และจายเปนคาตอบแทนพิเศษพนักงานเทศบาลที่ไดรับเงินเดือนตามบัญชีอัตราเงินเดือนถึงขั้น
สูงสุดของอันดับ ตั้งจายจากเงินรายได
เงินประจําตําแหนงผูบริหาร
จํานวน
67,200 บาท
เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงใหแกผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ตั้งจายจากเงินรายได
คาตอบแทนพนักงานจาง
จํานวน 556,560 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง และเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ตั้งจายจาก
เงินรายได
เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง
จํานวน 72,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆและเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ตั้งจายจากเงิน
รายได
งบดําเนินงาน

รวม

207,000 บาท

คาตอบแทน
รวม
42,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จํานวน
2,000 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ใหแกพนักงานเทศบาล ลูกจาง และพนักงานจางที่มาปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการตามระเบียบฯ ตัง้ จายจากเงินรายได
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
จํานวน
40,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานเทศบาล และลูกจางประจําที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได
คาใชสอย
รวม 47,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
จํานวน
2,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการตางๆ ตั้งจายจากเงินรายได
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ มเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ รวม 35,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาล ลูกจาง และพนักงานจาง ตามระเบียบฯ
ตั้งจายจากเงินรายได
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จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจา ยเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ เชน คาซอมแซมทรัพยสิน ครุภัณฑตาง ๆ
คาบํารุงรักษาทรัพยสิน ตั้งจายจากเงินรายได
คาวัสดุ
รวม
98,000 บาท
วัสดุสํานักงาน
จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสาํ นักงาน เชน กระดาษ แบบพิมพ อุปกรณเครื่องเขียน หมึกโรเนียว ใบเสร็จ หมึกถายเอกสาร ธงชาติ
วารสาร หนังสือ คูมือการปฏิบัติงาน หนังสือพิมพ สิ่งพิมพตางๆ น้ําดื่ม และสายสงน้ํา ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุไฟฟาและวิทยุ
จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อหลอดไฟฟา สายไฟ ปลั๊กไฟฟา ถานไฟ และอุปกรณไฟฟา ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุงานบานงานครัว
จํานวน 3,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัวที่ใชในการรักษาความสะอาดภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
และทั่วไป
เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุกอสราง
จํานวน
1,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสราง เชน ทราย ปูนซีเมนต ตะปู เหล็ก ไม และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการกอสราง ตั้งจาย จากเงิน
รายได
วัสดุยานพาหนะและขนสง
จํานวน
1,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ยางนอกยางใน แบตเตอรี่ อะไหลยานพาหนะ เปนตน
ตั้งจายจาก
เงินรายได
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
จํานวน
1,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นสําหรับยานพาหนะ เชน น้าํ มัน น้าํ มันเครื่อง เปนตน ตั้งจาย
จากเงิน
รายได
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย
จํานวน
1,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ใชประกอบการปองกันควบคุมโรค การสงเสริมสุขภาพ เชน น้ํายาพน
หมอกควัน ทรายอเบท น้ํายาตรวจสารเสพติดในปสสาวะ น้ํายาฆาเชื้อโรค วัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา ยาที่ใชในการดูแลสัตว
ยารักษาโรค วัสดุอุปกรณทางการแพทยในการรักษาโรค น้ํายาดับกลิ่น น้ํายาพนกําจัดแมลงวัน กากน้ําตาล หัวเชื้อจุลินทรีย ตั้ง
จายจากเงินรายได
วัสดุคอมพิวเตอร
จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพ โปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน
ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุอื่นๆ
จํานวน 1,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ที่ไมสามารถเบิกจายจากวัสดุประเภทใดประเภทหนึ่งได ตั้งจายจากเงินรายได
คาสาธารณูปโภค
รวม 20,000 บาท
คาบริการโทรศัพท
จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและคาใชโทรศัพทสาํ หรับติดตอราชการภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ตั้งจายจาก เงินรายได

- 135งบลงทุน
รวม 100,000 บาท
คาครุภัณฑ
รวม
50,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาซอมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ เชน เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เปนตน และทรัพยสนิ อื่นๆ
เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ตั้งจายจากเงินรายได
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
จํานวน 50,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง
จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง และทรัพยสินอื่น ๆ ฯลฯ เพือ่ ใหสามารถใชงานไดตามปกติ ตั้งจาย
จากเงินรายได
*******************************************
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รายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
.......................................................
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
รวม 29,997,400 บาท
งบบุคลากร
รวม 24,585,600 บาท
เงินเดือน
รวม 24,585,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน
จํานวน 833,400 บาท
เพื่อจายเปนเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานเทศบาลในหนวยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ตั้งจายจาก
เงินรายได
เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน
จํานวน
12,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล และจา ยเปนคาตอบแทนพิเศษพนักงานเทศบาล
ที่ไดรับ
เงินเดือนตามบัญชีอัตราเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ ตั้งจายจากเงินรายได
คาจางลูกจางประจํา
จํานวน 3,600,600 บาท
เพื่อจายเปนคา จางประจําที่ปฏิบัติหนาที่ในงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม จํานวน 23 อัตรา ทั้งเงินปรับปรุงคา จาง
ประจํา ตั้งจายจากเงินรายได
เงินเพิ่มตางๆ ของลูกจางประจํา
จํานวน 16,560 บาท
เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษลูกจางประจําผูที่ไดรับเงินคาจางถึงขั้นสูงของอันดับหรือตําแหนงตามระเบียบฯ และจายเปน
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตั้งจายจากเงินรายได
คาตอบแทนพนักงานจาง
จํานวน 18,155,040 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง และเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง ที่ปฏิบัติหนาที่ในงานวางแผนสาธารณสุข และ
งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม จํานวน 161 อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได
เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง
จํานวน 1,968,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ และเงินเพิ่มคาครองชีพชัว่ คราวของพนักงานจางในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ตั้งจายจากเงินรายได
งบดําเนินงาน

รวม

5,111,800 บาท

คาตอบแทน
รวม
166,800 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ใหแกพนักงานเทศบาล ลูกจาง และพนักงานจาง
ที่ปฏิบัติงานกรณีเรงดวนนอกเวลาราชการตามระเบียบฯ ตัง้ จายจากเงินรายได
คาตอบแทนการผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 36,000 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนเจาหนาที่ หรือสัตวแพทย ที่ทําการตรวจสัตวและซากสัตวในโรงฆาสัตวเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ตั้งจาย
จากเงินรายได
คาเชาบาน
จํานวน
36,000 บาท
เพื่อจายเปนคาเชาบาน หรือคาเชาซื้อบาน ของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
จํานวน
80,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานเทศบาล และลูกจางประจําที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได
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จํานวน
4,800 บาท
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือบุตรใหแกพนักงานเทศบาลและลูกจางประจําตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได
คาใชสอย
รวม 2,579,000 บาท
รายจายที่เกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
รวม
1,000 บาท
เพื่อจายเปนคารับรองและพิธีการ ตั้งจายจากเงินรายได
คาชดใชคาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน
จํานวน
1,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินคาชดใชคาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน ตั้งจายจากเงินรายได
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
จํานวน
92,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการใหแกผูรับจางทําอยางใดอยางหนึ่ง เชน จางเหมาติดตั้งอุปกรณเพิ่มเติม คาธรรมเนียมใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงฆาสัตวของเทศบาล คาธรรมเนียมใบอนุญาตใชน้ําบาดาล ฯลฯ และคาลงทะเบียนตางๆ คาวาสาร คาจาง
เหมาบริการอื่น เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการทีไ่ มเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ รวม 2,475,000 บาท
1. โครงการพัฒนางานสุขาภิบาลอาหาร
จํานวน 1,000,000 บาท
เพื่อจายเปนคาพิธีเปด - ปดการอบรม ประชุมเจาหนาที่ผูประกอบการ ทัศนศึกษาดูงาน สนับสนุนการดํา เนินงานของชมรม
ผูประกอบการจําหนายอาหาร ยกระดับรานอาหาร ยกระดับแผงลอยเรขายอาหาร ยกระดับโรงอาหารในสถานศึกษา ศูนยเด็ก
เล็ก จัดงานมหกรรมอาหาร 1 ครั้ง คา โฆษณาเผยแพร คา อาหารเครื่องดื่ม คา ของขวั ญ
ของรางวัล ใบประกาศ โลห
เคมีภัณฑ คาพาหนะในการศึกษาดูงาน คาตอบแทนเจาหนาที่หนวยงานอื่นที่รวมปฏิบัติงาน คาจางนักวิชาการ คาเวชภัณฑและ
เคมีภัณฑในการตรวจอาหาร คาจางตรวจอาหาร คาตอบแทนทําการนอกเวลาในการปฏิบัติงานสุขาภิบาลอาหาร และสนับสนุน
ใหชมรม/สมาคมเปนคาใชจายในการจัดงานเทศกาลอาหารตางๆในระหวางป
- คาใชจายในการจัดกิจกรรมอาหารสะอาด รสชาติอรอย (CLEAN FOOD GOOD TASTE)
- คาใชจายในการประชุมวางแผนการทํางาน วางแผนการดําเนินงาน
- คาใชจายในการเผยแพรประชาสัมพันธ กอนงาน ระหวางงาน และหลังงาน
- คาใชจายในการแถลงขาว 1 ครั้ง
- คาใชจา ยในการคัดเลือกและควบคุมรานอาหารและแผงลอยจําหนายอาหาร กอนงาน
และระหวางงาน
- คาใชจา ยในการจัดกิจกรรมประกวดอาหาร
- คาใชจายในวันเปดงาน-ปดงาน
- คาใชจายในการจัดสถานที่ เวทีการแสดง การจราจรและการรักษาความปลอดภัย การรักษาความสะอาด การแสดงบนเวที
การติดตอสื่อสาร การใหบริการปฐมพยาบาล เปนคาพิธีเปดงาน คาอาหารเครื่องดื่ม คาของขวัญ ของรางวัล คาเบี้ยเลี้ยง คาเชา
ที่พัก คาพาหนะของเจาหนาที่ คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร คาจางเหมาบริการ คาอาหารทําการนอกเวลา คาวัสดุการเกษตร คา
วัสดุกอสราง คาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุคอมพิวเตอร คาวัสดุงานบานงานครัว คาติดตั้งมิเตอรนํา้ ประปา คาน้ําประปา คาติดตั้ง
มิเตอรไฟฟา คากระแสไฟฟา คาเงินรางวัล
คาเวชภัณฑ และเคมีในการควบคุมและชันสูตรโรค คาเชาสุขาเคลื่อนที่
คาจางเหมาทําความสะอาดบริเวณงาน
คาจางเหมาตกแตงเวทีสถานที่ คาสนับสนุนการแสดง คาจางทํา VTR คาจางถา ย VDO คาจางเหมาถายรูป ตั้งจายจากเงิน
รายได (โครงการที่ 3 แนวทางพัฒนาที่ 3 ยุทธศาสตรที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2559)
2. โครงการสุพรรณบุรีเมืองนาอยูดานสิ่งแวดลอม
จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจายเปนคาพิธีเปด - ปดการอบรม สัมมนา ประชุมชี้แจง คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร คาสมนาคุณวิทยากร คา
ของขวัญของรางวัล คาจางโฆษณาและเผยแพร คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก เงินรางวัลในการแขงขันหรือการประกวด คา
วัสดุสํานักงาน คาวัสดุคอมพิวเตอร คาวัสดุงานบานงานครัว คาวัสดุอุปกรณตางๆ ที่ใชใน

- 138การดําเนินงาน คาจางทําปายและผลิตสื่อประชาสัมพันธ คาจางทําโลรางวัลการประกวด คาจัดทําใบประกาศเกียรติคุณ คาของที่
ระลึก คาจางเหมาทําความสะอาดภายในเขตเทศบาล คาจางเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอย และเปนคาใชจายใน
การจัดกิจกรรมสรางจิตสํานึกในการรักษาความสะอาดของบานเรือน ชุมชน และที่หรือทางสาธารณะ ตั้งจายจากเงินรายได
(โครงการที่ 2 แนวทางพัฒนาที่ 3 ยุทธศาสตรที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2559)
3. โครงการตลาดสดนาซื้อ
จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาพิธีเปด - ปดการอบรม ประชุมผูประกอบการ เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน ทัศนศึกษาดูงาน คาปรับปรุงตลาด คา
สนับสนุนการจัดตั้งชมรมตลาด คาจางเหมาโฆษณาเผยแพร คาวัสดุโฆษณาเผยแพร คาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุคอมพิวเตอร คา
วัสดุงานบานงานครัว คาอาหารเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาของขวัญของรางวัล คาใบประกาศเกียรติคุณ โลห คาเคมีภัณฑ
เวชภัณ ฑ คา ยานพาหนะที่พั กศึกษาดูงาน คา เวชภัณฑเคมีในการควบคุมชัน สูตรโรคค า ตอบแทนเจ า หนา ที่ชวยปฏิ บัติง าน
สุขาภิบาลอาหาร คาอาหารทําการนอกเวลา ตั้งจายจากเงินรายได (โครงการที่ 4 แนวทางพัฒนาที่ 3 ยุทธศาสตรที่ 2 ประจําป
พ.ศ. 2559)
4. โครงการปรับปรุงสุขาภิบาลสถานประกอบการแตงผมเสริมสวย
จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจายเปนคาพิธีเปด - ปดการอบรม คาอาหารและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาของขวัญของรางวัล
คาเบี้ยเลี้ยง
คาที่พักและคาพาหนะในการศึกษาดูงาน คาวัสดุสํานักงาน คา วัสดุงานบานงานครัว คาวัสดุคอมพิวเตอร คา จางโฆษณาและ
เผยแพร คาเวชภัณฑเคมี ภัณฑในการควบคุมโรค ตั้งจายจากเงินรายได (โครงการที่ 5 แนวทางพัฒนาที่ 3 ยุทธศาสตรที่ 2
ประจําป พ.ศ. 2559)
5. โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
จํานวน 700,000
บาท
เพื่อจายเปนคาพิธีเปด - ปดการอบรม คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาจางเหมาในการ จัดทํา
หลักสูตรทบทวนวรรณกรรม งานวิจัย และแบบทดสอบการเรียนการสอน คาจางทําของขวัญ ของรางวัล คาจางทําปายและผลิตสื่อ
โฆษณา คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร คาวัสดุสํานักงาน วัสดุคอมพิวเตอร คาวัสดุงานบานงานครัว คาจางเหมาบริการผลิตสื่อ
โฆษณาเผยแพรประชาสัมพันธ คาใชจายในการทัศนศึกษาดูงาน คาเชาที่พัก คาจางเหมายานพาหนะ คาจางเหมาจัดสถานที่ คา
ของที่ระลึก คาเบี้ยเลี้ยงการเดินทาง คาทางดวนพิเศษ คาน้ํามันเชื้อเพลิง
คาอุดหนุนการจัดบริการสาธารณสุขในชุมชน 16 ชุมชน คาตอบแทนแพทย พยาบาล และเจาหนาที่ในการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ตั้งจายจากเงินรายได (โครงการที่ 7 แนวทางพัฒนาที่ 3 ยุทธศาสตรที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2559)
6. โครงการ อสม.รวมใจดูแลสุขภาพประชาชนเขตเมืองเนื่องในวัน อสม.แหงชาติ จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจายเปนคาพิธีเปด - ปดการอบรม คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาใชจายสนับสนุนการคัดเลือก อสม.
ดีเดนประจํา ป คาสมนาคุณวิทยากร คาของขวัญของรางวัล คาจา งเหมาจัดสถานที่ คาจางเหมาบริการตางๆ คา จัดทําปา ย
คาจางเหมาโฆษณาเผยแพร จางเหมาผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร คาวัสดุสํานักงาน คา วัสดุ
คอมพิวเตอร คาวัสดุงานบานงานครัว คาของขวัญของรางวัล คาจัดทําใบประกาศเกียรติ คุณ คาจัดทํารูปเลม อุดหนุนการจัดงาน
วันอาสาสมัครสาธารณสุขแหงชาติ ตั้งจายจากเงินรายได (โครงการที่ 8 แนวทางพัฒนาที่ 3 ยุทธศาสตรที่ 2 ประจําปพ.ศ.
2559)
7. โครงการปองกันและแกไขปญหาโรคเอดสในเด็กและเยาวชน
จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจายเปนคาพิธีเปด-ปดการอบรม คาตกแตงสถานที่ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาใชจายในการประชุมชี้แจง คา
สมนาคุณวิทยากร คาจางเหมาทําเอกสารรูปเลม คาวัสดุนักงาน คาวัสดุคอมพิวเตอร คาอุปกรณตางๆ คาวัสดุวิทยาศาสตรหรือ
การแพทย คาวัสดุงานบานงานครัว คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร คาจางเหมาผลิตสื่อโฆษณา
และเผยแพรประชาสัมพันธ
คาจางเหมาถายภาพกิจกรรม คาของขวัญของรางวัล คาจัดทําปาย คาจัดทําใบประกาศเกียรติคุณ คาจางเหมาตางๆ ที่จําเปนและ
เหมาะสม ตั้งจายจากเงินรายได (โครงการที่ 19 แนวทางพัฒนาที่ 3 ยุทธศาสตรที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2559)

- 1398. โครงการปองกันและควบคุมโรคติดตอในชุมชน/โรงเรียน
จํานวน 80,000 บาท
เพื่อจายเปนคาพิธีเปด-ปดการอบรม คาตกแตงสถานที่ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาใชจายในการประชุมชี้แจง คา
สมนาคุณวิทยากร คาจางเหมาทําเอกสารรูปเลม คาวัสดุนักงาน คาวัสดุคอมพิวเตอร คาอุปกรณตางๆ คาวัสดุวิทยาศาสตรหรือ
การแพทย คาวัสดุงานบานงานครัว คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร คาจางเหมาผลิตสื่อโฆษณา
และเผยแพรประชาสัมพันธ
คาจางเหมาถายภาพกิจกรรม คาของขวัญของรางวัล คาจัดทําปาย คาจัดทําใบประกาศเกียรติคุณ คาจางเหมาแตงหนา เชาชุด ทํา
ผม พรอมอุปกรณเดินขบวนรณรงค เงินสนับสนุนการจัดขบวนรณรงค คาจางเหมาตางๆ ที่จําเปนและเหมาะสม ตั้งจายจากเงิน
รายได (โครงการที่ 16 แนวทางพัฒนาที่ 3 ยุทธศาสตรที่ 2 ประจําปพ.ศ. 2559)
9. โครงการอบรมอาสาสมัครพิทักษสิ่งแวดลอม
จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาพิธีเปด - ปดการอบรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุ
คอมพิวเตอร คาวัสดุงานบานงานครัว คาวัสดุกอสราง คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร คาจางโฆษณาและเผยแพร คาจางเหมา
บริการ คาจางเหมายานพาหนะ คาจางเหมาอบรม คาตอบแทน คาของขวัญของรางวัล คาวัสดุอุปกรณตางๆ คาใชจายในการ
จัดกิจกรรมเขาคายเยาวชนและกิจกรรมการศึกษาดูงาน ตั้งจายจากเงินรายได (โครงการที่ 10 แนวทางพัฒนาที่ 3 ยุทธศาสตร
ที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2559)
10. โครงการอนุรักษแมน้ําทาจีน
จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาพิธีเปด - ปดการอบรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร คาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุงานบานงานครัว คาวัสดุ
คอมพิวเตอร คาจางโฆษณาและเผยแพร คาจางเหมาบริการ คาสมนาคุณวิทยากร คาของขวัญ ของรางวัล รางวัลประกวดตางๆ
คาเชาที่พัก คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาทางดวนพิเศษ คาตอบแทนคาวัสดุอุปกรณตางๆที่ใชในการดําเนินงาน ตั้งจายจากเงินรายได
(โครงการที่ 11 แนวทางพัฒนาที่ 3 ยุทธศาสตรที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2559)
11. โครงการพัฒนาโรงเรียนสงเสริมสุขภาพสูระดับเพชร
จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาพิธีเปด - ปด คาใชจายในการประชุมชี้แจง คาสมนาคุณวิทยากร คาใชจายในการจัดทําหลักสูตร
การเรียน
การสอน คาจา งเหมาทําเอกสารรูปเลม งานวิจัย การทดสอบการเรียนการสอน คาตกแตงสถานที่
คาของขวัญของ
รางวัล คาวัสดุอุปกรณตางๆ ที่จําเปนในการดําเนินงาน คาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุคอมพิวเตอร คาวัสดุงานบานงานครัว คาวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร คาจางเหมาบริการโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ คาจางเหมา
ถายภาพกิจกรรม คาใชจายในการศึกษาดูงาน คาจางเหมายานพาหนะ คาสํารวจเสนทาง คาเชาที่พัก คาเบี้ยเลี้ยง คาอาหาร
คาตอบแทนเจาหนาที่ในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คาจัดทําปาย คาเชาสถานที่ คาของขวัญของรางวัล คาเชาเครื่องเสียง
คา จา งเหมาบริการ คา ใชจายในการดํา เนินกิจกรรมตามโครงการ ตั้งจา ยจากเงิ น รายได( โครงการที่ 12 แนวทางพัฒนาที่ 3
ยุทธศาสตรที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2559)
12. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแมและเด็ก
จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจางเหมาพิธีเปด – ปดการอบรม ประชุมชี้แจง คาจางเหมาทําอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม
คาอาหาร
เสริมและเวชภัณฑ อุปกรณชั่งน้ําหนักเด็ก คาวัสดุสํา นักงาน คาวัสดุคอมพิวเตอร คาวัสดุอุปกรณตางๆ
สื่อสุขศึกษา คา
วัสดุงานบานงานครัว คาสมนาคุณวิทยากร คาใชจายในการทําหลักสูตร ทบทวนวรรณกรรม งานวิจัย
และทดสอบการเรียนการสอน คาตบแตงสถานที่ คา ของขวัญของรางวัล คาจางเหมาจัดทําเอกสารรูปเลม คาจางเหมาโฆษณา
และเผยแพร คาจางเหมาถายภาพกิจกรรม คาเชาเครื่องเสียง คาจางเหมาบริการตาง ๆ คาจางเหมาผลิตสื่อ คาจางเหมาจัดทํา
ประกาศเกียรติคุณ และคาใชจายในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ โดยอบรมหญิงวัยเจริญพันธุ 100 คน ระหวางเดือนตุลาคม
2558 - กันยายน 2559 ตั้งจายจากเงินรายได (โครงการที่ 13 แนวทางพัฒนาที่ 3 ยุทธศาสตรที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2559)

- 14013. โครงการสงเสริมทันตสุขภาพเด็กและประชาชนในเขตเทศบาล
จํานวน 85,000 บาท
เปนคาพิธีเปด - ปด คาใชจายเปนเงินคารางวัล คาเกียรติบัตร (ผูเขา รวมกิจกรรม) คาเกียรติบัตรพรอมกรอบ
คา
ของขวัญผูเขารวมกิจกรรมทุกคน คาตอบแทนบุคลากรทางการแพทยและเจาหนาที่ปฏิบัติงานดานสงเสริมปองกันทันตสุขภาพ
จากหนว ยงานอื่นและเทศบาลฯ (ทั้งในและนอกเวลาราชการ) คา อาหาร อาหารวา ง/เครื่อ งดื่ม (สําหรับเจา หนา ที่เทศบาล
โรงพยาบาล วิทยาลัยสาธารณสุขฯ สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี สาธารณสุขอําเภอ เด็กที่เข ารวมกิจกรรม ผูปกครองเด็ก)
คา ตอบแทนกรรมการ ค า ตอบแทนวิ ท ยากร เจ า หน า ที่ หน ว ยงานอื่ น ค า วัส ดุ สํ า นั ก งาน
ค า จ า งทํ า แผน พั บ ค า วั สดุ
คอมพิวเตอร คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร คาวัสดุงานบานงานครัว คาปายประชาสัมพันธ คาจัดเวที คา
เชาสถานที่ คาวัสดุทันตกรรม คาสื่อทันตกรรม คาอุปกรณแปรงฟน คาจางเหมาตางๆ ที่จําเปนและเหมาะสม
โดยมีกิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมมอบเกียรติบัตรหนูนอยฟนไมผุ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
2. กิจกรรมอบรมใหความรูผูปกครองในการดูแลทันตสุขภาพ
3. กิจกรรมตรวจสุขภาพชองปากและทาฟลูออไรดวานิชเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดไทรย
4. กิจกรรมตรวจสุขภาพชองปากและฝกทักษะการแปรงฟนเด็กชั้นประถมศึกษาปที่ 1,3 และ 6
5. กิจกรรมเคลือบหลุมรองฟนกรามแทซี่ที่ 1 และใหบริการทันตกรรมตามความเหมาะสมแกเด็ก ป.1
6. กิจกรรมบริการสงเสริม ปองกันฝกแปรงฟนใหสะอาดและบริการตามความเหมาะสมแกเด็กประถมศึกษา
7. กิจกรรมตรวจสุขภาพและใหความรูในการดูแลสุขภาพชองปากเด็ก ม.1
8. กิจกรรมใหความรูในการดูแลชองปากแกผูสูงอายุในชมรมฯ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
9. กิจกรรมตรวจ คัดกรองโรคในชองปากและบริการทันตกรรมตามความเหมาะสม
ตั้งจายจากเงินรายได (โครงการที่ 20 แนวทางพัฒนาที่ 3 ยุทธศาสตรที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2559)
14. โครงการควบคุมและปองกันโรคพิษสุนัขบา
จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจายเปนคาพิธีเปด - ปด คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาเชาที่พัก คาพาหนะของเจาหนาที่ คา
เบี้ยเลี้ยงและคาตอบแทนสําหรับเจาหนาที่จากหนวยงานอื่นและเทศบาล ผูเขาอบรม คาจัดทําสื่อ เผยแพรประชาสัมพันธ คาจาง
เหมาตกแตงสถานที่ คาจางเหมาบริการ คาวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา คายาคุมกําเนิด คาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย คา
ยา คาเวชภัณฑ คาวัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย คาเหยื่อ คาวัสดุอุปกรณในการกําจัดสุนัขคาของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัล
สําหรับผูประกวดแขงขัน คาจางเหมาถายภาพกิจกรรม คาฟลม คาลางอัดภาพกิจกรรม คาวัสดุกอสราง คาวัสดุสํานักงาน คา
วัสดุค อมพิ ว เตอรคา วั สดุ งานบา น งานครัว โดยดําเนิน การสํา รวจประชากรสุนัข แมว และฉี ดวั คซีน ปองกั น โรคพิ ษ สุนั ขบ า
คุมกําเนิดสุนัข แมว ชวงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม ของทุกป ทั้ง 16 ชุมชน ตั้งจายจากเงินรายได (โครงการที่ 14 แนวทางพัฒนา
ที่ 3 ยุทธศาสตรที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2559)
15. โครงการฆาสัตวอยางถูกกฎหมายเพื่อความปลอดภัยของผูบริโภค
จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจายเปนคา พิธีเปด – ปด คาอาหาร คาอาหารวา งและเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาเชา ที่ พัก คาพาหนะ ของ
เจ า หนา ที่ คา เบี้ย เลี้ย งและคา ตอบแทนสํา หรับเจ า หน า ที่จ ากหนว ยงานอื่ นและเทศบาล ผูเข า อบรม ค า จัดทํา สื่ อเผยแพร
ประชาสัมพันธ คาจางเหมาตกแตงสถานที่ คาจางเหมาบริการ คาจางเหมาถายภาพกิจกรรม คาฟลม
คาลางอัดภาพ
กิจ กรรม ค า วั ส ดุ กอ สร า ง ค า วั ส ดุสํา นัก งาน ค า วั ส ดุค อมพิ ว เตอรค า วั ส ดุง านบ า นงานครั ว ค า วั ส ดุ ไ ฟฟ า และวิ ท ยุ ค า วั ส ดุ
วิทยาศาสตรหรือการแพทย คายา คาเวชภัณฑ คา วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย โดยดําเนินการจัดประชุมผูประกอบการคา
สัตวหรือซากสัตว และศึกษาดูงานโรงงงานฆาสัตวหรือสถานที่จําหนายเนื้อสัตว ตั้งจายจากเงินรายได (โครงการที่ 15 แนวทาง
พัฒนาที่ 3 ยุทธศาสตรที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2559)
16 . คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในประเทศของพนักงานและลูกจางตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได

- 141คาบํารุงรักษาและซอมแซม
จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจา ยเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ เชน คาซอมแซมทรัพยสิน ครุภัณฑตาง ๆ
คาบํารุงรักษาทรัพยสิน ตั้งจายจากเงินรายได
คาวัสดุ
รวม 1,866,000 บาท
วัสดุสํานักงาน
จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสาํ นักงาน เชน กระดาษ แบบพิมพ อุปกรณเครื่องเขียน หมึกโรเนียว ใบเสร็จ หมึกถายเอกสาร ธงชาติ
วารสาร หนังสือ คูมือการปฏิบัติงาน หนังสือพิมพ สิ่งพิมพตาง ๆ น้าํ ดื่ม และสายสงน้าํ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุไฟฟาและวิทยุ
จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อหลอดไฟฟา สายไฟ ปลั๊กไฟฟา ถานไฟ และอุปกรณไฟฟา ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุงานบานงานครัว
จํานวน 70,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัวที่ใชในการรักษาความสะอาดภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม และทั่วไป เปนตน
ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุกอสราง
จํานวน
10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสราง เชน ทราย ปูนซีเมนต ตะปู เหล็ก ไม และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการกอสราง ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุยานพาหนะและขนสง
จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ยางนอกยางใน แบตเตอรี่ อะไหลยานพาหนะ เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
จํานวน 1,100,000 บาท
เพื่อจา ยเปน ค า จั ดซื้ อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นสําหรับยานพาหนะ รถตัดหญา เครื่ องพ นยุง เครื่องพนไขหวัดนก เช น น้ํ ามั น
น้ํามันเครื่อง เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย
จํานวน 500,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ใชประกอบการปองกันควบคุมโรค การสงเสริมสุขภาพ เชน น้ํายาพน
หมอกควัน ทรายอเบท น้ํายาตรวจสารเสพติดในปสสาวะ น้ํายาฆาเชื้อโรค วัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา ยาที่ใชในการดูแลสัตว
ยารักษาโรค วัสดุอุปกรณทางการแพทยในการรักษาโรค น้ํายาดับกลิ่น น้ํายาพนกําจัดแมลงวัน กากน้ําตาล หัวเชื้อจุลินทรีย ตั้ง
จายจากเงินรายได
วัสดุการเกษตร
จํานวน
10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร เชน ปุย วัสดุเพาะชําพันธุพืช สารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชและสัตว เบื้องตน ตั้งจายจาก
เงินรายได
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
จํานวน
5,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพรตา งๆ เชน แผนซีดีเพลง วีดีโอเทป โฟม แผนปาย สี รูปที่ไดจากการลาง อัด ขยาย
และอื่นๆ ที่ใชเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุเครื่องแตงกาย
จํานวน
20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องแตงกาย เชน เสื้อกาวด เสื้อปฏิบัติงานคนงาน ถุงมือ รองเทา ถุงเทา หมวก เปนตน
ตั้งจายจาก
เงินรายได
วัสดุอื่นๆ
จํานวน
1,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ที่ไมสามารถเบิกจายจากวัสดุประเภทใดประเภทหนึ่งได ตั้งจายจากเงินรายได
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รวม

500,000 บาท
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จํานวน 500,000 บาท
เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟา สําหรับโรงฆาสัตวเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี และการจัดงานมหกรรมอาหารอรอย และ ของดี
เมืองสุพรรณ ตั้งจายจากเงินรายได
งบลงทุน
รวม 180,000 บาท
คาครุภัณฑ
รวม 150,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
จํานวน
150,000 บาท
เพื่อจายเปนคาซอมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ เชน เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เปนตน และทรัพยสนิ อื่นๆ
เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ตั้งจายจากเงินรายได
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
รวม
30,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง
จํานวน
30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง และทรัพยสินอื่น ๆ เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ ตั้งจายจาก
เงินรายได
งบเงินอุดหนุน
รวม
120,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน
รวม
120,000 บาท
อุดหนุน อสม.
จํานวน
120,000 บาท
เพื่อจา ยเปนเงินสนั บสนุนงบประมาณการดํา เนิน งาน “โครงการพัฒนาระบบและบริการสาธารณสุ ข สูความเปนชุ มชน
สุข ภาพดี ” เป นคา สนั บ สนุ น การพั ฒ นาระบบบริการสาธารณสุข มู ล ฐานในเขตเทศบาลทั้ง 16 ชุม ชน โดยจั ด สรรเปน ค า
ดําเนินงานของ อสม.ตามแผนพัฒนาสุขภาพประชาชนในเขตชุมชน ชุมชนละ 7,500 บาท โดยให อสม. ดําเนินการ 3 กลุมเสี่ยง
ไดแก พัฒนาศักยภาพดานสาธารณสุข,การแกไขปญหาสาธารณสุขดานตางๆ,การจัดบริการสุขภาพเบื้องตนในศูนยสาธารณสุข
มูลฐานชุมชน (ศสมช.) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (โครงการที่ 9 แนวทางพัฒนา ที่ 3 ยุทธศาสตรที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2559)
*******************************************
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รายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
.......................................................
งานศูนยบริการสาธารณสุข
รวม 4,818,200 บาท
งบบุคลากร
รวม 3,884,200 บาท
เงินเดือน
รวม 3,884,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน
จํานวน 2,562,240 บาท
เพื่อจายเปนเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานเทศบาลในหนวยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ตั้งจายจาก
เงินรายได
เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน
จํานวน 252,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล และจายเปนคาตอบแทนพิเศษพนักงานเทศบาลที่ไดรับเงินเดื อน
ตามบัญชีอัตราเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ และเงินประจําตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ (วช.) จํานวน 2 อัตรา ๆ ละ
3,500 บาท ตั้งจายจากเงินรายได
คาจางลูกจางประจํา
จํานวน 769,440 บาท
เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงประจําปแกลูกจางประจําในหนวยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ตั้งจายจากเงิน
รายได
เงินเพิ่มตางๆ ของลูกจางประจํา
จํานวน 1,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษลูกจางประจําผูที่ไดรับเงินคาจางถึงขั้นสูงของอันดับหรือตําแหนงตามระเบียบฯ และจายเปน
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตั้งจายจากเงินรายได
คาตอบแทนพนักงานจาง
จํานวน 251,520 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง และเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ตั้งจายจาก
เงินรายได
เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง
จํานวน 48,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ และเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
ตั้งจายจาก
เงินรายได
งบดําเนินงาน

รวม

709,000 บาท

คาตอบแทน
รวม 126,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวม 60,000บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทน คาจางพิเศษ คาลวงเวลาสําหรับแพทย พยาบาล เจาหนาที่ที่เกี่ยวของที่ชวยปฏิบัติงานใหแกเทศบาล
ตั้งจายจากเงินรายได
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ใหแกพนักงานเทศบาล ลูกจาง และพนักงานจาง
ที่มา
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได
คาเชาบาน
จํานวน
6,000 บาท
เพื่อจายเปนคาเชาบาน หรือคาเชาซื้อบาน ของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได
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จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานเทศบาล และลูกจางประจําที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได
คาใชสอย
รวม 70,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
รวม
10,000 บาท
เพื่อจายเปนคา จางเหมาบริการใหแกผูรับ จา งทําอยางใดอยางหนึ่ง เชน จา งเหมาติดตั้ งอุป กรณเพิ่มเติม คา ธรรมเนียม และ
คาลงทะเบียนตางๆ คาวาสาร คาจางเหมาบริการอื่น เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ มเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ตาม
ระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจา ยเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ เชน คาซอมแซมทรัพยสิน ครุภัณฑตาง ๆ
คาบํารุงรักษาทรัพยสิน ตั้งจายจากเงินรายได
คาวัสดุ
รวม 487,000 บาท
วัสดุสํานักงาน
จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ แบบพิมพ อุปกรณเครื่องเขียน หมึกโรเนียว ใบเสร็จ หมึกถายเอกสาร ธงชาติ
วารสาร หนังสือคูมือการปฏิบัติงาน หนังสือพิมพ สิ่งพิมพตาง ๆ น้ําดื่ม และสายสงน้ํา ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุไฟฟาและวิทยุ
จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อหลอดไฟฟา สายไฟ ปลั๊กไฟฟา ถานไฟ และอุปกรณไฟฟา ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุงานบานงานครัว
จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัวที่ใชในการรักษาความสะอาดภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม และทั่วไป เปนตน
ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุกอสราง
จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสราง เชน ทราย ปูนซีเมนต ตะปู เหล็ก ไม และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการกอสราง ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุยานพาหนะและขนสง
จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ยางนอกยางใน แบตเตอรี่ อะไหลยานพาหนะ เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
จํานวน 250,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นสําหรับยานพาหนะ รถตัดหญา เครื่องพนยุง เชน น้ํามัน น้าํ มันเครื่อง เปนตน ตั้ง
จายจากเงินรายได
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย
จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ใชประกอบการปองกันควบคุมโรค การสงเสริมสุขภาพ เชน น้ํายาพน
หมอกควัน ทรายอเบท น้ํายาตรวจสารเสพติดในปสสาวะ น้ํายาฆาเชื้อโรค วัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา
ยาที่ ใชใ นการดูแ ลสัต ว ยารัก ษาโรค วัสดุ อุป กรณท างการแพทย ในการรัก ษาโรค น้ํ า ยาดั บ กลิ่ น น้ํ า ยาพ นกํ า จั ดแมลงวั น
กากน้ําตาล หัวเชื้อจุลินทรีย ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
จํานวน
5,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพรตา งๆ เชน แผนซีดีเพลง วีดีโอเทป โฟม แผนปาย สี รูปที่ไดจากการลาง อัด ขยาย
และอื่นๆ ที่ใชเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ ตั้งจายจากเงินรายได
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จํานวน
1,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย เชน เสื้อกาวด เสื้อปฏิบัติงานคนงาน ถุงมือ รองเทา ถุงเทา หมวก ฯลฯ
เงินรายได
วัสดุอื่นๆ
จํานวน
1,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ที่ไมสามารถเบิกจายจากวัสดุประเภทใดประเภทหนึ่งได ตั้งจายจากเงินรายได

ตั้งจายจาก

คาสาธารณูปโภค
รวม 26,000 บาท
คาน้ําประปา
จํานวน
6,000 บาท
เพื่อจายเปนคาน้ําประปาสําหรับศูนยบริการสาธารณสุข 2 วัดศรีบัวบาน ตั้งจายจากเงินรายได
คาบริการโทรศัพท
จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและคาใชโทรศัพทสาํ หรับติดตอราชการของศูนยบริการสาธารณสุข 2 วั ดศรีบัวบาน ตั้งจายจากเงิน
รายได
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาธรรมเนียม คาสมาชิก คาขอใชหมายเลข คาชั่วโมงอินเทอรเน็ตสําหรับศูนยบริการสาธารณสุข 1,2 ตั้งจายจาก
เงินรายได
งบลงทุน

รวม

225,000 บาท

คาครุภัณฑ
รวม 200,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจายเปนคาซอมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ เชน เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เปนตน และทรัพยสนิ อื่นๆ
เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ตั้งจายจากเงินรายได
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
รวม 25,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง
จํานวน 25,000 บาท
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง และทรัพยสินอื่น ๆ เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ ตั้งจายจาก
เงินรายได
*******************************************
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รายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
........................................................
แผนงานสังคมสงเคราะห
รวม 1,000,000 บาท
งานสังคมสงเคราะห
รวม 1,000,000 บาท
งบดําเนินงาน
รวม 1,000,000 บาท
คาใชสอย
รวม 1,000,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ จํานวน 1,000,000 บาท
1. โครงการชวยเหลือประชาชน
จํานวน 1,000,000 บาท
เพื่อเปนคาใชจา ยตามโครงการชวยเหลือประชาชน ตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวน ทองถิ่น ตามหนังสือกรมการ
ปกครอง ที่ มท 0313.4 /ว 3050 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ 2543 เรื่องหลักเกณฑวาดวยการ ตั้งงบประมาณเพื่อการชวยเหลือ
ประชาชน ตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2543 และหลักเกณฑและ
วิธีการดําเนินการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 ในดานการใหความชวยเหลือประชาชนที่อยู ในอํานาจ
หนาที่ของเทศบาล เชน การสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร การแกไขปญหาการประกอบอาชีพ การสังคมสงเคราะห การ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การปองกันและระงับโรคติดตอ การสุสานและฌาปนสถาน เปนคาจัดซื้อ/จัดจาง สิ่งอํานวย
ความสะดวก และเครื่องยังชีพตางๆ ใหกับประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี คา อาหารทําการ
นอกเวลาสํา หรับเจาหนา ที่ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนในการจัดกิจกรรมตามโครงการ ตั้งจายจากเงินรายได (โครงการที่ 9
แนวทางที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 3 ประจําป พ.ศ. 2559)
**********************************
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รายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
.......................................................
แผนงานเคหะและชุมชน

รวม 44,810,350 บาท

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
รวม 3,399,890 บาท
งบบุคลากร
รวม 3,091,390 บาท
เงินเดือน
รวม 3,091,390 บาท
เงินเดือนพนักงาน
จํานวน 1,905,840 บาท
เพื่อจายเปนเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล ในหนวยงานกองชาง ตั้งจายจากเงินรายได
เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน
จํานวน
67,200 บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่ มตาง ๆ นอกเหนือจากเงินเดือนแกผูอํา นวยการกองชาง และเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของ
พนักงานเทศบาล และจ ายเปนคา ตอบแทนพิเศษพนักงานเทศบาลที่ไดรับเงินเดือนตามบัญชีอัตราเงิน เดือนถึ งขั้น
สูงสุดของอันดับ ตั้งจายจากเงินรายได
เงินประจําตําแหนง
จํานวน
67,200 บาท
เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของผูอํานวยการกองชาง ที่ควรไดรับตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได
คาจางลูกจางประจํา
จํานวน
555,840 บาท
เพื่อจายเปนคาจางลูกจางประจําที่ปฏิบัติงานในกองชาง จํานวน 3 อัตรา พรอมเงินปรับปรุงคาจางประจํา ตั้งจายจาก
เงินรายได
เงินเพิ่มตางๆ ของลูกจางประจํา
จํานวน
18,820 บาท
เพื่อจ า ยเปน เงินคา ตอบแทนพิเศษลูกจางประจํ าผูที่ไ ดรับ เงินคาจ า งถึงขั้ น สูงของอั นดับหรื อตํา แหนงตาม
ระเบียบฯ และจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตั้งจายจากเงินรายได
คาตอบแทนพนักงานจาง
จํานวน
404,490 บาท
เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจางในกองชาง ตั้งจายจากเงินรายได
เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง
จํานวน
72,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆ และเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางในกองชาง ตั้งจายจากเงินรายได
งบดําเนินงาน

รวม

288,500 , บาท

คาตอบแทน
รวม
73,0001, บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 500 บาท
เพื่อจ า ยเปน คา ตอบแทนใหแกเจ าหนาที่ผูตรวจแบบแปลนกอ สรา งหรือ ดัด แปลงอาคาร นายชา งและนายตรวจ
ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 64 ทวิ ไดไมเกินรอยละสิบของเงินคาธรรมเนียมที่ไดรับจากผูขอรับ
ใบอนุญาตหรือผูแจงตามมาตรา 39 ทวิ โดยใหจายตามหลักเกณฑและอัตราที่กําหนดในเทศบัญญัติทองถิ่น ตั้งจาย
จากเงินรายได
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจา ยเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานเทศบาล ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ตั้งจายจากเงินรายได
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จํานวน
500 บาท
เพื่อจายเปนคาเชาบาน , หรือคาเชาซื้อบานของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
จํานวน 62,000 บาท
เพื่ อ จ า ยเป นเงิน ช ว ยเหลื อ การศึ ก ษาบุ ต รของพนั ก งานเทศบาล และลู ก จ า งประจํ า ที่มี สิท ธิ เ บิ ก ตามระเบี ย บฯ
ตั้งจายจากเงินรายได
คาใชสอย
รวม 20,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
จํานวน
5,000 บาท
เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมในการติดตั้งไฟฟา ประปา โทรศัพท รวมถึงการปรับปรุงระบบการบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ระบบและอุปกรณ , คาบริการ คาจางเหมาตาง ๆ , คารังวัดสอบเขตที่ดิน , คาจางเหมาแรงงาน , คาธรรมเนียมอื่น ๆ
, คาโฆษณาและเผยแพร , คาจางทําวารสารโปสเตอร ฯลฯ ของกองชาง ตั้งจายจากเงินรายได
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายอื่น ๆ จํานวน 10,000 บาท
เพื่ อจ า ยเป นคา ใชจา ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจั กรและนอกราชอาณาจัก รของพนักงานเทศบาล
ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ตามสิทธิและระเบียบกําหนด ตั้งจายจากเงินรายได
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ เชน รถจักรยานยนต รถยนต
คอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
คาวัสดุ
รวม 185,000 บาท
วัสดุสํานักงาน
จํานวน 70,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ ปากกา แฟม กาว คลิป แบบพิมพ ลูกแม็ค คูมือปฏิบัติราชการ
หมึกเครื่องพิมพ เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุงานบานงานครัว
จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัวตาง ๆ เชน ไมกวาด ผงซักฟอก ที่นอน เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุยานพาหนะและขนสง
จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสงตางๆ เชน ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
จํานวน 25,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นตาง ๆ สําหรับยานพาหนะ เชน น้ํามัน น้าํ มันเครื่อง เปนตน ตั้งจาย
จากเงินรายได
วัสดุคอมพิวเตอร
จํานวน 80,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนซีดี เมาส คียบอรด เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได
คาสาธารณูปโภค
รวม 10,500 บาท
คาบริการโทรศัพท
จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษา และคาใชโทรศัพทในราชการของกองชาง ทั้งทางไกลและทางใกล ตั้งจายจากเงินรายได
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
จํานวน
500 บาท
เพื่อจายเปนคาธรรมเนียม คาสมาชิก คาขอใชหมายเลข คาเชาเครื่องและอุปกรณของกองชาง ตั้งจายจากเงินรายได
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รวม

20,000 บาท

คาครุภัณฑ
รวม
10,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
จํานวน
10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาซอมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ เชน เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เปนตน และ
ทรัพยสินอื่นๆ เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ตั้งจายจากเงินรายได
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
รวม 10,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง
จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงสิ่งกอสราง และทรัพยสินอื่นๆ เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ ตั้งจายจาก
เงินรายได
****************************************
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รายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
.......................................................
งานไฟฟาถนน
รวม 14,795,060 บาท
งบบุคลากร
รวม 7,717,760 บาท
เงินเดือน
รวม 7,717,760 บาท
เงินเดือนพนักงาน
จํานวน
3,209,880 บาท
เพื่อจายเปนเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล ในหนวยงานกองชาง ตั้งจายจากเงินรายได
เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน
จํานวน
42,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาลและจายเปนคาตอบแทนพิเศษพนักงานเทศบาลที่ไดรับ
เงินเดือนตามบัญชีอัตราเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ ตั้งจายจากเงินรายได
คาจางลูกจางประจํา
จํานวน 824,880 บาท
เพื่อจายเปนเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนลูกจางประจําในหนวยงานกองชาง ตั้งจายจากเงินรายได
เงินเพิ่มตางๆ ของลูกจางประจํา
จํานวน
24,360 บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว สําหรับลูกจางประจําในหนวยงานกองชาง ตั้งจายจากเงินรายได
คาตอบแทนพนักงานจาง
จํานวน 3,244,640 บาท
เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจาง กองชาง ตั้งจายจากงเงินรายได
เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง
จํานวน 372,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางในกองชาง ตั้งจายจากเงินรายได
งบดําเนินงาน

รวม 5,107,500 บาท

คาตอบแทน
รวม 312,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจา ยเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานเทศบาล ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ตั้งจายจากเงินรายได
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
จํานวน 112,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจางประจําที่มีสิทธิเบิกตามระเบียบ ตั้งจายจาก
เงินรายได
คาใชสอย
รวม 340,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมในการติดตั้งไฟฟา ประปา โทรศัพท รวมถึงการปรับปรุงระบบการบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ระบบและอุปกรณ , คาบริการ คาจางเหมาตาง ๆ , คารังวัดสอบเขตที่ดิน , คาจางเหมาแรงงาน , คาธรรมเนียมอื่น ๆ
, คาโฆษณาและเผยแพร , คาจางทําวารสารโปสเตอร ฯลฯ ของกองชาง ตั้งจายจากเงินรายได
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายอื่น ๆ จํานวน 40,000 บาท
เพื่ อจ า ยเป นคา ใชจา ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจั กรและนอกราชอาณาจัก รของพนักงานเทศบาล
ลูกจางประจําและพนักงานจาง ตามสิทธิและระเบียบกําหนด ตั้งจายจากเงินรายได
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จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ เชน รถจักรยานยนต
รถยนตทุกประเภท คอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได
คาวัสดุ
รวม
2,950,00000บาท
วัสดุสํานักงาน
จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ ปากกา แฟม กาว คลิป แบบพิมพ คูมือปฏิบัติราชการ
หมึกเครื่องพิมพ เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุไฟฟาและวิทยุ
จํานวน 800,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟา เชน หลอดไฟฟา สายไฟฟา ปลั๊กไฟฟา เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุงานบานงานครัว
จํานวน
50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัวตาง ๆ เชน ไมกวาด ผงซักฟอก ที่นอน เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุกอสราง
จํานวน 1,000,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสราง เชน หินคลุก ลูกรัง ปูน ทราย ไม สี ตะปู เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุยานพาหนะและขนสง
จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ เชน แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก ปะยาง เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
จํานวน 700,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง คาน้ํา เบรก เปนตน
ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุคอมพิวเตอร
จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนซีดี เมาส คียบอรด เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพรตางๆ เชน สี โฟม กระดาษเขียนโปสเตอร ฟลม คาลางฟลม
อัดขยายภาพถาย เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได
คาสาธารณูปโภค
รวม 1,505,500 บาท
คาไฟฟา
จํานวน 1,500,000 บาท
เพื่อจา ยเปนคาบํารุงรักษา คา ไฟฟา ของงานสาธารณูปโภคและงานสถานที่และไฟฟา คาไฟฟาซุมเฉลิมพระเกียรติ
และคากระแสไฟฟาสาธารณะที่ใชเกินสิทธิ์ 10% ตั้งจายจากเงินรายได
คาบริการโทรศัพท
จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษา และคาใชโทรศัพทในราชการของงานสาธารณูปโภค และงานสถานที่และไฟฟา
สาธารณะ กองชาง ทั้งทางไกลและทางใกล ตั้งจายจากเงินรายได
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
จํานวน
500 บาท
เพื่อจายเปนคาธรรมเนียม คาสมาชิก คาขอใชหมายเลข คาเชาเครื่องและอุปกรณ ตั้งจายจากเงินรายได
งบลงทุน

รวม

1,969,800 บาท

คาครุภัณฑ
รวม
100,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจายเปนคาซอมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ เชน เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เปนตน และ
ทรัพยสินอื่นๆ เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ตั้งจายจากเงินรายได
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รวม 1,869,800 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
จํานวน 1,369,800 บาท
เพื่อจายเปนคากอสรางปรับปรุงไฟฟาถนนและสิ่งกอสราง จํานวน 3 รายการ ดังนี้
1. คาปรับปรุงทอระบายน้ํา ถนนปาเลไลยก ชวงหลังรานเมืองทองเสาเข็ม จํานวน 339,800 บาท
เพื่อจายเปนคากอสรา งปรับปรุงทอระบายน้ํา ค.ส.ล.  0.40 เมตร พรอมบอพัก ค.ส.ล. ฝากึ่งตะแกรงเหล็ก
จํานวน 9 บอ , กอสรางถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรกวาง 1.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ไมนอยกวา 75.00 ตารางเมตร ความยาวรวมทอระบายน้ําบอพักรวม 80.00 เมตร ตามรายละเอียดแบบแปลน
ของเทศบาลเมื องสุพ รรณบุรี ตั้งจา ยจากเงิ นรายได (โครงการที่ 1 แนวทางการพั ฒนาที่ 4 ยุ ทธศาสตรที่ 3
ประจําป พ.ศ.2559)
2. คากอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอระบายน้ําและบอพัก ค.ส.ล. ถนนซอยบานอาจารยไชยสิทธิ์
ไกรคุณาศรัย
จํานวน 913,000 บาท
เพื่อจายเปนคากอสรางถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรกวาง 3.50 เมตร ยาว 123.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย
กว า 430 ตารางเมตร , กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.  0.40 เมตร พรอมบอพัก ค.ส.ล. ฝากึ่งตะแกรงเหล็ก
จํานวน 16 บอ ความยาวรวมทอระบายน้ํา 135.00 เมตร , กอสรางบอพักขยะ จํานวน 1 บอ ตามรายละเอียด
แบบแปลนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ตั้งจายจากเงินรายได (โครงการที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 4 ยุทธศาสตรที่
3 ประจําป พ.ศ. 2559)
3. คาติดตั้งไฟฟาสองสวา งทางเดินริม คลองโพธิ์ จากถนนเณรแกว ถึ งบริ เวณที่ ทํ าการชุมชน
วัดไชนาวาส
จํานวน 117,000 บาท
เพื่อจายเปนคาติดตั้งเสาเหล็ก โคมสองสวางและหลอดประหยัดไฟขนาดไมนอยกวาง 60 วัตต พรอมวางทอรอยสายเมน
ไฟฟาใตดิ น และสายวงจรดวงโคม ระยะทางไมนอยกวา 200 เมตร จํานวน 11 ตน ตามรายละเอียดแบบแปลนของ
เทศบาลเมืองสุ พ รรณบุ รี ตั้ง จา ยจากเงิน รายได 60,460 บาท และตั้ง จา ยจากเงิน อุ ดหนุ น ทั่ว ไป 56,540 บาท
(โครงการที่ 3 แนวทางการพัฒนาที่ 4 ยุทธศาสตรที่ 3 ประจําป พ.ศ.2559)
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง
จํานวน 500,000 บาท
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง และทรัพยสินอื่นๆ เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ
ตั้งจายจากเงินรายได
****************************************
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รายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
.......................................................
งานสวนสาธารณะ
รวม 13,189,900 บาท
งบบุคลากร
รวม 3,647,900 บาท
เงินเดือน
รวม 3,647,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน
จํานวน 937,560 บาท
เพื่อจายเปนเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล ในหนวยงานกองชาง ตั้งจายจากเงินรายได
เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน
จํานวน 13,900 บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาลและจายเปนคาตอบแทนพิเศษพนักงานเทศบาลที่ไดรับ
เงินเดือนตามบัญชีอัตราเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ ตั้งจายจากเงินรายได
คาจางลูกจางประจํา
จํานวน 592,320 บาท
เพื่อจายเปนเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนลูกจางประจําในหนวยงานกองชาง ตั้งจายจากเงินรายได
เงินเพิ่มตางๆ ของลูกจางประจํา
จํานวน 37,780 บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว สําหรับลูกจางประจําในหนวยงานกองชาง ตั้งจายจากเงินรายได
คาตอบแทนพนักงานจาง
จํานวน 1,862,340 บาท
เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจาง กองชาง ตั้งจายจากเงินรายได
เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง
จํานวน 204,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางในกองชาง ตั้งจายจากเงินรายได
งบดําเนินงาน

รวม

6,131,000 บาท

คาตอบแทน
รวม
170,500 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จํานวน
150,000 บาท
เพื่อจา ยเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานเทศบาล ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ตั้งจายจากเงินรายได
คาเชาบาน
จํานวน
500 บาท
เพื่อจายเปนคาเชาบาน , หรือคาเชาซื้อบานของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
จํานวน 20,000 บาท
เพื่ อ จ า ยเป นเงิน ช ว ยเหลื อ การศึ ก ษาบุ ต รของพนั ก งานเทศบาล และลู ก จ า งประจํ า ที่มี สิท ธิ เ บิ ก ตามระเบี ย บฯ
ตั้งจายจากเงินรายได
คาใชสอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รวม 2,060,000 บาท
จํานวน 1,500,000 บาท
(สวนเฉลิมฯ 1,100,000 บาท)
เพื่อ จา ยเปนคา ธรรมเนียมในการติดตั้ง ไฟฟา ประปา โทรศัพท รวมถึงการปรับ ปรุง ระบบการบํารุงรัก ษาหรือ
ซอมแซมระบบและอุป กรณ , คา บริก าร คา จ า งเหมาตา ง ๆ , คา รังวั ดสอบเขตที่ดิน , ค า จ า งเหมาแรงงาน ,
คาธรรมเนียมอื่น ๆ , คาจางทําวารสารโปสเตอร , คาจางเหมาดูแลบํารุงรักษาลิฟต , คาจางเหมาทําใบปลิวแผนพับ
ประชาสัมพันธ , คาจางเหมาทําความสะอาดกระจกชองลิฟทภายนอกอาคารหอคอย , คาจางเหมาประชาสัมพันธ

- 154 ทางโทรทัศ น , คา จ า งเหมาทํา ป า ยผา ประชาสัม พั นธ , คา จ า งเหมาดูแ ลและกํา จั ดปลวก , คา จ า งเหมาดูแ ล
บํารุงรักษาเครื่องกําเนิดไฟฟา , คาจางเหมาดูแลบํารุงรักษาระบบควบคุมน้ําพุดนตรี ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายอื่น ๆ จํานวน 10,000 บาท
เพื่ อจ า ยเป นคา ใชจา ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจั กรและนอกราชอาณาจัก รของพนักงานเทศบาล
ลูกจางประจําและพนักงานจาง ตามสิทธิและระเบียบกําหนด ตั้งจายจากเงินรายได
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 550,000 บาท (สวนเฉลิมฯ 50,000 บาท)
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ เชน รถจักรยานยนต
รถตัดหญา เครื่องตัดหญา คอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได
คาวัสดุ
รวม 1,880,000 บาท
วัสดุสํานักงาน
จํานวน
50,000 บาท (สวนเฉลิมฯ 40,000 บาท)
เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ ปากกา แฟม กาว คลิป แบบพิมพ ลูกแม็ค คูมือปฏิบัติราชการ
หมึกเครื่องพิมพ เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุไฟฟาและวิทยุ
จํานวน 200,000 บาท (สวนเฉลิมฯ 200,000 บาท)
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟา เชน หลอดไฟฟา สายไฟฟา ปลั๊กไฟฟา เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุงานบานงานครัว
จํานวน 120,000 บาท (สวนเฉลิมฯ 100,000 บาท)
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัวตาง ๆ เชน ไมกวาด ผงซักฟอก ที่นอน เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุกอสราง
จํานวน 220,000 บาท (สวนเฉลิมฯ 200,000 บาท)
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสราง เชน หินคลุก ลูกรัง ปูน ทราย ไม สี ตะปู เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุยานพาหนะและขนสง
จํานวน 60,000 บาท (สวนเฉลิมฯ 30,000 บาท)
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ เชน แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก ปะยาง เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
จํานวน 600,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง คาน้ําเบรก เปนตน
ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุการเกษตร
จํานวน 600,000 บาท (สวนเฉลิมฯ 150,000 บาท)
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัดสุการเกษตร เชน ปุย ยาฆาแมลง พันธุพืช พันธุกลาไม และวัสดุ อุปกรณตาง ๆ เปนตน
ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุคอมพิวเตอร
จํานวน 30,000 บาท (สวนเฉลิมฯ 30,000 บาท)
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนซีดี เมาส คียบอรด เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได
คาสาธารณูปโภค
รวม 2,020,500 บาท
คาไฟฟา
จํานวน 1,960,000 บาท (สวนเฉลิมฯ 1,900,000 บาท)
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษา คาไฟฟาของงานสวนสาธารณะ คาไฟฟาเรือนเพาะชํา คาไฟฟาสวนเฉลิมภัทรราชินีฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได
คาน้ําประปา
จํานวน 60,000 บาท (สวนเฉลิมฯ 40,000 บาท)
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษา คาน้ําประปาของงานสวนสาธารณะ คาน้ําประปาเรือนเพาะชํา ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
คาบริการโทรศัพท
จํานวน 500 บาท
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษา และคาใชโทรศัพทในราชการของงานสวนสาธารณะ ทั้งทางไกลและทางใกล ตั้งจายจากเงิน
รายได
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รวม 3,411,000 บาท
คาครุภัณฑ
รวม 1,828,000 บาท
ครุภัณฑการเกษตร
จํานวน 620,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อครุภัณฑการเกษตร สําหรับงานสวนสาธารณะ (สวนเฉลิมฯ) จํานวน 1 รายการ ประกอบดวย
1. ปมน้ําชนิดหอยโขง MODEL:150x125-250 จํานวน 3 ตัว ตัวเรือนปมหอยโขงเปนเหล็กหลอใบพัด
เปนสแตนเลส เพลาสแตนเลส มอเตอร ขนาด 15 KW ชนิด TEFC, คาประกันความชื้น IP 55, ชนวนกันความรอน
Class F ความเร็วรอบ 4 Poies, ระบบไฟฟา 380 V. 3 Phase 50 Hz ปริมาตรน้ํา 60 ลิตร/วินาที แรงสงสูง 19
เมตร ความเร็วรอบ 1450 รอบ/นาที เปนเงิน 620,000 บาท ตั้งตามราคาทองถิ่น ไมมีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ ตั้งจา ยจากเงินรายได (โครงการที่ 1 กองชาง ลําดับที่ 3 แนวทางพัฒนาที่ 3 ยุทธศาสตรที่ 3 ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559)
ครุภัณฑกอสราง
จํานวน 8,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อครุภัณฑกอสราง สําหรับงานสวนสาธารณะ (สวนเฉลิมฯ) จํานวน 2 รายการ ประกอบดวย
1. ประแจขั นฝาแคพ จํา นวน 1 ชุด ประกอบดว ย ขนาด 20 มม. จํ า นวน 1 อัน , ขนาด 25 มม.
จํานวน 1 อัน , ขนาด ขนาด 40 มม. จํานวน 1 อัน , ขนาด 50 มม. จํานวน 1 อัน เปนเงิน 4,000 บาท ตั้งตาม
ราคาทองถิ่น ไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ตั้งจายจากเงินรายได (โครงการที่ 1 กองชาง ลําดับที่ 1 แนวทาง
พัฒนาที่ 3 ยุทธศาสตรที่ 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559)
2. ประแจขันเหลี่ยม จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย ขนาด 15-20 มม. จํานวน 1 อัน ขนาด 20-25 มม.
จํานวน 1 อัน , ขนาด 40-50 มม. จํานวน 1 อัน เปนเงิน 4,000 บาท ตั้งตามราคาทองถิ่น ไมมีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ ตั้งจายจากเงินรายได (โครงการที่ 1 กองชาง ลําดับที่ 2 แนวทางพัฒนาที่ 3 ยุทธศาสตรที่ 3
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559)
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
จํานวน 1,200,000 บาท (สวนเฉลิมฯ 1,000,000 บาท)
เพื่อจายเปนคาซอมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ เชน เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เปนตน และ
ทรัพยสินอื่นๆ เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ตั้งจายจากเงินรายได
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
รวม 1,583,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
จํานวน 1,283,000 บาท
เพื่อจายเปนคาปรับปรุงอาคารสถานที่ สําหรับงานสวนสาธารณะ (สวนเฉลิมฯ) จํานวน 2 รายการ ดังนี้
1. คาปรับปรุงสปริงเกอรรดน้ําตนไม ภายในสวนเฉลิมภัทรราชินี จํานวน 400,000 บาท
เพื่อจายเปนคาปรับปรุงสปริงเกอรรดน้ําตนไม ภายในสวนเฉลิมภัทรราชินี ตามรายละเอียดดังนี้
- ปรับปรุงระบบสปริงเกอรรดน้ําตนไม บริเวณสวนหินและน้ําพุดนตรี ปรับปรุงหัวสปริงเกอรรัศมี
10.00 เมตร จํานวน 7 ตัว , รัศมี 4.00 เมตร จํานวน 98 ตัว และรัศมี 2.00 เมตร จํานวน 16 ตัว พรอมปรับปรุง
ระบบทอน้ํา
- ปรับปรุงระบบสปริงเกอรรดน้ําตนไม บริเวณสนามเด็กเลน ปรับปรุงหัวสปริงเกอรรัศมี 4.00 เมตร
จํานวน 23 ตัว พรอมปรับปรุงระบบทอน้ํา
- ปรับปรุงระบบสปริงเกอรรดน้ําตนไม บริเวณรอบสวนน้ํา สปริงเกอรรัศมี 2.00 เมตร จํานวน 30
ตัว พรอมปรับปรุงระบบทอน้ํา
- ปรับปรุงระบบสปริงเกอรรดน้ํา ตนไม บริเวณทางรถเขา–ออก ปรับปรุงหัวสปริงเกอรรัศมี 4.00
เมตร จํานวน 11 ตัว และรัศมี 2.00 เมตร จํานวน 93 ตัว พรอมปรับปรุงระบบทอน้ํา
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (โครงการที่ 2 ลําดั บที่ 1
แนวทางพัฒนาที่ 3 ยุทธศาสตรที่ 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559)

- 1562. คาปรับปรุงสนามเด็กเลนภายในสวนเฉลิมภัทรราชินี จํานวน 883,000 บาท
เพื่อจายเปนคาปรับปรุงสนามเด็กเลนภายในสวนเฉลิมภัทรราชินี จํานวน 1 แหง โดยเปลี่ยนเสาไม ขนาด 6" x 6"
ยาว 2.00 – 6.00 เมตร จํานวน 32 ทอน , กอสรางฐานรากเสาใหม จํานวน 28 ฐาน , เปลี่ยนคานไมขนาด 6" x 6"
ยาว 1.50 เมตร จํานวน 2 ทอน และคานไมขนาด 2" x 4" ยาว 2.00 เมตร จํานวน 10 ทอน และเปลี่ยนไมมากระดก
แกะเปนรูปจระเข ขนาด 8" x 8" ยาว 4.50 เมตร จํานวน 1 อัน รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (โครงการที่ 2 ลําดับที่ 2 แนวทางพัฒนาที่ 3 ยุทธศาสตรที่ 3 ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559)
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 300,000 บาท (สวนเฉลิมฯ 200,000 บาท)
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง และทรัพยสินอื่นๆ เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ
ตั้งจายจากเงินรายได
****************************************

- 157-

รายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
.......................................................
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
รวม 11,846,000 บาท
งบดําเนินงาน
รวม 10,656,000 บาท
คาตอบแทน
รวม
300,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จํานวน
300,000 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ใหแกพนักงานเทศบาล ลูกจาง และพนักงานจาง ที่มา
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได
คาใชสอย
รวม
745,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการใหแกผูรับจางทําอยางใดอยางหนึ่ง เชน จางเหมาติดตั้งอุปกรณเพิ่มเติม คาธรรมเนียม
และคาลงทะเบียนตางๆ คาวาสาร คาจางเหมาบริการอื่น เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ จํานวน 635,000 บาท
1. โครงการสุพรรณบุรีเมืองนาอยู ฟนฟูดูแลสิ่งแวดลอม จํานวน 600,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน วัสดุคอมพิวเตอร คาวัสดุงานบานงานครัว คาวั สดุกอสราง คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร
คาจางโฆษณาและเผยแพร เงินรางวัล คาอาหารและเครื่องดื่ม คาตอบแทน คาจางเหมา คาพิธีเปด - ปดการอบรม
คาสมนาคุณวิทยากร เงินสนับสนุนในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน โรงเรียน เชน การจัดตั้งธนาคารขยะ
การนําขยะมาทําปุย การประกวดสิ่งประดิษฐจากวัสดุเหลือใช คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการพระราชดําริ
เปน คา ใช จ า ยในกิ จกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยทั่ วไปและขยะติดเชื้ อ ค าใชจ ายในการจัดการน้ําเสี ย น้ํ าทิ้ง
ในชุ ม ชน สถานประกอบการ เปนค าสนั บสนุนการติ ดตั้ งถังดักไขมัน การออกแบบและก อสร างระบบบ อดั กไขมั น
การจัดทําชุดสาธิตดานการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม เปนคาใชจายในการดําเนินกิจกรรมลดภาวะโลกรอน สรางพื้นที่สีเขียว
กิจกรรมการประหยัดพลังงาน ตั้งจายจากเงินรายได (โครงการที่ 1 แนวทางพัฒนาที่ 3 ยุทธศาสตรที่ 2 ประจําป 2559)
2. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
จํานวน 35,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจา ยในการเดินทางไปราชการในประเทศ ของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง
ตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ า ยเปน คา บํา รุง รัก ษาและซอมแซมทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใช งานไดตามปกติ เชน คา ซอมแซมทรัพ ย สิน
ครุภัณฑตาง ๆ คาบํารุงรักษาทรัพยสิน ตั้งจายจากเงินรายได
คาวัสดุ
รวม 9,411,000 บาท
วัสดุไฟฟาและวิทยุ
จํานวน
10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อหลอดไฟฟา สายไฟ ปลั๊กไฟฟา ถานไฟ และอุปกรณไฟฟา ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุงานบานงานครัว
จํานวน 1,000,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว และวัสดุที่ใชทําความสะอาด และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ จัดซื้อถังขยะ
เพื่อใชรองรับขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลอยางทั่วถึง ตั้งจายจากเงินรายได
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จํานวน 600,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสราง เชน ทราย ปูนซีเมนต ตะปู เหล็ก ไม และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการกอสราง ตั้งจายจากเงิน
รายได
วัสดุยานพาหนะและขนสง
จํานวน 600,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ยางนอกยางใน แบตเตอรี่ อะไหลยานพาหนะ เปนตน ตั้งจายจาก
เงินรายได
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
จํานวน 7,000,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นสําหรับยานพาหนะ รถตัดหญา เครื่องพนน้ํายาฆาเชื้อโรค เชน น้ํามัน
น้ํามันเครื่อง เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย
จํานวน
50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ใชประกอบการปองกันควบคุมโรค การสงเสริมสุขภาพ เชน
น้ํายาพนหมอกควัน ทรายอเบท น้ํายาตรวจสารเสพติดในปสสาวะ น้ํายาฆาเชื้อโรค วัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา ยาที่
ใชในการดูแลสัตว ยารักษาโรค วัสดุอุปกรณทางการแพทยในการรักษาโรค น้ํายาดับกลิ่น น้ํายาพนกําจัดแมลงวัน
กากน้ําตาล หัวเชื้อจุลินทรีย ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุการเกษตร
จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร เชน ปุย วัสดุเพาะชําพันธุพืช สารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชและสัตว เปนตน ตั้ง
จายจากเงินรายได
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
จํานวน
1,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพรตางๆ เชน แผนซีดีเพลง วีดีโอเทป โฟม แผนปาย สี รูปที่ไดจากการลาง
อัด ขยาย และอื่นๆ ที่ใชเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุเครื่องแตงกาย
จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย เชน เสื้อกาวด เสือ้ ปฏิบัติงานคนงาน ถุงมือ รองเทา ถุงเทา หมวก ฯลฯ ตั้ง
จายจากเงินรายได
คาสาธารณูปโภค
จํานวน 200,000 บาท
คาไฟฟา
จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟาสําหรับสถานีกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ตั้งจายจากเงินรายได
งบลงทุน

รวม 1,190,000 บาท

คาครุภัณฑ
รวม 1,000,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
จํานวน 1,000,000 บาท
เพื่อจายเปนคาซอมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ เชน เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เปนตน และ
ทรัพยสินอื่นๆ เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ตั้งจายจากเงินรายได
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
รวม 190,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง
จํานวน 190,000 บาท
เพื่อจา ยเปนคา บํา รุงรั กษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสรา ง และทรัพยสิน อื่น ๆ เพื่อใหสามารถใช งานไดตามปกติ
ตั้งจายจากเงินรายได
***************************************
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รายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
.......................................................
งานบําบัดน้ําเสีย
รวม 1,579,500 บาท
งบดําเนินงาน
รวม 1,289,500 บาท
คาตอบแทน
รวม
5,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จํานวน
5,000 บาท
เพื่อจ า ยเปน คา ตอบแทนการปฏิบัติง านนอกเวลาราชการ ให แ กพ นัก งานเทศบาล ลูก จา ง และพนั ก งานจา ง
ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได
คาใชสอย
รวม 210,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
รวม 200,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการใหแกผูรับจางทําอยางใดอยางหนึ่ง เชน จางเหมาติดตั้งอุปกรณเพิ่มเติม คาธรรมเนียม
และคาลงทะเบียนตางๆ คาวาสาร จางเหมาลอกทอระบายน้ํา และคาจางเหมาบริการอื่น เปนตน ตั้งจายจากเงิน
รายได
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ า ยเปน คา บํา รุง รัก ษาและซอมแซมทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใช งานไดตามปกติ เชน คา ซอมแซมทรัพ ย สิน
ครุภัณฑตาง ๆ คาบํารุงรักษาทรัพยสิน ตั้งจายจากเงินรายได
คาวัสดุ
จํานวน 573,000 บาท
วัสดุสํานักงาน
จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสาํ นักงาน เชน กระดาษ แบบพิมพ อุปกรณเครื่องเขียน หมึกโรเนียว ใบเสร็จ หมึกถายเอกสาร
ธงชาติ วารสาร หนังสือ คูมือการปฏิบัติงาน หนังสือพิมพ วารสาร สิ่งพิมพตาง ๆ น้ําดื่ม และสายสงน้าํ ฯลฯ ตั้ง
จายจากเงินรายได
วัสดุไฟฟาและวิทยุ
จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อหลอดไฟฟา สายไฟ ปลั๊กไฟฟา ถานไฟ และอุปกรณไฟฟา ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุงานบานงานครัว
จํานวน 2,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว และวัสดุที่ใชทําความสะอาด และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุกอสราง
จํานวน 90,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสราง เชน ทราย ปูนซีเมนต ตะปู เหล็ก ไม และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการกอสราง ตั้งจาย
จากเงินรายได
วัสดุยานพาหนะและขนสง
จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ยางนอกยางใน แบตเตอรี่ อะไหลยานพาหนะ เปนตน ตั้งจาย
จากเงินรายได
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
จํานวน 300,000 บาท
เพื่อจายเปนคา จั ดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นสํา หรับยานพาหนะ รถตัดหญา เชน น้ํา มัน น้ํา มันเครื่อง เปนตน
ตั้งจายจากเงินรายได
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จํานวน
5,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ใชประกอบการปองกันควบคุมโรค การสงเสริมสุขภาพ เชน
น้ํา ยาพ นหมอกควัน ทรายอเบท น้ํายาตรวจสารเสพติดในปสสาวะ น้ํายาฆาเชื้อโรค วัคซีนปองกั นโรคพิษ สุนัขบา
ยาที่ใชในการดูแลสัตว ยารักษาโรค วัสดุอุปกรณทางการแพทยในการรักษาโรค น้ํายาดับกลิ่น น้ํายาพนกําจัดแมลงวัน
กากน้ําตาล หัวเชื้อจุลินทรีย ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุการเกษตร
จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร เชน ปุย วัสดุเพาะชําพันธุพืช สารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชและสัตว เปนตน ตั้ง
จายจากเงินรายได
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
จํานวน
1,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพรตางๆ เชน แผนซีดีเพลง วีดีโอเทป โฟม แผนปาย สี รูปที่ไดจากการลาง
อัด ขยาย และอื่นๆ ที่ใชเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุเครื่องแตงกาย
จํานวน
30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย เชน เสื้อกาวด เสือ้ ปฏิบัติงานคนงาน ถุงมือ รองเทา ถุงเทา หมวก ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได
คาสาธารณูปโภค
รวม 501,500 บาท
คาไฟฟา
จํานวน 500,000 บาท
เพือ่ จายเปนคากระแสไฟฟาสําหรับอาคารสถานที่สํานักงานและระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ตั้งจายจาก
เงินรายได
คาบริการโทรศัพท
รวม
1,500 บาท
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษา และคาใชโทรศัพทสําหรับติดตอราชการสถานีบาํ บัดน้ําเสียเทศบาล ตั้งจายจากเงินรายได
งบลงทุน
รวม 290,000 บาท
คาครุภัณฑ
รวม 200,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจายเปนคาซอมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ เชน เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เปนตน และ
ทรัพยสินอื่นๆ เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ตั้งจายจากเงินรายได
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
รวม 90,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง
จํานวน 90,000 บาท
เพื่อจา ยเปนคา บํา รุงรั กษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสรา ง และทรัพยสิน อื่น ๆ เพื่อใหสามารถใช งานไดตามปกติ
ตั้งจายจากเงินรายได
*******************************************
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........................................................
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

รวม 7,293,800 บาท

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน
รวม 7,293,800 บาท
งบบุคลากร
รวม 3,169,800 บาท
เงินเดือน
รวม 3,169,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน
จํานวน 2,072,520 บาท
เพื่อจายเปนเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล ในกองสวัสดิการสังคม ตั้งจายจากเงินรายได
คาตอบแทนพนักงานจาง
จํานวน 1,079,280 บาท
เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจางในกองสวัสดิการสังคม ตั้งจายจากเงินรายได
คาเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจาง
จํานวน 18,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ คาตอบแทนพิเศษ เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มพิเศษตางๆ ของพนักงานจางใน
กองสวัสดิการสังคม ตั้งจายจากเงินรายได
งบดําเนินงาน

รวม 4,054,000 บาท

คาตอบแทน
รวม
55,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จํานวน
20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานเทศบาลและพนักงานจางที่มาปฏิบัติราชการ
นอกเวลาราชการ ตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได
คาเชาบาน
จํานวน
5,000 บาท
เพื่อจายเปนคาเชาบานหรือคาเชาซื้อบานใหแกพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกคาเชาบานไดตามระเบียบฯตั้งจายจากเงิน
รายได
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
จํานวน
30,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแกพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได
คาใชสอย
รวม 3,360,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาเย็บเลมเอกสาร เขาปกเอกสาร คาธรรมเนียมทางคดีความหรือคาธรรมเนียมอื่นๆ คาโฆษณาและ
เผยแพร คาทําวารสาร คารับวารสาร คาลงทะเบียน คาโปสเตอรประชาสัมพันธ คาจางเหมาบริการตางๆ ตั้งจาย
จากเงินรายได
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ จํานวน 3,290,000 บาท
1. โครงการเทศบาลเคลื่อนที่
จํานวน 300,000 บาท
เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ โดยจัดคณะทํางานออกใหบริการดานตางๆ แกประชาชนในชุมชน
เปน คาจางเหมาบริการตางๆ คา วัสดุอุปกรณในการออกหนวยเคลื่อนที่ คา ปา ยไวนิล คาวั สดุสํา นั กงาน คาวัสดุ
คอมพิวเตอร คาวัสดุงานบานงานครัว คาเอกสารประกอบคําบรรยาย คาวัสดุงานบานงานครัว คาวัสดุอุปกรณในการ
จัดกิจกรรม คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาของขวัญของรางวัล คาจางเครื่องเสียงดนตรีพรอมเวที

- 162 และค า ใช จา ยอื่ น ๆ ที่ จํ า เป น ในการจัด กิจ กรรมตามโครงการ ตั้ งจา ยจากเงินรายได (โครงการที่ 1 แนวทางที่ 1
ยุทธศาสตรที่ 3 ประจําป พ.ศ. 2559)
2. โครงการจัดตั้งกลุมเยาวชนในชุมชน(อายุ 15 -25 ป)
จํานวน 50,000 บาท
เพื่อเป นคาใชจายตามโครงการจัดตั้งกลุมเยาวชนในชุมชน(อายุ 15-25 ป) โดยการจัดตั้งกลุมแกนนําเยาวชนในชุมชน
จัดการอบรม สัมมนา และจัดกิจกรรมนันทนาการระหวางสมาชิกของกลุมและหนวยงานที่เกี่ยวของ เปนคา ใชจาย
เกี่ยวกับการ ใชและตกแตงสถานที่ คาใชจายในพิธีเปด–ปด คาวัสดุอุปกรณในการจัดกิจกรรม คาวัสดุสํานักงาน คา
วัสดุคอมพิวเตอร คาวัสดุงานบานงานครัว คาปายไวนิล คาพิมพและเขียนประกาศนียบัตร คาเชาอุปกรณตางๆ ใน
การจัดกิจกรรม คา ของ ที่ระลึกในการดูงาน คากระเปาเอกสารสําหรับผูเขารับการอบรม คาจา งเหมาบริการตางๆ
คาอาหาร คาอาหารวา งและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาจางเหมายานพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใชจายอื่นๆ ที่
จําเปนในการฝกอบรม ตั้งจายจากเงินรายได (โครงการที่ 2 แนวทางที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 3 ประจําป พ.ศ. 2559)
3. โครงการชุมชนสัมพันธ
จํานวน 250,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการชุมชนสัมพันธ โดยการจัดกิจกรรมนันทนาการระหวางชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ
และกิจกรรมที่เกี่ยวของกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และวันเทศบาล เปนคาใชจา ยเกี่ยวกับการใชและตกแตง
สถานที่ คาพิธีเปด – ปด คาจางเหมาบริการตางๆ คาวัสดุอุปกรณในการจัดกิจกรรม คาปายไวนิล คาปายผาแพร คา
วัสดุสํานั กงาน คา วัสดุคอมพิวเตอร คาวัสดุงานบานงานครัว คาของขวัญของรางวัลสําหรับ ผู รว มกิจกรรม คา
สมนาคุณกรรมการตัดสิน คาจางเหมาบริการเครื่องเสียงพรอมเวที คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใชจาย
อื่นๆ ที่ จําเปนในการจัดกิจกรรมตามโครงการ ตั้งจายจากเงินรายได (โครงการที่ 3 แนวทางที่ 1 ยุ ทธศาสตรที่ 3
ประจําป พ.ศ. 2559)
4. โครงการพอดีเดนเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
จํานวน 50,000 บาท
เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการพอดีเดนเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เพื่อจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริยเพื่อเทิดทูนพระคุณพอ ระหวางชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของและกิจกรรมที่
เกี่ยวของกับชาติ ศาสนา พระมาหากษัตริย เปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชและตกแตงสถานที่ คาจางเหมาบริการตางๆ
คาวัสดุอุปกรณในการจัดกิจกรรม คาปายไวนิล คาปายผาแพร คาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุคอมพิวเตอร คาวัสดุงานบานงาน
ครัว คาของขวัญของรางวัลสําหรับผูรวมกิจกรรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นๆ ที่จํา เปนในการจัด
กิจกรรมตามโครงการ ตั้งจายจากเงินรายได (โครงการที่ 4 แนวทางที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 3 ประจําป พ.ศ. 2559)
5. โครงการแมดีเดนเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
จํานวน 50,000 บาท
เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการแมดีเดนเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เพื่อจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริยเพื่อเทิดทูนพระคุณแม ระหวางชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของและกิจกรรมที่
เกี่ยวของกับชาติ ศาสนา พระมาหากษัตริย เปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชและตกแตงสถานที่ คาจางเหมาบริการตางๆ
คาวัสดุอุปกรณในการจัดกิจกรรม คาปายไวนิล คาปายผาแพร คาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุคอมพิวเตอร คาวัสดุงานบานงาน
ครัว คาของขวัญของรางวัลสํา หรับผูรวมกิจกรรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคา ใชจายอื่นๆ ที่จําเปนในการจัด
กิจกรรมตามโครงการ ตั้งจายจากเงินรายได (โครงการที่ 5 แนวทางที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 3 ประจําป พ.ศ. 2559)
6. โครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการชุมชนประจําเดือน
จํานวน 50,000 บาท
เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการชุมชน โดยการจัดการประชุม อบรม สัมมนาประจําเดือน ทั้ง
ในและนอกสถานที่เป นประจํ าทุกเดือน เปนคาใช จ ายเกี่ ยวกั บการใช และตกแตงสถานที่ คา จ างเหมาบริการตา งๆ
คาใชจายในพิธีเปด-ปด คาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุคอมพิวเตอร คาวัสดุงานบานงานครัว คาปายไวนิล คาวัสดุอุปกรณ
ในการจัดกิจกรรม คาพิมพและเขียนใบประกาศนียบัตร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาเชาอุปกรณตางๆ ในการจัด
กิจกรรมตามโครงการ คาของขวัญของรางวัล คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร และ

- 163 คา ใช จ า ยอื่น ๆ ที่จํ า เป นในการจั ด กิ จ กรรมตามโครงการ ตั้ งจ ายจากเงิ นรายได (โครงการที่ 6 แนวทางที่ 1
ยุทธศาสตรที่ 3 ประจําป พ.ศ. 2559)
7. โครงการสัมมนาคณะกรรมการชุมชนและสมาชิกองคกรชุมชน จํานวน 900,000 บาท
เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการสัมมนาคณะกรรมการชุมชนและสมาชิกองคกรชุมชน โดยการจัดการอบรมสัมมนา
และทัศนศึกษาดูงาน เปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชและตกแตงสถานที่ คาใชจายในพิธีเปด-ปด คาวัสดุอุปกรณในการจัด
กิจกรรม คาจางเหมาบริการตางๆ คาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุคอมพิวเตอร คาวัสดุงานบานงานครัว คาพิมพและเขียนใบ
ประกาศนียบัตร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝกอบรม คาของที่ระลึกในการดูงาน คา
กระเปาเอกสารสําหรับผูเขาฝกอบรม คาปายไวนิล คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร
คาจางเหมายานพาหนะ คาเชา ที่พัก และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนในการฝกอบรม ตั้งจายจากเงินรายได (โครงการที่
7 แนวทางที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 3 ประจําป พ.ศ. 2559)
8. โครงการดนตรีเพื่อประชาชน
จํานวน 100,000 บาท
เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการดนตรีเพื่อประชาชน โดยจัดการประกวดดนตรี ฝกอบรมใหความรูแกเด็กเยาวชนหรือ
ผูสนใจเรื่ องดนตรี เปนคาใชจายเกี่ยวกับ การใชและตกแตงสถานที่ คา ใชจา ยในพิ ธีเปด-ปด คาวัสดุดนตรี คาวัสดุ
อุปกรณในการจัดกิจกรรม คาจางเหมาบริการตางๆ คาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุคอมพิวเตอร คาวัสดุงานบานงานครัว คา
ปายไวนิล คาพิมพและเขียนใบประกาศนียบัตร คาของขวัญของรางวัล คาเชาอุปกรณตางๆ ในการจัดกิจกรรม คาจางการ
แสดงดนตรี คาจางเหมาเครื่องเสียงพรอมเวที คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร และคาใชจาย
อื่นๆ ที่จํ าเป นในการจั ดกิจกรรมตามโครงการ ตั้งจายจากเงิ นรายได (โครงการที่ 8 แนวทางที่ 1 ยุทธศาสตรท่ี 3
ประจําป พ.ศ. 2559)
9. โครงการชุมชนเขมแข็งเอาชนะยาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล จํานวน 100,000 บาท
เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการชุมชนเขมแข็งเอาชนะยาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล และการดําเนินกิจกรรมศูนย
พัฒนาครอบครัวในชุมชน โดยการจัดประชาคม ประชุมเชิงปฏิบัติการ การฝกอบรม เปนคาใชจายเกี่ ยวกับการใชและ
ตกแตงสถานที่ คาใชจายในพิธีเปด – ปด คาจางเหมาบริการตางๆ คาปายไวนิล คาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุคอมพิวเตอร คา
วัสดุงานบานงานครัว คาวัสดุอุปกรณในการฝกอบรม คาพิมพและเขียนประกาศนียบัตร คาเชาอุปกรณในการฝกอบรม
คาของที่ระลึกในการดูงาน คากระเปาเอกสารสําหรับผูเขารับการอบรม คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากร คาจางเหมายานพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนในการฝกอบรม ตั้งจายจากเงินรายได (โครงการที่
10 แนวทางที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 3 ประจําป พ.ศ. 2559)
10. โครงการรณรงคยุติความรุนแรงตอเด็กและสตรี
จํานวน 30,000 บาท
เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการรณรงคยุติความรุนแรงตอเด็กและสตรี โดยการจัดการอบรมใหความรูแกเด็กและสตรีในชุมชน
เปนคาจางเหมาบริการตางๆ คาใชจายเกี่ยวกับการใชและตกแตงสถานที่ คาพิธีเปด-ปด คาวัสดุอุปกรณในการอบรม คาวัสดุ
สํานักงาน คาวัสดุคอมพิวเตอร คาวัสดุงานบานงานครัว คาปายไวนิล คาสมนาคุณวิ ทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาของขวัญของรางวัล และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนในการฝกอบรม ตั้งจายจากเงินรายได (โครงการ ที่ 12 แนวทางที่
1 ยุทธศาสตรที่ 3 ประจําป พ.ศ. 2559)
11. โครงการแกไขปญหาชุมชนแออัดและพัฒนาที่อยูอาศัย
จํานวน 100,000 บาท
เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการแกไขปญหาชุมชนแออัดและพัฒนาที่อยูอาศัย เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการ ตามโครงการแกไข
ปญหาชุมชนแออัดและพัฒนาที่อยูอาศัยในดานตางๆ เชน คาใชจายในการจัดสถานที่สําหรับการประชุมชี้แจง คาใชจายในพิธีเปด
– ปด คาจางเหมาบริการตางๆ คาของที่ระลึกในการดูงาน คาจางเหมายานพาหนะ คาเชาที่พัก คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุคอมพิวเตอร คาวัสดุงานบานงานครัว คาปายไวนิล คาจางเหมาบริการตางๆ คาพิมพ เอกสารและสื่อ
สิ่งพิมพ และคาใช จายอื่ นๆ ที่จําเปนในการจัดกิจกรรมตามโครงการ ตั้ งจ ายจากเงิ นรายได (โครงการที่ 11 แนวทางที่ 1
ยุทธศาสตรที่ 3 ประจําป พ.ศ. 2559)

- 164 12. โครงการศูนยพฒ
ั นาครอบครัวในชุมชน (ศพค.)
จํานวน 10,000 บาท
เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) โดยการจัดการประชุม อบรม สัมมนา ใหความรูแกเด็ก
สตรี เยาวชน ผูนําชุมชน ประชาชนทั่วไป พอแม ผูปกครอง คณะทํางาน ศพค. และเครือขายที่เกี่ยวของ เปนคาใชจายเกี่ยวกับ
การใชและตกแตงสถานที่ คาใชจายในพิธีเปด-ปด คาจางเหมาบริการตางๆ คาวัสดุอุปกรณในการดําเนินกิจกรรม คาปายไวนิล
คาวัดสุสํานักงาน คาวัสดุคอมพิวเตอร คาวัสดุงานบานงานครัว คาพิมพและเขียนใบประกาศนียบัตร คาพิมพเอกสารและ
สิ่งพิมพ คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝกอบรม คาของขวัญของรางวัล คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่ องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากร และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนในการจัดกิจกรรมตามโครงการ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (โครงการที่ 15 แนวทางที่ 1
ยุทธศาสตรที่ 3 ประจําป พ.ศ. 2559)
13. โครงการเตรียมความพรอมเพื่อสํารวจขอมูลผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพฯ (ผูสูงอายุ
ผูพกิ าร ผูดอยโอกาส ผูปวยโรคเอดส) เพื่อดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลฯ
จํานวน 50,000 บาท
เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการเตรียมความพรอมเพื่อสํารวจขอมูลผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพฯ (ผูสูงอายุ ผูพิการ
ผูดอยโอกาส ผู ปวยโรคเอดส) เพื่อดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลฯ โดยจัดคณะทํางานเพื่อสํา รวจ ประชาสัมพันธ รับ
ลงทะเบียน รวบรวมและรายงานขอมูลฯ ในชวงเดือนพฤศจิกายนของทุกปงบประมาณ เปนคาใชจายเกี่ยวกับการจัด
ตกแตงสถานที่ คาวัสดุอุปกรณ คาวัสดุสํานักงานสําหรับจัดทําแบบสํารวจ คาถายเอกสาร คาวัสดุคอมพิวเตอร คาวัสดุ
งานบานงานครัว คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร คาจางโฆษณาและเผยแพร คา จางเหมา
บริการ คาปายไวนิล คาตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนในการจัดกิจกรรมตาม
โครงการฯ ตั้งจายจากเงินรายได (โครงการที่ 13 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 3 ประจําป พ.ศ. 2559)
14. โครงการเติมความสุขผูสูงวัย ใสใจผูพิการ สรางงานผูดอยโอกาส จํานวน 30,000 บาท
เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการเติมความสุขผูสูงวัย ใสใจผูพิการ สรางงานผูดอยโอกาส โดยจัดกิจกรรม / อบรม สงเสริม ฝกอาชีพ
ตางๆ ตามหลักสูตรที่ชุมชนเสนอขอและตามที่เทศบาลกําหนด เปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชและตกแตงสถานที่ คาใชจายในพิธี
เปด – ปด คาวัสดุอุปกรณที่ใชในการอบรม คาปายไวนิล คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุ
คอมพิวเตอร คาวัสดุงานบานงานครัว คาพิมพและเขียนใบประกาศนียบัตร คาเชาอุปกรณตางๆ ในการอบรม คากระเปาเอกสาร
สําหรับผูเขาฝกอบรม คาของที่ระลึกในการดูงาน คาเอกสารประกอบคําบรรยาย คาสมนาคุณวิทยากร คาเชาที่พัก คาจางเหมา
ยานพาหนะ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนในการฝกอบรม ตั้งจายจากเงินรายได (โครงการที่ 14 แนวทางที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 3
ประจําป พ.ศ. 2559)
15. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จํานวน 200,000 บาท
เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี โดยจัดกิจกรรม / ฝกอบรม สงเสริมทักษะ
ความสามารถดานตางๆ ตามหลักสูตรที่ชุมชนเสนอขอและตามที่เทศบาลกําหนด เปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชและตกแตงสถานที่
คาใชจายในพิธีเปด – ปด คาวัสดุอุปกรณที่ใชในการอบรม คาปายไวนิล คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุสํานักงาน คา
วัสดุคอมพิวเตอร คาวัสดุงานบานงานครัว คาพิมพและเขียนใบประกาศนียบัตร คาเชาอุปกรณตางๆ ในการอบรม คากระเปา
เอกสารสําหรับ ผูเขาฝกอบรม คาของที่ระลึกในการดูงาน คาเอกสารประกอบคําบรรยาย คาสมนาคุณวิทยากร คาเชาที่พัก คาจาง
เหมายานพาหนะ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนในการฝกอบรม ตั้งจายจากเงินรายได (โครงการที่ 6 แนวทางที่ 2 ยุทธศาสตรที่ 2
ประจําป พ.ศ. 2559)
16. โครงการสงเสริมอาชีพตามนโยบายของรัฐบาล
จํานวน 480,000 บาท
เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมอาชีพตามนโยบายของรัฐบาล โดยจัดการอบรมตามหลักสูตรที่ชุมชนเสนอขอ
และตามที่เทศบาลกําหนด เปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชและตกแตงสถานที่ คาใชจายในพิธีเปด – ปด คาวัสดุอุปกรณ
ที่ใชในการอบรม คาปายไวนิล คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุคอมพิวเตอร คาวัสดุงาน
บานงานครัว คาพิมพและเขียนใบประกาศนียบัตร คาเชาอุปกรณตางๆในการอบรม คากระเปาเอกสารสําหรับผูเขา
ฝกอบรม คาของที่ระลึ กในการดูงาน คาเอกสารประกอบคําบรรยาย คาสมนาคุณวิทยากร คาเชาที่ พัก คาจางเหมา

- 165 ยานพาหนะ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนในการฝกอบรม ตั้งจายจากเงินรายได (โครงการที่ 1 แนวทางที่ 2 ยุทธศาสตร
ที่ 3 ประจําป พ.ศ. 2559)
17. โครงการจัดทําแผนชุมชน
จํานวน 40,000 บาท
เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการจัดทําแผนชุมชน โดยการจัดการประชุม อบรม เวทีประชาคม ทั้งในและนอกสถานที่เปน
ประจําทุกเดือน เปนคาใชจา ยเกี่ยวกับการใชและตกแตงสถานที่ คาจางเหมาบริการตางๆ คาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุ
คอมพิวเตอร คาวัสดุงานบานงานครัว คาปายไวนิล คาวัสดุอุปกรณในการจัดกิจกรรม คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ
คาแบบ ฝกหัดและการจัดเอกสารแผนชุมชน คาเชาอุปกรณตางๆ ในการจัดกิจกรรมตามโครงการ คาอาหาร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน
ในการจัดกิจกรรมตามโครงการ ตั้งจายจากเงินรายได (โครงการที่ 5 แนวทางที่ 3 ยุทธศาสตรที่ 1 ประจําป พ.ศ.
2559)
18. โครงการสํารวจและจัดเก็บขอมูลพื้นฐานในการจัดทําแผนพัฒนา จํานวน 100,000 บาท
เพื่อเปนการใชจายตามโครงการสํารวจและจัดเก็บขอมูลพื้นฐานในการจัดทําแผนพัฒนา เปนคาจัดประชุมชี้แจงการ
จัดเก็บขอมูลแกอาสาสมัคร คาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุคอมพิวเตอร คาวัสดุงานบานงานครัว คาปายไวนิล คาอาหาร
คา อาหารวา งและเครื่องดื่ม คา บันทึกและประมวลผลข อมูล คา ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และ
คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนในการจัดกิจกรรมตามโครงการ ตั้งจายจากเงินรายได (โครงการที่ 6 แนวทางที่ 3 ยุทธศาสตรที่
1 ประจําป พ.ศ. 2559)
19. โครงการพัฒนาเครือขายดานประชาธิปไตย
จํานวน 50,000 บาท
เพื่อเปนคาใชจายที่สามารถเบิกจายไดตามระเบียบ และวิธีการที่กําหนดในการเลือกตั้งประธานชุมชน ในกรณีที่หมด
วาระหรือในกรณีตําแหนงวา งลง และการจัดการประชุม อบรม สัมมนาคณะกรรมการชุมชนทั้ ง 16 ชุมชน และ
เครือขายที่เกี่ยวของ เปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชและตกแตงสถานที่ คาใชจา ยในพิธีเปด-ปด คาจางเหมาบริการ
ตางๆ คาวัสดุอุปกรณในการดําเนินกิจกรรม คาปายไวนิล คาวัดสุสํานักงาน คาวัสดุคอมพิวเตอร คาวัสดุงานบานงาน
ครัว คาพิมพและเขียนใบประกาศนียบัตร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คา เชาอุ ปกรณตา งๆ ในการฝกอบรม คา
ของขวัญของรางวัล คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนในการ
จัดกิจกรรมตามโครงการ ตั้งจายจากเงินรายได (โครงการที่ 9 แนวทางที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 1 ประจําป พ.ศ. 2559)
20. โครงการชุมชนสีเขียว
จํานวน 50,000 บาท
เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการชุมชนสีเขียว โดยจัดการประชุม อบรม กิจกรรมรณรงค/สงเสริม/สนับสนุน เกี่ยวกับ
สิ่งแวดลอม กิจกรรมการออกรานจํา หนา ยสินคา/ตลาดนัดสีเขียว เปนคาใช จายเกี่ยวกับการใชและตกแตงสถานที่
คา ใช จ า ยในพิธีเ ป ด-ปด คา จา งเหมาบริก ารตา งๆ คา วั สดุอุ ปกรณในการดํ า เนิ น กิ จ กรรม ค า ป า ยไวนิ ล คา วั ด สุ
สํานักงาน คาวัสดุคอมพิวเตอร คาวัสดุงานบานงานครัว คาพิมพและเขียนใบประกาศนียบัตร คาพิมพเอกสารและ
สิ่งพิม พ คา เชา อุ ปกรณตางๆ ในการฝกอบรม คา ของขวัญของรางวัล คา อาหาร คาอาหารวา งและเครื่ องดื่ ม คา
สมนาคุณวิทยากร และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนในการจัดกิจกรรมตามโครงการ ตั้งจายจากเงินรายได (โครงการที่ 21
แนวทางที่ 3 ยุทธศาสตรที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2559)
21. โครงการจัดตั้งรานคาชุมชน
จํานวน 250,000 บาท
เพื่อเป นคาใชจายตามโครงการจัดตั้งรานคาชุมชน โดยจัดการอบรม ประชุม กิจกรรมรณรงค/สงเสริม/สนับสนุน
เกี่ยวการสงเสริมอาชีพ การจัดตั้งกลุมสหกรณรานคา กิจกรรมการออกรานจําหนายสินคา/ผลิตภัณฑชุมชน สินคา
พื้นเมือง และผลิตภัณฑ OTOP เปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชและตกแตงสถานที่ คาใชจายในพิธีเปด-ปด คาจางเหมา
บริการตางๆ คาวัสดุอุปกรณในการดําเนินกิจกรรม คาปายไวนิล คาวัดสุสํานักงาน คาวัสดุคอมพิวเตอร คาวัสดุงาน
บานงานครัว คาพิมพและเขียนใบประกาศนียบัตร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝกอบรม
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จัดกิจกรรมตามโครงการ ตั้งจายจากเงินรายได (โครงการที่ 2 แนวทางที่ 2 ยุทธศาสตรที่ 3 ประจําป พ.ศ. 2559)
22. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจา ยในการเดินทางไปราชการในประเทศของพนักงานและลูกจางตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได
คาบํารุงการรักษาและซอมแซม
จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ เชน รถยนต รถจักรยานยนต
คอมพิวเตอร พรอมอุปกรณ และครุภัณฑอื่นๆ ตั้งจายจากเงินรายได
คาวัสดุ
รวม 632,000 บาท
วัสดุสํานักงาน
จํานวน 70,000 บาท
เพื่อใชจายเปนคาซื้อวัสดุสํานักงานตางๆ เชน ผงหมึกเครื่องถายเอกสาร กระดาษตางๆ แฟม ตรายาง ปากกา
ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุไฟฟาและวิทยุ
จํานวน
2,000 บาท
เพื่อจายในการจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุตางๆ เชน สายไฟ หลอดไฟ ลําโพง และอุปกรณอื่นๆเปนตน ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุงานบานงานครัว
จํานวน
5,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว เชน น้ําดื่ม แกวน้ํา จาน ชอน ผาปูโตะ น้าํ ยาลางจาน ถุงใสขยะ ถังขยะ
กระดาษชําระ สบู ผงซักฟอก ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุยานพาหนะและขนสง
จํานวน 30,000 บาท
เพื่อใชจายในการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะตางๆ สําหรับรถจักรยานยนต และรถยนต เชน ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่
และอุปกรณอื่นๆ เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
จํานวน 50,000 บาท
เพื่อใชจายในการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นตางๆ เชนน้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันเครื่อง จารบีฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
จํานวน 3,000 บาท
เพื่อใชจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษสี แผนสติ๊กเกอร แผนปาย ฟวเจอรบอรด แผนซีดีเพลง
วีดีโอเทป กระดาษโปสเตอร สี พูกัน โฟม รูปที่ไดจากการลาง,อัด,ขยายภาพ และวัสดุอุปกรณอื่นๆ ที่ใชเกี่ยวกับงาน
ประชาสัมพันธ ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุคอมพิวเตอร
จํานวน 70,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนบันทึกขอมูล หมึกเครื่องพิมพ แผงแปนอักขระหรือแปนพิมพ
เมนบอรด เมมโมรี่ชิป เมาส แผงกรองแสง สายสงสัญญาณและอุปกรณตอพวง เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบ
ตางๆ แบบดิสเกตต แบบฮารดดิสต โปรแกรมคอมพิวเตอรหรือซอฟตแวร ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุกอสราง
จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสราง เชน หินคลุก ลูกรัง ปูน ทราย ไม สี ตะปู เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุกีฬา
จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกีฬาตางๆ เชน ฟุตบอล วอลเลยบอล ตะกรอ เปตอง ตาขายกีฬา ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุอื่น ๆ
จํานวน
2,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุประเภทอื่นที่ไมเขาลักษณะประเภทใด ประเภทหนึ่งได ตั้งจายจากเงินรายได
คาสาธารณูปโภค
รวม
7,000 บาท
คาบริการศัพท
จํานวน
7,000 บาท
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษา และคาใชโทรศัพทในราชการของกองสวัสดิการสังคม ทั้งทางไกลและทางใกลตั้งจายจาก
เงินรายได
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รวม 70,000 บาท
คาครุภัณฑ
รวม 70,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
จํานวน 70,000 บาท
เพื่อจายเปนคาซอมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ เชน เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เปนตน และ
ทรัพยสินอื่นๆ เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ตั้งจายจากเงินรายได
****************************************
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รายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
.......................................................
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

รวม 11,749,050

บาท

งานกีฬาและนันทนาการ
รวม 6,931,450 บาท
งบบุคลากร
รวม 415,450 บาท
เงินเดือน
รวม 415,450 บาท
คาตอบแทนพนักงานจาง
จํานวน 367,450 บาท
เพื่ อ จ า ยเป น ค า จ า งพนั ก งานจ า งที่ ป ฏิ บั ติ ง านที่ ศู น ย เ ยาวชนฯ ตํ า แหน ง ผู ช ว ยเจ า หน า ที่ ศู น ย เ ยาวชนฯ
จํานวน 2 ตําแหนง ตั้งจายจากเงินรายได
เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง
จํานวน 48,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางที่ปฏิบัติงานที่ศูนยเยาวชน จํานวน 2 ตําแหนง ตั้งจายจาก
เงินรายได
งบดําเนินงาน

รวม

2,400,000 บาท

คาใชสอย
รวม 2,400,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ มเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ จํานวน 2,350,000 บาท
1. โครงการชมรมกีฬาและนันทนาการ
จํานวน 150,000 บาท
เพื่ อ จ า ยเป น ค า ใช จ า ยตามโครงการชมรมกี ฬ าและนั น ทนาการเทศบาลเมื อ งสุ พ รรณบุ รี เป น ค า พิ ธี เ ป ด - ป ด
คาตอบแทน คาสมนาคุณวิทยากร คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก เงินรางวัลของขวัญของรางวัล คาเครื่องแตงกาย คาอาหาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร จางเหมาโฆษณาและเผยแพร คาวัสดุสํานักงาน คาพาหนะ
คาจางเหมายานพาหนะในการฝกอบรมการประกวดและการแขงขันฯ และการศึกษาดูงานของสมาชิกชมรมกีฬาและ
นันทนาการของเทศบาล เพื่อทัศนศึกษาดูงานของสมาชิกชมรมตาง ๆรวมทั้งผูท่เี กี่ยวของ คาจางนอกเวลาทําการนอก
เวลา คา วัสดุคอมพิวเตอร คา วัสดุงานบา นงานครัว คาจางเหมาบริการ คาใช จายอื่น ๆ ที่จํา เปน ในการฝกอบรม
ตั้งจายจากเงินรายได (โครงการที่ 16 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 2 ประจําป พ.ศ.2559)
2. โครงการแขงขันกีฬานักเรียน เยาวชน ประชาชนและฝกอบรมกีฬาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
จํานวน 1,000,000 บาท
เพื่ อ เป น ค า ใช จ า ยตามโครงการแข ง ขั น กี ฬ านั ก เรี ย นองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น กี ฬ าเยาวชน ประชาชน
การแข ง ขันกีฬ ากลุมโรงเรีย นเทศบาลฯ การแขงขัน กีฬ าจั งหวัดสุพรรณบุรี การแขง ขั น เปตอง ฟุตบอล ฟุ ตซอล
วอลเลยบอลและตะกรอ ตลอดจนการสงนักกีฬาของเทศบาลเขารวมการแขงขันฯในโอกาสตาง ๆ และคาใชจ าย
ในการฝก อบรมทั ก ษะการเล น กี ฬ าประเภทต า ง ๆ โดยจ า ยเป น ค า วั ส ดุ แ ละอุ ป กรณ ต า ง ๆ ค า เช า อุ ป กรณ ใ น
การฝกอบรม คา ถายเอกสาร เปนคาตอบแทนกรรมการตัดสิน คา ตอบแทนวิทยากร คาตอบแทนผูควบคุมกีฬา
คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาจางเหมายานพาหนะของนักเรียนและผูควบคุม เงินรางวัล คาของขวัญของรางวัล คา
วัสดุอุปกรณกีฬา คาเวชภัณฑ คาเครื่องแตงกาย คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาน้ํามันเชื้อเพลิง คา
วัสดุโฆษณาและเผยแพร คาจางโฆษณาและเผยแพร คาธงกีฬา และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนในการฝกอบรม ตั้ง
จายจากเงินรายได (โครงการที่ 17 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 2 ประจําป พ.ศ.2559)
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จํานวน 1,200,000 บาท
เพื่อเปนคา ใชจา ยตามโครงการสง เสริมนัก เรียนที่มีความสามารถพิเศษดา นกีฬาโรงเรียนในสั งกัดเทศบาลเมื อง
สุพรรณบุรี คาใชจา ยในการเขารวมการแขงขันฯ คาฝกอบรมทักษะการเลนกีฬาประเภทตาง ๆ คาเบี้ยเลี้ยงเก็บตัว
กอนการแข งขันตามระเบียบฯ คาอาหารทํา การนอกเวลา คา น้ํา มันเชื้อเพลิงและหลอลื่น คา ตอบแทนผูฝกซอ ม
คา เบี้ ย เลี้ ย ง ค า วั ส ดุ แ ละอุป กรณ ต า ง ๆ ค า รองเท า ฝก ซ อ มและแข ง ขั น ค า เสื้ อ ผ า สํ า หรั บ ฝ ก ซ อ มและแข ง ขั น
คาลูกวอลเลยบอล สนับเขา คาตะกราใสลูกวอลเลยบอล คาลูกตะกรอสําหรับซอมและแขงขัน คาตาขายวอลเลยบอล
ตาขายตะกรอ ตาขายฟุตซอล ลูกฟุตซอล คาไมเทเบิลเทนนิส ลูกเทเบิลเทนนิสตาขาย โตะเทเบิลเทนนิส คาถุงเทา คา
เวชภัณฑ คา น้ํามันนวดคลายกลามเนื้อ คาถายเอกสาร คาตอบแทนผูควบคุมกีฬา คา เชาที่พักและคาจางเหมา
ยานพาหนะของนักเรียน เงินรางวัล คาของขวัญของรางวัล คาของที่ระลึก คาวัสดุอุปกรณกีฬา คาเครื่องแตงกาย
คา อาหาร คา อาหารวา งและเครื่องดื่ม คา วัส ดุโ ฆษณาและเผยแพร คา จา งโฆษณาและเผยแพร คาจ างเหมา
ยานพาหนะ สํา หรับผูที่ไปใหกําลังใจและชมการแขงขันฯ คา เชา ที่พักสํา หรับ นักกี ฬาผูควบคุม ผูฝกสอน ผูชวยผู
ฝกสอน และผูท่ีเกี่ยวข อง คา ธงกีฬา คาที่นอนพรอมอุ ปกรณ คาเตี ยงนอน 2 ชั้น คา ตูเก็บอุปกรณ คาโตะ-เกาอี้
สําหรับรับประทานอาหาร คาโตะเกาอี้สําหรับประชุมหรือใหนักเรียนทําการบาน คาชั้นวางรองเทา คาเตารีด โตะเตา
รีด คาผาปูที่นอน ปลอกหมอน คามุง คา อุปกรณเครื่องครัวทุกประเภท และคา ใชจ ายอื่นๆ ที่จํ าเปนที่เบิกไดตาม
ระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได (โครงการที่ 18 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2559)
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
จํานวน 50,000 บาท
เพือ่ จายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินและสิ่งกอสราง เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ เชน คาซอมแซม
ทรัพยสิน ครุภัณฑตาง ๆ คาบํารุงรักษาทรัพยสิน ตั้งจายจากเงินรายได
งบลงทุน

รวม

50,000 บาท

คาครุภัณฑ
รวม 50,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาซอมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ เชน เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เปนตน และ
ทรัพยสินอื่นๆ เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ตั้งจายจากเงินรายได
งบเงินอุดหนุน

รวม

4,066,000 บาท

เงินอุดหนุนสวนราชการ
จํานวน
4,066,000 บาท
เงินอุดหนุนสนับสนุนการแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ
จํานวน
4,066,000 บาท
เพื่อจ า ยเปนอุ ดหนุ นสํา หรับการเปนเจา ภาพจั ดการแขงขั นกีฬ าเยาวชนแหง ชาติ ครั้ งที่ 32 (พ.ศ. 2559 )ใหกับ
ศูนยการกีฬาแหงประเทศไทย จังหวัดสุพรรณบุรี ตามหนังสือศูนยการกีฬาแหงประเทศไทย จังหวัดสุพรรณบุรี
ตามนัยหนังสือศูนยการกีฬาแหงประเทศไทย ที่ กก 5103.2.12/05 ลงวันที่ 3 เมษายน 2558 และมติที่ประชุม
คณะอนุ กรรมการการอํ า นวยการกระจายอํ า นาจให แ ก อ งคก รปกครองท อ งถิ่ น ครั้ง ที่ /
เมื่อ วั น ที่
พ.ศ. 2558 ตั้งจายจากเงินรายได

*******************************************
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รายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
..........................................................
งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น
รวม 4,817,600 บาท
งบบุคลากร
รวม 1,700,400 บาท
เงินเดือน
รวม 1,700,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน
จํานวน 1,268,040 บาท
เพื่อจายเปนเงินเดือนใหกับพนักงานเทศบาล จํานวน 2 อัตราและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปของพนักงานเทศบาล
ตั้งจายจากเงินรายได
คาจางลูกจางประจํา
จํานวน
192,360 บาท
เพื่อจายเปนคาจางลูกจางประจําและเงินปรับปรุงคาจางของลูกจางประจํา ตําแหนงภารโรง ตั้งจายจากเงินรายได
คาตอบแทนพนักงานจาง
จํานวน
216,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจางทั่วไป (ผูชวยสันทนาการ) จํานวน 2 อัตรา และเงินปรับปรุงคาจางประจําป
ตั้งจายจากเงินรายได
เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง
จํานวน
24,000 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทน คาตอบแทนพิเศษพนักงานจางทั่วไป คาจางถึงขั้นสูงของอันดับตามระเบียบฯ และเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราวพนักงานจางทั่วไป ตั้งจายจากเงินรายได
งบดําเนินงาน

รวม 3,117,200 บาท

คาตอบแทน
รวม
41,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จํานวน
3,000 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานเทศบาลและพนักงานจางที่มาปฏิบัติราชการ
นอกเวลาราชการ ตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได
คาเชาบาน
จํานวน
36,000 บาท
เพื่อจายเปนคาเชาบานหรือคาเชาซื้อบานใหแกพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกคาเชาบานไดตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงิน
รายได
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
จํานวน
2,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแกพนักงานเทศบาล ลูกจางประจําที่มีสิทธิเบิกได ตามระเบียบฯ ตั้งจาย
จากเงินรายได
คาใชสอย
รวม 2,830,000 บาท
รายจายใหไดมาซึ่งบริการ
จํานวน
30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมตาง ๆ คาติดตั้งมิเตอรไฟฟา ประปา และอื่น ๆ ที่จําเปน ตั้งจายจากเงินรายได
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ รวม 2,800,000 บาท
1. โครงการวันสําคัญทางสถาบันพระมหากษัตริย
จํานวน 900,000 บาท
เพื่อเปนค าใชจ ายตามโครงการวั นสําคัญทางสถาบัน พระมหากษั ตริย ประมาณการคา ใชจา ย เปน คา สมนาคุ ณ
ผูปฏิบัติชวยเหลือการจัดงาน คาจางเหมาภาพยนตรและมหรสพตาง ๆ คาตกแตงสถานที่ คาพลุดอกไมไฟ คาปาย
ตัวอักษรทรงพระเจริญ คาไฟน้ําตก คาพลุสี คาไฟพะเนียง คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ คาพระบรมสาทิสลักษณ
ธงประจําพระองค ไฟประดับทุกประเภท ในโอกาสฉลองวันสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย อาทิ พระบาทสมเด็จ
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ตั้งจายจากเงินรายได (โครงการที่ 1 แนวทางการพัฒนาที่ 2 ยุทธศาสตรที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2559)
2. โครงการจัดงานประเพณีทองถิ่น ตั้งจายจากเงินรายได
จํานวน 1,500,000 บาท แยกเปน
2.1 โครงการงานวันครู
ประมาณการคาใช จาย เปนเงินถวายพระ จตุปจจั ย เครื่องไทยธรรม คาดอกไม ธู ปเทียน คาเครื่องเสียง คาตกแตงเวที
คาอาหารถวายพระ คาอาหารผูเขารวมโครงการ อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุสํานักงาน คาอุปกรณการจัดกิจกรรม
งานวันครู คาผาผูกเวที คาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนและเหมาะสม
2.2 โครงการงานวันเด็กแหงชาติ
ประมาณการคาใชจาย โดยเทศบาลจะจัดงานวันเด็กแหงชาติ ณ สนามหญาหนาเทศบาล สวนภัทรราชินี หรือที่อื่น ๆ ที่
เหมาะสม คาจัดซื้อของขวัญของรางวัล คาอาหารพรอมเครื่องดื่ม คาจางเหมาดนตรีและเครื่องขยายเสียง คาปายคําขวัญ
งานวันเด็กแหงชาติ คาวัสดุในพิธีเปดงาน คาอุปกรณการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแหงชาติ และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนและ
เหมาะสม
2.3 โครงการงานวันเยาวชนแหงชาติ
ประมาณการคาใชจาย คาพิธีเปดการจัดงาน คาของขวัญของรางวัลสําหรับเด็กและเยาวชน คาอาหาร คาอาหารวางพรอม
เครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาพาหนะในการทัศนศึกษาดูงาน คาผานทางดวน คาวัสดุคอมพิวเตอร คาจางเหมาวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร งานวัสดุงานบานงานครัว คาของขวั ญของที่ระลึก เปนตน และคาใชจายอื่ น ๆ ที่ จํ าเป นและ
เหมาะสม
2.4 โครงการบวงสรวงถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ประมาณการคาใช จาย คาเครื่องบวงสรวงและอาหารในพิ ธี ทําบุญ ค าภาพยนตร ป พาทย ไก ชน คาเครื่องขยายเสียง
คาตอบแทนพิธีกร คาจตุปจจัยถวายพระ คาเครื่องไทยธรรม คาดอกไมธูปเทียนทอง คาจางเหมาเต็นท คาตอบแทนวงโย
ทวาทิต คาวัสดุคอมพิวเตอร คาตอบแทนพราหมเจาพิธี คาพลุตะไลไฟพะเนียง เปนตน และคาใชจายอื่น ๆที่จําเปนและ
เหมาะสม
2.5 โครงการจัดงานวันลอยกระทง
ประมาณการคาใชจาย คาจัดตกแตงเวทีการจัดงาน คาพิธีเปดการจัดงาน คาสนับสนุ นผูสงกระทงเขาประกวด เงิน
รางวัลการประกวดกระทง เงินสนับสนุนเด็กเขารวมการประกวดหรือเงินสนับสนุนการประกวดกระทงประเภทตาง ๆ เงิน
สนับสนุนผูสงกระทงเขาประกวด คาจัดซื้อกระทงใบตองสําหรับแขกผูมีเกียรติ เงินรางวัลการประกวดกระทงทุกประเภท
เงินรางวัลการประกวดสําหรับเด็ก เงินรางวัลสําหรับการประกวดกระทงใบตอง คาโลรางวัลและเกียรติบัตร การประกวด
ทุกประเภท ประดับไฟฟา เครื่องขยายเสียง กระทงใหญ มหรสพ ของขวัญของรางวัล คาวัสดุและอุปกรณที่จําเปนตองใชใน
การจัดงาน ที่จําเปนและเหมาะสม
2.6 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต
ประมาณการค า ใช จ า ย การจั ด งานประเพณี ส งกรานต ประมาณการค า ใช จ า ย ค า เงิ น ถวายพระทํ า บุ ญ
คาเครื่องไทยธรรมและคาอาหารปนโต คาเชาชุดงานสงกรานต 7 คน คาตกแตงรถสงกรานตเขารวมประกวด คาจาง
เหมากลองยาว เครื่องขยายเสียง อาหารวาง คาของที่ระลึกผูสูงอายุ คาวัสดุสํานักงาน คาใชจา ยอื่นๆ ที่จําเปนและ
เหมาะสม ประมาณการคาใชจาย เงินถวายพระทําบุญ คาเครื่องไทยธรรม
2.7 โครงการจัดงานแหเทียนพรรษา
ประมาณการคาใชจาย คาตอบแทนขบวนแหเทียนพรรษา ของสวนราชการ ชุมชน สมาคม ชมรม ฯลฯ คาจตุปจจัย
ถวายพระ คาดอกไมธูปเทียนทอง คาเครื่องไทยธรรม คาตกแตงตนเทียนของเทศบาล และรายจายอื่น ๆ ที่จําเปน
และเหมาะสม
2.8 โครงการจัดงานประเพณีทิ้งกระจาด
ประมาณการคาใชจาย คาตกแตงสถานที่ตอนรับขบวนแห คาวัสดุ ของใชในการตอนรับขบวนแห คาใชจายอื่นที่สามารถ
เบิกไดตามระเบียบฯ และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนและเหมาะสม
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ประมาณการคาใชจาย เปนคาเงินถวายพระ คาเครื่องขยายเสียง คาอาหารถวายพระ คาจางเหมาภาพยนตร คาวัสดุ
สํานักงาน คาอาหารเช าถวายพระ คาเครื่องดื่ม น้ํ าและน้ํ าแข็ ง คาอาหารว างและเครื่ องดื่ ม คาดอกไมธู ปเทียน คา
จตุปจจัยถวายพระ คาเครื่องไทยธรรม และอื่นๆ ที่จําเปนและเหมาะสม
2.10 โครงการวันสําคัญทางศาสนาที่มิไดกําหนดไว ใหสามารถเบิกจายไดตามระเบียบฯ
ทุกโครงการและรายการสามารถถัวจายกันได ตั้งจายจากเงินรายได (โครงการที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 2 ยุทธศาสตรที่ 2
ประจําป พ.ศ. 2559)
3. โครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ
จํานวน 100,000 บาท
เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการเยาวชนคนดีศรีสุพ รรณ ตามโครงการสรางกระแสการพัฒนาคนและสังคมระดับ
จุลภาค จังหวัดสุพรรณบุรี (คพส.) ตามแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 มีเปาหมายการพัฒนา
11 ประการ เช น การประกวดวาดภาพ การบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอ น การแข ง ขั น กี ฬ าต า นยาเสพติ ด
การอบรมอาสาจราจร การแสดงผลงาน/นําเสนอกิจกรรม ความกาวหนาการดําเนินการตามโครงการเยาวชนคนดีศรี
สุพรรณของโรงเรียนในสังกัด ทั้ง 3 โรงเรียน และกิจกรรมอื่นๆตามเปาหมายที่เกี่ยวของ เปนคาวัสดุ คาจางเหมา
บริการ คาพิธีเปดปด คาวัสดุสํานักงาน คาเงินหรือของขวัญของรางวัลสําหรับผูรวมกิจกรรม คาตกแตงสถานที่
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร คาวัสดุคอมพิวเตอร คาจางเหมายานพาหนะ
คาชุดกีฬา คาอุปกรณกีฬา คาสมนาคุณกรรมการตัดสิน คาเงินรางวัล คาตอบแทนกรรมการ คาสนับสนุนทีมกีฬา
ที่รวมการแขงขันกีฬา คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คาจัดทําวัสดุสื่อ และคาใชจา ยอื่นๆ ที่จําเปนใน
การฝกอบรม ตั้งจายจากเงินรายได (โครงการที่ 3 แนวทางการพัฒนาที่ 2 ยุทธศาสตรที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2559)
4. โครงการสวดมนตหมูทํานองสรภัญญะ
จํานวน
30,000 บาท
เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการประกวดสวดมนตหมูทํา นองสรภัญญะ เพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชและตกแตง
สถานที่ ค า ใชจา ยในพิธีเ ปดการประกวด คา วัสดุ คา แผนป ายโฆษณา คาวัสดุคอมพิว เตอร คา วัส ดุโ ฆษณาและ
เผยแพร คาพิมพและและเขียนใบอนุโมทนาบัตร คาถายเอกสาร คาจางเหมาจัดทําเอกสาร คาจางเหมาบริการ คาจาง
โฆษณาและเผยแพร คาพิมพเอกสารและสิ่งตีพิมพ คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตาง ๆ คาของถวาย
พระสงฆ คาปจจัยถวายพระสงฆ คาดอกไม ธูปเทียน คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง คาอาหารถวายพระสงฆ คา
ดนตรี คาตอบแทนวิทยากร คาเครื่องขยายเสียง คาจางเหมายานพาหนะเพื่อเดินทางไปศึกษาดูงานและเขาประกวด
ในระดับที่สูงขึ้น คาตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน คาใชจา ยอื่น ๆ ที่จําเปนในการฝกอบรม ตั้งจายจากเงินรายได
(โครงการที่ 4 แนวทางพัฒนาที่ 2 ยุทธศาสตรที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2559)
5. โครงการประกวดมารยาท
จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาโครงการประกวดมารยาท เปนคาพิธีเปด-ปดการ อบรม คาวัสดุสํานักงาน คา สมนาคุณวิทยากร
คา เชา ที่พักวิทยากร คายานพาหนะวิทยากร คาจางเหมายานพาหนะในการทัศนศึกษาดูงาน คา เบี้ยเลี้ยง คา เชา
ที่พัก คาเชาสถานที่หองประชุม คาตกแตงสถานที่ในการประกวด คาวัสดุคอมพิวเตอร คาจางเหมาจัดทําเอกสาร คา
วัสดุโฆษณาและเผยแพร คาจางเหมาบริการ คาจางโฆษณาและเผยแพร คาวัสดุ สื่อสําหรับประกอบการประกวด
มารยาท คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเลี้ยงรับรองวิทยากร คาวัสดุงานบานงานครัว คาจางนอกเวลา
คาอาหารทําการนอกเวลา คาของที่ระลึกกรรมการตัดสิน คาวัสดุอุปกรณในการประกวด และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน
ในการฝกอบรม ตั้งจายจากเงินรายได (โครงการที่ 5 แนวทางการพัฒนาที่ 2 ยุทธศาสตรที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2559)
6. โครงการเขาคายชุมนุมลูกเสือ ยุวกาชาด และเนตรนารี จํานวน
150,000 บาท
เพื่อจายเปนคาชุมนุมลูกเสือ ยุวกาชาดและเนตรนารี ในการชุมนุมในระดับภาค และระดับประเทศ ของกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น เพื่อจายเปนคาพาหนะในการเดินทาง คาทางดวน คารถไฟตามสิทธิของนักเรียนและครู คา
อุปกรณเกี่ยวของกับลูกเสือ ยุวกาชาด และเนตรนารี คาจางเหมาบริการ คาวัสดุ คาถายเอกสาร คาเบี้ยเลี้ยง คา
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เงินรายได (โครงการที่ 1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2559)
7. โครงการรณรงคปองกันยาเสพติดของสถานศึกษา
จํานวน 80,000 บาท
เพื่อจา ยเปนคาใชจายเกี่ยวกับการอบรม ฯ โครงการรณรงคปองกันยาเสพติดของสานศึกษา คาใชจายในพิธีเปด –
ปดการฝกอบรม คาวัสดุทุกประเภท เครื่องเขียนและอุปกรณ คาพิมพและเขียนประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คา
พิมพเอกสารและสิ่งตีพิมพ คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝกอบรม คาของสมนาคุณใน
การศึกษาดูงานในและตางประเทศ คากระเปาเอกสารสําหรับผูเขารับการฝกอบรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
สมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาเชาที่พัก คายานพาหนะ คาผานทางดวน คาจางเหมายานพาหนะไปศึกษาดูงาน คา
ทางดวน คา จางถายเอกสารและเขา เลม คาหมึกคอมพิวเตอร คาน้ํามันรถยนต คาจัดทําปา ยไวนิ ล คาอาหารและ
เครื่องดื่มไปศึกษาดูงาน
คาเลี้ยงคณะวิทยากร คาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น คาเชาที่พักวิทยาการ คาใชจาย
อื่น ๆที่จําเปนในการฝกอบรม เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได (โครงการที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ยุทธศาสตรที่
2 ประจําป พ.ศ. 2559)
8. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจา ยในการเดินทางไปราชการในประเทศของสันทนาการและผูชวยสันทนาการ และเจาหนาที่ศนู ย
เยาวชน ฯ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได
คาวัสดุ
รวม
206,200 บาท
วัสดุสํานักงาน
จํานวน
10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสาํ นักงานตาง ๆ เชน กระดาษพิมพ กระดาษโรเนียว หมึกพิมพ สําเนาแฟม ตรายาง ตํารา
ตาง ๆ หนังสือพิมพ สิ่งพิมพท่ไี ดจากการซื้อหรือจางพิมพ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุไฟฟาและวิทยุ
จํานวน
50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุตาง ๆ เชน สายไฟ หลอดไฟ และอุปกรณไฟฟาอื่น ๆ ตั้งจายจากเงิน
รายได
วัสดุงานบานงานครัว
จํานวน
20,000 บาท
เพื่อจายเปนจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัวตาง ๆ เชน ไมกวาด ผงซักฟอก น้ํายาเครื่องสุขภัณฑ แกวน้ํา กระดาษ
เช็ดหนาหรือกระดาษชําระ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุกอสราง
จํานวน
30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสรางตาง ๆ เชน สี ไม ตะปู ปูน หิน ทราย กระเบื้อง ฯลฯ ตั้งจายจากเงิน
รายได
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย
จํานวน
1,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร หรือการแพทยตาง ๆ เชน เวชภัณฑ แอลกอฮอล สําหรับศูนยเยาวชนฯ
ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุเกษตร
จํานวน
20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุการเกษตรตาง ๆ เชน ปุย พันธุพืช กระถางตนไม มีดดายหญา บัวรดน้ํา ที่จําเปนในศูนยเยาวชน
ฯ ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุโฆษณาและเผยแพร
จํานวน
1,200 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพรตาง ๆ เชน กระดาษโปสเตอร สี โฟม มวนเทป เมมโมรี่การด
รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการลางอัดขยาย ถานใสกลองถายรูป ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุกีฬา
จํานวน
50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกีฬาตาง ๆ เชน ฟุตบอล วอลเลยบอล ตระกรอ ตาขายกีฬา นกหวีด นาฬิกาจับเวลา ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได
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จํานวน
4,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะตาง ๆ เชน ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ และอุปกรณอื่น ๆ ฯลฯ ตั้งจายจากเงิน
รายได
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
จํานวน
20,000 บาท
เพื่อใชจายในการจัดซื้อวัสดุเชือ้ เพลิงและหลอลื่นตางๆ เชน น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันเครือ่ ง จารบี ฯลฯ ตั้งจายจาก
เงินรายได
คาสาธารณูปโภค
รวม 40,000 บาท
คาน้ําประปา
จํานวน 38,000 บาท
เพื่อจายเปนคาน้าํ ประปาสําหรับศูนยเยาวชน ฯ เทศบาล ตั้งจายจากเงินรายได
คาบริการโทรศัพท
จํานวน
2,000 บาท
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาคาใชโทรศัพทของศูนยเยาวชนฯ เทศบาล ตั้งจายจากเงินรายได
******************************************
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รายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
.......................................................
แผนงานงบกลาง
งานงบกลาง
งบกลาง

รวม 21,343,760 บาท
รวม 21,343,760 บาท
รวม 21,343,760 บาท

คาชําระหนี้เงินตน
รวม 2,000,000 บาท
คาชําระหนี้เงินตนเงินกูธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาสุพรรณบุรี จํานวน 2,000,000 บาท
เพื่อชําระหนี้เงินตนเงินกูธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาสุพรรณบุรี งวดที่หก ตามสัญญากูเงิน ประจําโครงการ
สินเชื่อเพื่อพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2552 ที่เทศบาลกูมาเพื่อเปนคา กอสรางตลาดสด
เทศบาล 3 จํานวนเงินกู 14,164,407 บาท ดอกเบี้ยรอยละ 1.65 บาท/ป ตั้งจายจากเงินรายได
คาชําระดอกเบี้ย
รวม 345,000 บาท
คาชําระดอกเบี้ยเงินกูธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาสุพรรณบุรี จํานวน 345,000 บาท
เพื่อชําระดอกเบี้ยเงินกูธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาสุพรรณบุรี ตามสัญญากูเงิน ประจํา โครงการสินเชื่อเพื่อ
พัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2552 ที่เทศบาลกูมาเพื่อเปนคากอสรางตลาดสดเทศบาล 3
จํานวนเงินกู 14,164,407 บาท ดอกเบี้ยรอยละ 1.65 บาท/ป (ณ ขณะทําสัญญา) ณ ปจจุบันคิดอัตราดอกเบี้ยรอยละ
2.725 ตอป (อ างอิงดอกเบี้ยเงินฝากที่เ ทศบาลฝากไวเพื่อเปนหลักประกันกับธนาคารตามสภาพเศรษฐกิ จ ณ เวลา
นั้น ๆ ) ตั้งจายจากเงินรายได
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
จํานวน 3,608,600 บาท
เพื่อเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคม สํา หรับจา ยเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในอัตราร อยละ 10 ของ
คาตอบแทนพนักงานจางตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจาง และพนักงานจางของกองการศึกษา (บุคลากรสนับสนุนการสอน) จํานวน 52 ราย สําหรับจายเปนเงิน
สมทบกองทุนประกันสังคมในอัตรารอยละ 5 (จายจากเงินรายได 36 ราย = 23,300 บาท และจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป = 9,700 บาท) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0893.3 / ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558
ตั้งจายจากเงินรายได 3,598,900 บาท และตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 9,700 บาท
เบี้ยยังชีพผูปวยโรคเอดส
จํานวน 216,000 บาท
เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพสําหรับผูปวยโรคเอดสในเขตเทศบาลฯ จํานวน 36 คน ๆ ละ 500 บาท รวม 12 เดือน ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป
สํารองจาย
จํานวน 3,000,000 บาท
เพื่อเปนเงินสํา รองจ าย สํา หรับจายในกรณีฉุกเฉิน หรือจําเปน หรือไมสามารถเบิกจ ายจากงบประมาณรายจ าย
ประเภทใดประเภทหนึ่ง ตั้งจายจากเงินรายได
รายจายตามขอผูกพัน
รวม 3,726,140 บาท
- คาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย
จํานวน 395,620 บาท
เพื่ อ เป น ค า บํ า รุง สั นนิ บ าตเทศบาลแหง ประเทศไทย โดยคํา นวณตั้ ง จ า ยในอั ต ราร อ ยละ 1/6 ของจํ า นวนเงิน
236,894,719.21 บาท ซึ่ ง เป น รายรับ จริ ง ของเทศบาลประจํ า ป ง บประมาณรายจ า ยเพิ่ ม เติ ม ทุ ก ฉบั บ ของ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของงบทั่วไป ไมรวมเงินกู เงินจายขาดจากเงินสะสม เงินอุดหนุนทั่วไป และเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ ตั้งจายจากเงินรายได
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จํานวน 2,500,000 บาท
เพื่อเปนคาใชจายในการจัดการจราจร สําหรับจายเปนคาใชจาย ดังนี้
1. คาวัสดุอุปกรณ ปรับปรุงและบํารุงรักษาเกี่ยวกับสัญญาณจราจร
- คาติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบสัญญาณไฟจราจรตูควบคุมสัญญาณ
ไฟจราจร เครื่องนับเวลาถอยหลังที่ชํารุด หรือยายที่ติดตั้งใหม และจางทาสีตีเสนถนน และ
เครื่องหมายจราจรตางๆ ฯลฯ
- คาวัสดุอุปกรณเกี่ยวกับกิจการจราจร เชน เครื่องหมายจราจรประเภทบังคับ เครื่องหมาย
จราจร ประเภทเตือน สําหรับตีเสนเพื่อการจราจรตามถนนสายตางๆ ฯลฯ
- คาปรับปรุงและบํารุงรักษาเกี่ยวกับปายเครื่องหมายเทศกิจที่ชํารุดหรือยายที่ติดตั้งใหม
ตามถนนสายตางๆ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
- เงินสมทบหลักประกันสุขภาพ
จํานวน 720,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินสมทบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่ มท 0891.3/ว 1110 ลงวันที่ 3 เมษายน 2550 ตั้งจายจากเงินรายได
- เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
จํานวน 90,520 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจา ยตามโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี โดยอุดหนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ในการจัดสวัสดิการ และกิจกรรมตางๆของกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาล
เมืองสุพรรณบุรี ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4 / ว 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553
ตั้งจายจากเงินรายได
เงินชวยพิเศษ
จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินชวยพิเศษกรณีพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานจางถึงแกความตายในระหวางรับราชการ
ตามที่กฎหมายกําหนด ตั้งจายจากเงินรายได
บําเหน็จ / บํานาญ
รวม 8,448,020 บาท
- เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 4,171,810 บาท
เพื่อเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) เปนเงิน 4,171,810 บาทโดยคํานวณ
ตั้งจายไวในอัตรารอยละ 2 ของจํานวนเงิน 208,590,500 บาท ซึ่งเปนประมาณการรายรับประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ทุกหมวดทุกประเภท เวนรายไดประเภทพันธบัตร เงินกู เงินที่มีผูอุทิศใหและเงินอุดหนุน
ตั้งจายจากเงินรายได
- เงินชวยเหลือคาครองชีพผูรับบํานาญ (ช.ค.บ.)
จํานวน 1,214,210 บาท
เพื่อเปนเงินชวยเหลือคาครองชีพผูรับบํานาญ (ช.ค.บ.) สําหรับจายเปนเงินชวยเหลือคาครองชีพใหแกพนักงาน
เทศบาล ผูรบั บํานาญที่มิใชตําแหนงครู ตั้งจายจากเงินรายได
- เงินบําเหน็จลูกจางประจํา
จํานวน 3,062,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินบําเหน็จลูกจางประจําที่ลาออก หรือครบเกษียณอายุราชการ , บําเหน็จตกทอดใหแกทายาทของ
ลูกจางประจําที่มีสิทธิไดรบั และบําเหน็จรายเดือนตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได
*******************************************
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รายรับงบประมาณรายจายเฉพาะการ
คําแถลง
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
รายรับจริง
หมวด รายได
ป 2555
ป 2556
ประเภทรายรับจากรายได
51,743,147.97
56,675,410.01
ประเภทรายรับจากกําไรสุทธิ
40,425,217.99
42,389,466.37
รวมรายรับ
92,168,365.96
99,064,876.38

ป 2557
56,227,964.03
43,927,314.09
100,155,278.12

รายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการ

งบ กลาง
งบ บุคลากร
งบ ดําเนินงาน
งบ งบลงทุน
งบ รายจายอื่น

คําแถลง
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
รายจายจริง
ป 2555
ป 2556
7,363,039.39
7,752,945.36
2,342,290.00
2,395,722.00
979,501.76
745,239.10
33,000.00
29,100.00
40,754,384.99
43,218,113.37
รวมรายจาย
51,472,216.14
54,141,119.83

ป 2557
7,445,261.27
2,511,824.00
1,582,724.81
72,700.00
43,927,314.09
55,539,824.17
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายเฉพาะการกิจการ
สถานธนานุบาล
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
…………………………………………………………………………..
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิน้ 87,311,000.- บาท แยกเปน
รายได

รวม 41,511,000 บาท

ประเภทดอกเบี้ยรับจํานํา

จํานวน 39,500,000 บาท

ประเภทดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

จํานวน

ประเภทกําไรจากการจําหนายทรัพยหลุด

จํานวน 2,000,000 บาท

ประเภทรายไดเบ็ดเตล็ด

จํานวน

รายไดจากเงินกําไรสุทธิ
ประมาณการรับจากกําไรสุทธิของป2558
- เงินรางวัลประจําป 20%
- เงินบูรณะทองถิ่น 30%
- เงินสมทบทุนหมุนเวียน 50%

10,000 บาท
1,000 บาท

รวม 45,800,000 บาท
จํานวน 45,800,000 บาท ประกอบดวย
จํานวน 9,160,000 บาท
จํานวน 13,740,000 บาท
จํานวน 22,900,000 บาท

**************************************************
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการ
กิจการ สถานธนานุบาล
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
………………………………………………………………………….
ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น 60,397,120 บาท จายจากรายได
แผนงานการพาณิชย แยกเปน
งบกลาง
รวม 9,612,600 บาท
ชําระคาธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร
จํานวน 8,500,000 บาท
เพื่อจายเปนคาดอกเบี้ยเงินกูเบิกเกินบัญชี และดอกเบี้ยเงินกูโดยตั๋วสัญญาใชเงินใหกับธนาคารกรุงไทย จํากัด
รายจายตามขอผูกพัน
จํานวน 1,112,600 บาท
เพื่อจายเปนเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพนจากการเปนพนักงานสถานธนานุบาล ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท.
กําหนด
งบบุคลากร
เงินเดือนฝายประจํา

รวม
รวม

2,759,120 บาท
2,759,120 บาท

เงินเดือนพนักงาน
จํานวน 2,393,980 บาท
เพื่อจายเปนเงินเดือน, เงินปรับปรุงเงินเดือนใหพนักงานสถานธนานุบาล
เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน
จํานวน
20,500 บาท
เพื่อจายเปนเงินตอบแทนพิเศษนอกเหนือคาจาง,คาครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนานุบาล
เงินประจําตําแหนง
จํานวน
114,000 บาท
เพื่อจายเปนคาเงินเพิ่มเงินประจําตําแหนงใหผูจัดการสถานธนานุบาล
ประเภทเงินอื่นๆ
จํานวน
230,640 บาท
เพื่อจายเปนเงินสมทบใหกับพนักงานสถานธนานุบาล 10% ของเงินคาจางตามระเบียบ ฯ
งบดําเนินงาน
รวม
1,856,200 บาท
คาตอบแทน
รวม
1,003,000 บาท
ประเภทคาตอบแทนตําแหนงนายกเทศมนตรี
จํานวน
84,000 บาท
เพื่อจายเปนคาพาหนะเหมาจายใหกับนายกเทศมนตรีในอัตราเดือนละ 7,000 บาท
ประเภทเงินรางวัลเจาหนาที่
จํานวน
80,000 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหกับผูตรวจการสถานธนานุบาลนอัตราเดือนละ 4,000บาท และผูรักษาการแทนผูตรวจการ
วันละ 100 บาท รวมทั้งจายใหกับเจาหนาที่ที่ทําการตรวจทรัพยรับจํานําประจําป
ประเภทคาเบี้ยเลี้ยงวันจําหนายทรัพยหลุด
จํานวน
21,000 บาท
เพื่อจายใหกับเจาหนาที่ผูดําเนินการจําหนายทรัพยหลุด
ประเภทคาอาหารพนักงาน
จํานวน
200,000 บาท
เพื่อจายเปนคาอาหารประจําวันทําการของพนักงานสถานธนานุบาลตามระเบียบฯ
ประเภทตอบแทนพิเศษของพนักงานคาจางขั้นสูง จํานวน
80,000 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษ ที่มีสิทธิ์เบิกไดตามระเบียบฯ
ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
จํานวน
40,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานสถานธนานุบาลที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ
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จํานวน
450,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลของพนักงานสถานธนานุบาลพรอมทั้งบุคคลในครอบครัวตามระเบียบฯ
ประเภท คาเชาบาน
จํานวน
48,000 บาท
เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานสถานธนานุบาลที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ
คาใชสอย
รวม
440,600 บาท
ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
จํานวน
300,600 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจา ย ดังนี้
1. คาจางเหมาตางๆ
จํานวน
50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจางเหมาใหผูรับจางทําการอยางใดอยางหนึ่ง เชน คาจางเหมาแรงงาน ทําของตางๆ ฯลฯ
2. คาธรรมเนียมใบอนุญาต
จํานวน
1,000 บาท
เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งสถานธนานุบาล ประจําป
3. คาธรรมเนียมตาง ๆ
จํานวน
149,600 บาท
เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมตาง ๆ กับราชพัสดุ กรมธนารักษพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ดังนี้
3.1 คาธรรมเนียมตอสัญญาเชา
เปนเงิน
49,900 บาท
3.1 คาเชาอาคาร
เปนเงิน
99,700 บาท
4. คาเบี้ยประกัน
จํานวน
20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาเบี้ยประกันอัคคีภัยตัวอาคารสถานธนานุบาลพรอมทรัพยสินของสถานธนานุบาล
5. คาภาษีโรงเรือนและที่ดิน
จํานวน
20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาภาษีโรงเรือนและที่ดินใหกับราชพัสดุ
6. คาสอบบัญชี
จํานวน
60,000 บาท
เพื่อจายใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินในการตรวจสอบบัญชีและรับรองการเงินของสถานธนานุบาล
ประเภทคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
จํานวน
100,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจา ยในการเดินทางไปราชการของพนักงานสถานธนานุบาล ตามสิทธิและระเบียบ
ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม
จํานวน
40,000 บาท
เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ และทรัพยสินของสถานธนานุบาลเพื่อใหใชงานไดตามปกติ
คาวัสดุ

รวม

225,600 บาท

วัสดุสํานักงาน
จํานวน
140,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุตางๆ ที่ใชในสํานักงาน เชน ตั๋วรับจํานํา ใบเสร็จรับเงินดอกเบี้ย หนังสือพิมพ กระดาษ
ปากกา แฟม กาว ซอง คลิป ถุงพลาสติก สมุดบัญชี เปนตน
วัสดุไฟฟาและวิทยุ
จํานวน
10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุและอุปกรณไฟฟาเกี่ยวกับงานสถานธนานุบาล เชน หลอดไฟ สายไฟ ฯลฯ
วัสดุงานบานงานครัว
จํานวน
6,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุของใชท่เี กี่ยวกับการทําความสะอาดสถานธนานุบาล เชนไมกวาด ถังน้ํา เครื่องสุขภัณฑ เปนตน
วัสดุคอมพิวเตอร
จํานวน
50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอรเชน คาบริการบํารุงรักษาโปรแกรม หัวพิมพหรือแถบพิมพ ผงหมึกเครื่องพิมพ
และอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
จํานวน
9,600 บาท
เพื่อจายเปนคาน้ํามันรถจักรยานยนตในการไปเสนอหนังสือเทศบาลและจังหวั
วัสดุอ่นื ๆ
จํานวน
10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุอื่นที่มิไดกําหนดไวในรายจายประเภทใดประเภทหนึ่งในหมวดนี้
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รวม
187,000 บาท
คาไฟฟา
จํานวน
160,000 บาท
เพื่อจายเปนคาไฟฟาของสถานธนานุบาล
คาน้ําประปา
จํานวน
12,000 บาท
เพื่อจายเปนคาน้ําประปาของสถานธนานุบาล
คาบริการโทรศัพท
จํานวน
12,000 บาท
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษา คาธรรมเนียม คาใชโทรศัพท สําหรับติดตอราชการของ สถานธนานุบาล
คาบริการไปรษณีย
จํานวน
3,000 บาท
เพื่อจายเปนคาฝากสงไปรษณียหรือคาดวงตราไปรษณียากร เปนตน
งบลงทุน
รวม
113,000 บาท
คาครุภัณฑ
รวม
113,000 บาท
คาครุภัณฑคอมพิวเตอร
จํานวน 33,000 บาท
เพื่อจายเปนคาเครื่องปริ๊นเตอร พิมพตั๋วรับจํานํา จํานวน 1 เครื่อง
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
จํานวน
80,000 บาท
เพื่อจายเปนคาซอมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ เชน เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เปนตน และ
ทรัพยสินอื่นๆ เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ตั้งจายจากเงินรายได
งบรายจายอื่น
รวม 46,056,200 บาท
รายจายอื่น
รวม 46,056,200 บาท
ประเภทคาใชจายฝายอํานวยการ
จํานวน
256,200 บาท
เพื่อจายใหกับสํานักงาน จ.ส.ท. ตามหนังสือของสํานักงาน จ.ส.ท. ตั้งจายจากรายได
หมวดรายจายจากกําไรสุทธิ
รวม
ประมาณการรายจายจากเงินกําไรสุทธิ ป 2558 รวม
ประเภทเงินสมทบทุนหมุนเวียน 50%
จํานวน
ประเภทเงินบูรณะทองถิ่น
30%
จํานวน
ประเภทเงินรางวัลประจําป
20%
จํานวน

45,800,000
45,800,000
22,900,000
13,740,000
9,160,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

*******************************************

สรุปเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบัญญัตงิ บประมาณรายจาย
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจาย

งบกลาง

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
สังคม
สงเคราะห

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
การศาสนา
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการ

แผนงาน
งบกลาง

แผนงาน
การ
พาณิชย

รวม

2,000,000
345,000 8,500,000
3,608,600
3,000,000
3,726,140 1,112,600
395,620

2,000,000
8,845,000
3,608,600
3,000,000
4,838,740
395,620

2,500,000
90,520

2,500,000
90,520

720,000

720,000

20,000
4,171,810

20,000
4,171,810

1,214,210

1,214,210

3,062,000
216,000

3,062,000
216,000
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งบกลาง

คาชําระเงินตน
คาชําระดอกเบี้ย
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
สํารองจาย
รายจายตามขอผูกพัน
เงินสมทบสมาคมสันนิบาตแหง
ประเทศไทย
คาใชจายในการจัดการจราจร
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เงินสมทบทุนกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ
เงินชวยเหลือพิเศษ
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.)
เงินชวยเหลือคาครองชีพผูรับ
บํานาญ (ช.ค.บ.)
เงินบําเหน็จลูกจางประจํา
เบี้ยยังชีพผูปวยโรคเอดส

แผนงาน
แผนงาน
รักษาความ
บริหารทัว่ ไป
สงบภายใน

แผนงาน
สรางความ
เขมแข็ง
ของชุมชน

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจาย

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
แผนงาน
สังคม
สาธารณสุข
สงเคราะห

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สรางความ
เขมแข็งของ
ชุมชน

แผนงาน
การศาสนา
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการ

แผนงาน
งบกลาง

แผนงาน
การ
พาณิชย

รวม

1,429,920
351,000

1,429,920
351,000

351,000

351,000

459,000

459,000

3,563,640

3,563,640

18,246,480
623,220
523,200

5,015,880

180,640
10,930
4,765,720
307,800

221,760
4,838,040
444,000

61,779,240 5,902,890
3,993,600
331,200
67,200
67,200
5,868,000
775,040 4,370,040
10,000
17,560
7,354,630 18,963,120
586,000 2,088,000

6,053,280
123,100
67,200
1,973,040
80,960
5,511,470
648,000

2,072,520

1,268,040

192,360
1,079,280
18,000

583,450
72,000

2,393,980 102,732,310
20,500 5,091,620
114,000
838,800
5,868,000
7,712,880
119,450
43,095,710
4,163,800
230,640
230,640
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เงินเดือนนายก / รองนายก
เงินคาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก / รองนายก
เงินเดือน เงินคาตอบแทนพิเศษนายก /
(ฝาย
รองนายก
การเมือง) เงินคาตอบแทนเลขานุการ /
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เงินคาตอบแทนสมาชิกสภา
เทศบาล
งบ
เงินเดือนพนักงาน
บุคลากร
เงินเพิ่มตางๆของพนักงาน
เงินประจําตําแหนง
เงินเดือน เงินวิทยฐานะ
(ฝาย
คาจางลูกจางประจํา
ประจํา) เงินเพิ่มตางๆของลูกจางประจํา
คาตอบแทนพนักงานจาง
เงินเพิ่มตางๆของพนักงานจาง
เงินอื่นๆ

แผนงาน
บริหารทัว่ ไป

แผนงาน
รักษาความ
สงบภายใน

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจาย

250,000

30,000

แผนงาน
การศึกษา
200,000

แผนงาน
แผนงาน
สังคม
สาธารณสุข
สงเคราะห
96,000

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สรางความ
เขมแข็งของ
ชุมชน

แผนงาน
การศาสนา
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการ

แผนงาน
การ
พาณิชย

รวม

500

576,500
31,000
1,600,000

31,000
280,000

450,000

30,000

62,000

755,000

20,000

3,000

106,800
204,000

1,000
70,000

972,000
625,000

42,000
130,000

37,000
194,000

5,000
30,000

36,000
2,000

4,800

แผนงาน
งบกลาง

48,000 1,3247800
40,000 1,295,000
450,000
450,000
4,800

84,000

84,000

80,000
21,000
200,000
80,000

80,000
21,000
200,000
80,000
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คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการ
อันเปนประโยชนแก อปท.
คาเบี้ยประชุม
คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ
คาเชาบาน
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล
เงินชวยเหลือบุตร
งบ
คา
คาตอบแทนแพทย พยาบาล
ดําเนินงาน ตอบแทน คาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อ
จัดจาง ตรวจการจาง และผูควบคุม
งานกอสราง
คาตอบแทนตําแหนง
นายกเทศมนตรี
เงินรางวัลเจาหนาที่
คาเบี้ยเลี้ยงวันจําหนายทรัพยหลุด
คาอาหารพนักงาน
คาตอบแทนพิเศษของพนักงาน
คาจางขั้นสูง

แผนงาน
บริหารทั่วไป

แผนงาน
รักษาความ
สงบภายใน

แผนงาน
แผนงาน
บริหารทัว่ ไป

งบ/หมวด/ประเภทรายจาย

คา
ใชสอย

2,969,550
1,000,000
50,000
120,000

90,000

100,000

330,000

560,000
260,000
400,000

95,000

แผนงาน
การศึกษา
2,023,500

300,000
135,000

แผนงาน
แผนงาน
สังคม
สาธารณสุข
สงเคราะห
104,000
1,000

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน
1,905,000

1,000
85,000

60,000

50,000
30,000

35,000
775,000

20,000

แผนงาน
การศาสนา
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการ
30,000

50,000
50,000

20,000
50,000

แผนงาน
สรางความ
เขมแข็งของ
ชุมชน

แผนงาน
งบกลาง

แผนงาน
การ
พาณิชย

รวม

300,600 7,447,650
1,001,000
50,000
120,000
1,000
575,000
100,000 1,115,000
40,000 1,435,000
400,000

800,000

800,000

2,200,000
30,000

2,200,000
30,000

10,000
5,000

10,000
5,000

5,000

5,000

100,000

100,000

- 185-

งบ
ดําเนินงาน
(ตอ)

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
คารับรอง
คาเลี้ยงรับรอง
คาใชจายในพิธที างศาสนา
คาชดใชคาเสียหายหรือคาสินไหม
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
โครงการพัฒนาความรู
ความสามารถและทักษะในการ
ปฏิบัติงานฯ
โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงาน
ของผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหนาสวน และเจาหนาที่
โครงการจัดการเลือกตั้งระดับตางๆ
โครงการพัฒนาจริยธรรมของ
ผูบริการ พนักงาน และลูกจาง
โครงการกิจกรรม 5 ส
โครงการปฐมนิเทศพนักงานและ
พนักงานจางทีบ่ รรจุแตงตั้งใหม
โครงการปฐมนิเทศและปจฉิมนิเทศ
นักศึกษาฝกงาน
โครงการฝกอบรมเครือขายชุมชน
เขมแข็งเอาชนะยาเสพติด

แผนงาน
รักษาความ
สงบภายใน

แผนงาน
แผนงาน
บริหารทัว่ ไป

งบ/หมวด/ประเภทรายจาย

คา
ใชสอย
(ตอ)

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
สังคม
สงเคราะห

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
การศาสนา
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการ

แผนงาน
งบกลาง

แผนงาน
การ
พาณิชย

รวม

70,000
40,000

70,000
40,000

30,000

30,000
10,000

10,000
700,000

700,000

30,000

30,000

30,000

30,000

50,000

50,000

60,000

60,000

20,000

20,000

30,000
700,000
50,000
50,000

30,000
700,000
50,000
50,000

100,000

100,000
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งบ
ดําเนินงาน
(ตอ)

โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
โครงการอบรมใหความรูดาน
กฎหมายแกบุคลากรภายในฯ
โครงการปรับปรุงและยกราง
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
โครงการฝกอบรมอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือนฯ
โครงการอบรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการความกาวหนาทาง
วิชาการฯ
โครงการอบรมคอมพิวเตอรสําหรับ
พนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา
โครงการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา
และสื่อการเรียนการสอน
โครงการอบรมพัฒนาจริยธรรม
พนักงานครู ลูกจาง และบุคลากร
โครงการพัฒนาครูผูสอนระดับ
ปฐมวัย
โครงการพัฒนาศักยภาพครู
ศึกษานิเทศก ผูบริการการศึกษาฯ
โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา
โครงการงานมหกรรมทางวิชาการ
โครงการแขงขันคนเกง
โครงการมอบประกาศนียบัตร
นักเรียนที่จบการศึกษา
โครงการพัฒนาศักยภาพครู
บุคลากรทางการศึกษาฯ

แผนงาน
รักษาความ
สงบภายใน

แผนงาน
สรางความ
เขมแข็งของ
ชุมชน

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจาย

คา
ใชสอย
(ตอ)

แผนงาน
รักษาความ
สงบภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
สังคม
สงเคราะห

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
การศาสนา
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการ

แผนงาน
งบกลาง

แผนงาน
การ
พาณิชย

รวม

200,000

200,000

82,000

82,000

42,000

42,000

50,000

50,000

45,000
80,000

45,000
80,000

9,792,000
80,000

9,792,000
80,000

67,200

67,200

456,000

456,000

400,000

400,000

10,000

10,000

200,000

200,000

475,000

475,000
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งบ
ดําเนินงาน
(ตอ)

โครงการประกวด แขงขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ
พนักงานฯ ในการจัดทําสื่อการเรียน
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ
พนักงานฯ ในกลุมสาระการเรียนฯ
โครงการเตรียมความพรอมการ
สอบ O-NET
โครงการปรับพื้นฐานนักเรียน
โครงการเขาคายคุณธรรม
โครงการสนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา แยกเปน
เงินคาอาหารกลางวัน
คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
คาใชจายในการเชื่อมตอ
อินเตอรเน็ตความเร็วสูง
คาใชจายในการพัฒนาขาราชการ
ครูของโรงเรียนฯ
คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุง
หนังสือหองสมุดโรงเรียน
คาใชจายในการพัฒนาครูผูดูแล
เด็กเล็กของศูนยเด็กเล็ก
คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรู
ของโรงเรียน
คาใชจายในการรณรงคปองกัน
ยาเสพติดในสถานศึกษา

แผนงาน
บริหารทัว่ ไป

แผนงาน
สรางความ
เขมแข็งของ
ชุมชน

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจาย

คา
ใชสอย
(ตอ)

แผนงาน
รักษาความ
สงบภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
สังคม
สงเคราะห

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
การศาสนา
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการ

แผนงาน
งบกลาง

แผนงาน
การ
พาณิชย

รวม

คาพัฒนาครูอาสา
คาใชจายในการพัฒนาการจัด
การศึกษาฯ
คาใชจายในการสงเสริม อปท.
ที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
เงินอุดหนุนสําหรับสงเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษาฯ
เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
คาใชจายการจัดการศึกษา แยกเปน
คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)

6,000
3,000,000

6,000
3,000,000

300,000

300,000

1,483,000

1,483,000

7,435,700

7,435,700

คารายหัวสวนที่เพิ่ม (TOP UP)

1,705,000

1,705,000

คาหนังสือเรียน

1,980,700

1,980,700

576,570

576,570

คาเครื่องแบบนักเรียน

1,203,030

1,203,030

คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน

1,845,120

1,845,120

100,000

100,000

คาเครื่องอุปกรณการเรียน

คาใชจายในการประชุม
คณะกรรมการประสานงานฯ
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งบ
ดําเนินงาน
(ตอ)

แผนงาน
บริหารทัว่ ไป

แผนงาน
สรางความ
เขมแข็งของ
ชุมชน

แผนงาน
แผนงาน
บริหารทัว่ ไป

งบ/หมวด/ประเภทรายจาย

คา
ใชสอย
(ตอ)

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
แผนงาน
สังคม
สาธารณสุข
สงเคราะห

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สรางความ
เขมแข็งของ
ชุมชน

แผนงาน
การศาสนา
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการ

แผนงาน
งบกลาง

แผนงาน
การ
พาณิชย

รวม

1,000,000

1,000,000

60,000

60,000

700,000

700,000

40,000

40,000

100,000

100,000

30,000
40,000

30,000
40,000

30,000

30,000

30,000
50,000

30,000
50,000

30,000

30,000

100,000

100,000

50,000

30,000

80,000

80,000

85,000

85,000
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งบ
ดําเนินงาน
(ตอ)

โครงการพัฒนางานสุขาภิบาล
อาหาร
โครงการปรับปรุงสุขาภิบาลสถาน
ประกอบการแตงผมเสริมสวย
โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาล
โครงการ อสม.รวมใจดูแลสุขภาพ
ประชาชนเขตเมืองฯ
โครงการสุพรรณบุรีเมืองนาอยูดาน
สิ่งแวดลอม
โครงการตลาดสดนาซื้อ
โครงการปองกันและแกไขปญหา
โรคเอดสในเด็กและเยาวชน
โครงการอบรมอาสาสมัครพิทักษ
สิ่งแวดลอม
โครงการอนุรักษแมน้ําทาจีน
โครงการพัฒนาโรงเรียนสงเสริม
สุขภาพสูระดับเพชร
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแม
และเด็ก
โครงการควบคุมและปองกันโรคพิษ
สุนัขบา
โครงการฆาสัตวอยางถูกกฎหมาย
เพื่อความปลอดภัยของผูบริโภค
โครงการปองกันและควบคุม
โรคติดตอในชุมชน/โรงเรียน
โครงการสงเสริมทันตสุขภาพเด็ก
และประชาชนในเขตเทศบาล

แผนงาน
รักษาความ
สงบภายใน

แผนงาน
แผนงาน
บริหารทัว่ ไป

งบ/หมวด/ประเภทรายจาย

คา
ใชสอย
(ตอ)

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
แผนงาน
สังคม
สาธารณสุข
สงเคราะห

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สรางความ
เขมแข็งของ
ชุมชน

1,000,000

แผนงาน
การศาสนา
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการ

แผนงาน
งบกลาง

แผนงาน
การ
พาณิชย

รวม
1,000,000
600,000

600,000
300,000
50,000

300,000
50,000

250,000
50,000

250,000
50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

900,000

900,000

100,000
100,000

100,000
100,000

30,000

30,000

100,000

100,000

10,000

10,000

50,000

50,000

30,000

30,000
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งบ
ดําเนินงาน
(ตอ)

โครงการชวยเหลือประชาชน
โครงการสุพรรณบุรีเมืองนาอยู
ฟนฟูดูแลสิ่งแวดลอม
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่
โครงการจัดตั้งกลุมเยาวชนใน
ชุมชน (อายุ 15-25 ป)
โครงการชุมชนสัมพันธ
โครงการพอดีเดนเทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี
โครงการแมดีเดนเทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี
โครงการประชุมสัมมนา
คณะกรรมการชุมชนประจําเดือน
โครงการสัมมนาคณะกรรมการ
ชุมชนและสมาชิกองคกรชุมชน
โครงการดนตรีเพื่อประชาชน
โครงการชุมชนเขมแข็งเอาชนะ
ยาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล
โครงการรณรงคยุติความรุนแรงตอ
เด็กและสตรี
โครงการแกไขปญหาชุมชนแออัด
และพัฒนาที่อยูอาศัย
โครงการศูนยพัฒนาครอบครัวใน
ชุมชน (ศพค.)
โครงการเตรียมความพรอมเพื่อ
สํารวจขอมูลผูมีสิทธิไดรับเงิน
สงเคราะหเบี้ยยังชีพฯ
โครงการเติมความสุขผูสูงวัย ใสใจผู
พิการ สรางงานผูดอยโอกาส

แผนงาน
รักษาความ
สงบภายใน

แผนงาน
แผนงาน
บริหารทัว่ ไป

งบ/หมวด/ประเภทรายจาย

คา
ใชสอย
(ตอ)

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
แผนงาน
สังคม
สาธารณสุข
สงเคราะห

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สรางความ
เขมแข็งของ
ชุมชน

แผนงาน
การศาสนา
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการ

แผนงาน
งบกลาง

แผนงาน
การ
พาณิชย

รวม

200,000

200,000

480,000

480,000

40,000
100,000

40,000
100,000

50,000

50,000

50,000
250,000
150,000
1,000,000

50,000
250,000
150,000
1,000,000

1,200,000

1,200,000

900,000

900,000

1,500,000
100,000
30,000

1,500,000
100,000
30,000

20,000
150,000

20,000
150,000

80,000

80,000
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งบ
ดําเนินงาน
(ตอ)

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
โครงการสงเสริมอาชีพตามนโยบาย
ของรัฐบาล
โครงการจัดทําแผนชุมชน
โครงการสํารวจและจัดเก็บขอมูล
พื้นฐานในการจัดทําแผนพัฒนา
โครงการพัฒนาเครือขายดาน
ประชาธิปไตย
โครงการชุมชนสีเขียว
โครงการจัดตั้งรานคาชุมชน
โครงการชมรมกีฬาและนันทนาการ
โครงการแขงขันกีฬานักเรียน
เยาวชน ประชาชนฯ
โครงการสงเสริมนักเรียนที่มี
ความสามารถดานกีฬาฯ
โครงการวันสําคัญทางสถาบัน
พระมหากษัตริย
โครงการจัดงานประเพณีทองถิ่น
โครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ
โครงการสวดมนตหมูทํานอง
สรภัญญะ
โครงการประกวดมารยาท
โครงการเขาคายชุมนุมลูกเสือ
ยุวกาชาด และเนตรนารี
โครงการรณรงคปองกันยาเสพติด
ของสถานศึกษา

แผนงาน
รักษาความ
สงบภายใน

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจาย

620,000
130,000
115,000

515,000
35,000
40,000

105,000
140,000
620,000

55,000
310,000
1,035,000

90,000

20,000
200,000

420,000
14,000
885,000
650,000
155,000
150,000
13,000

50,000
20,000

แผนงาน
การศึกษา
550,000
115,000
200,000
14,338,640
245,000
240,000
90,000
270,000
160,000
90,000
80,000
210,000
300,000

แผนงาน
แผนงาน
สังคม
สาธารณสุข
สงเคราะห

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สรางความ
เขมแข็งของ
ชุมชน

95,000
25,000
78,000

225,000
1,030,000
1,177,000

70,000
2,000
5,000

16,000
200,000
1,351,000
601,000
10,000
10,000
21,000

1,910,000
915,000
8,625,000
55,000
670,000
102,000
130,000

200,000
30,000
50,000

160,000
4,160,000
60,000
17,000
1,000

20,000
20,000

200,000
1,050,000
60,000

40,000
3,000
500,000
6,000
30,000

10,000

37,000

10,000

3,000
200,000
70,000
2,000
7,000

แผนงาน
การศาสนา
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการ
10,000
50,000
20,000
30,000
4,000
20,000
1,000
20,000
1,200

แผนงาน
งบกลาง

แผนงาน
การ
พาณิชย
140,000
10,000
6,000

9,600

50,000

38,000
2,000

50,000
10,000
160,000
12,000
12,000
3,000

รวม
2,225,000
1,397,000
1,641,000
14,338,640
245,000
2,556,000
1,689,000
11,980,600
817,000
790,000
306,200
351,000
460,000
1,090,000
175,000
5,905,000
1,836,000
303,000
153,000
71,000
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วัสดุสํานักงาน
วัสดุไฟฟาและวิทยุ
วัสดุงานบานงานครัว
วัสดุอาหารเสริม (นม)
วัสดุการศึกษา
วัสดุกอสราง
วัสดุยานพาหนะและขนสง
คา
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
วัสดุ
วัสดุวทิ ยาศาสตรหรือการแพทย
วัสดุการเกษตร
งบ
ดําเนินงาน
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
(ตอ)
วัสดุเครื่องแตงกาย
วัสดุกีฬา
วัสดุคอมพิวเตอร
วัสดุอื่นๆ
คาไฟฟา
คาน้ําประปา
คา
คาบริการโทรศัพท
สาธารณูปโภค คาบริการไปรษณีย
คาบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม

แผนงาน
บริหารทัว่ ไป

แผนงาน
รักษาความ
สงบภายใน

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจาย

15,000
787,000

แผนงาน
การ
ศึกษา

แผนงาน
สาธารณ
สุข

4,510,355
1,244,000
58,000
487,800
2,126,000

39,500

แผนงาน
สังคม
สงเคราะห

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สราง
ความ
เขมแข็ง
ของ
ชุมชน

แผนงาน
การศาสนา
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการ

แผน
งาน
งบ
กลาง

แผนงาน
การ
พาณิชย

4,525,355
2,031,000
678,000
487,800
2,165,500

620,000

547,800
129,900

547,800

2,036,000

33,000
8,000

500,000

300,000

405,000

100,000

269,000
95,000
381,000

800,000

รวม

400,000

105,000

2,510,000

70,000

50,000

80,000

2,198,900
8,000

269,000
4,110,000
381,000

339,800

339,800

913,000

913,000

117,000

117,000

400,000

400,000

883,000
1,090,000

883,000
2,395,000
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ครุภัณฑสํานักงาน
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
ครุภัณฑการเกษตร
ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย
ครุภัณฑงานบานงานครัว
ครุภัณฑ ครุภัณฑดนตรีและนาฏศิลป
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
ครุภัณฑกอสราง
ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง
ครุภัณฑสํารวจ
ครุภัณฑโรงงาน
ครุภัณฑอื่นๆ
งบลงทุน
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
คาติดตั้งแผงกันแดด และตาขายกันนกอาคาร
มัธยม โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง
คาปรับปรุงทอระบายน้ํา ถนนปาเลไลยก
ชวงหลังรานเมืองทองเสาเข็ม
คากอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมวางทอระบายน้ําและ
คา
บอพัก ค.ส.ล. ถนนซอยบาน อ.ไชยสิทธิ์ ไกรคุณาศรัย
ที่ดินและ คาติดตั้งไฟฟาสองสวางทางเดินริมคลองโพธิ์ จาก
สิ่งกอสราง ถนนเณรแกว ถึงบริเวณที่ทําการชุมชนวัดไชนาวาส
คาปรับปรุงสปริงเกอรรดน้ําตนไม ภายในสวนเฉลิม
ภัทรราชินี
คาปรับปรุงสนามเด็กภายในสวนเฉลิมภัทรราชินี
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

แผนงาน
บริหาร
ทั่วไป

แผนงาน
รักษา
ความ
สงบ
ภายใน

แผนงาน
แผนงาน
บริหารทั่วไป

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
สังคม
สงเคราะห

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สรางความ
เขมแข็งของ
ชุมชน

แผนงาน
การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงาน
งบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย

200,000

200,000

20,100,000

20,100,000

120,000

120,000

4,066,000

4,066,000

1,000

46,513,300

รวม

14,430,680

169,072,625

38,392,810

1,000,000 44,810,350

7,293,800

11,749,050 21,343,760

256,200

1,000
256,200

45,800,000

45,800,000

22,900,000

22,900,000

13,740,000

13,740,000

9,160,000

9,160,000

60,397,120 415,003,495
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งบ/หมวด/ประเภทรายจาย
อุดหนุน โครงการรวม
พลังตอสูเพื่อเอาชนะยา
เสพติดระดับพื้นที่จังหวัด
สุพรรณบุรี ประจําป
2559 (ศพส.จ.สพ.)
งบ
อุดหนุนคาอาหาร
เงิน
เงิน
กลางวันสําหรับนักเรียน
อุด อุดหนุน ในสังกัดสํานักงานเขต
หนุน
พื้นทีก่ ารศึกษา
สุพรรณบุรเี ขต 1
อุดหนุน โครงการพัฒนา
ระบบและบริการ
สาธารณสุข สูความเปน
ชุมชนสุขภาพดี
อุหนุนสําหรับการเปน
เจาภาพจัดการแขงขัน
กีฬาเยาวชนแหงชาติ ครั้ง
ที่ 32 (พ.ศ.2559)
คาภาษีอากรถอนคืน
คาใชจายฝายอํานวยการ
รายจายจากกําไรสุทธิ
ประมาณการรายจายจาก
งบ
เงินกําไรสุทธิ ป 2557
ราย
ราย ประกอบดวย
จาย จายอื่น 1. เงินสมทบทุน
อื่น
หมุนเวียน 50 %
2. เงินบูรณะทองถิ่น
30 %
3. เงินรางวัลประจําป
20 %
รวม

แผนงาน
รักษาความ
สงบภายใน

