
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลดอนประดู

อําเภอ ปากพะยูน   จังหวัดพัทลุง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 59,800,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 12,551,500 บาท

งบบุคลากร รวม 7,700,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,627,000 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 696,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกเทศมนตรี/รอง
นายกเทศมนตรี

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี/รองนายก
เทศมนตรี

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 199,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 1,492,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประธานสภา รองประธานสภา และ
สมาชิกสภาเทศบาล รวม 12 คน
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,073,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,126,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล จํานวน 13 ตําแหนง

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 135,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว เงินคาตอบแทนพนักงาน
เทศบาลของพนักงานเทศบาลเงินที่ปรับเพิ่มสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ
.รับรองฯ สํานักปลัดเทศบาล

เงินประจําตําแหนง จํานวน 162,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ปลัดเทศบาล/หัวหน้าสํานักปลัด
เทศบาล/หัวหน้าฝายอํานวยการ/หัวหน้าฝายปกครอง

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 593,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทน(คาจ้าง)ของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 1 อัตราและพนักงานจ้างทั่วไป 4 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 57,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว คาตอบแทนพิเศษของ
พนักงานจ้างภารกิจ/พนักงานจ้างทั่วไป

งบดําเนินงาน รวม 4,721,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 650,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

(1)เพื่อจายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกราชการ จํานวน 50,000 บาท  
(2)เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ หรือ
จายเป็นเงินคาตอบแทนอื่น ๆ ที่มีสิทธิ ได้ตามระเบียบกฎหมาย ที่
เกี่ยวข้อง ฯลฯ จํานวน 50,000  บาท 
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

คาเชาบ้าน จํานวน 480,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านพนักงานเทศบาลสํานักปลัดเทศบาล

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือคาศึกษาบุตร นายกเทศมนตรี พนักงาน
เทศบาลสํานักปลัดเทศบาล และผู้ใช้สิทธิรวม

ค่าใช้สอย รวม 2,346,200 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการเชารถยนต์มาใช้ในราชการของเทศบาลตําบลดอนประดู จํานวน 236,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (ขนาดปริมาตร
กระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี) ขับเคลื่อน 4 ล้อแบบดับเบิ้ล
แคบ จํานวน 1 คัน อัตราคาเชารถยนต์ตามหนังสือ
กระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว 64 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ
.2555 เรื่อง อัตราคาเชารถยนต์มาใช้ในราชการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 900,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ คาซักฟอก คาตัก
สิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพย์สิน คาโฆษณา และเผย
แพร คาธรรมเนียมตางๆ คาบริการรับใช้ คาเบี้ยประกัน คาใช้จาย
ในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจ้างเหมาบริการ คาปรับปรุง
ภูมิทัศน์ ฯลฯ
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 60,000 บาท

(1) เพื่อจายเป็นคารับรองในการต้อนรับบุคลหรือคณะบุคคลคา
อาหาร เครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพ์เอกสาร คาใช้จายที่เกี่ยว
เนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมถึงคาบริการด้วยคาใช้จายอื่นๆซึ่งจํา
เป็นต้องจายที่เกี่ยวกับ การรับรองเพื่อเป็นคารับรองในการต้อน
รับบุคคลหรือคณะบุคคล ไมเกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงในปีลวง
มา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลว
.28 กรกฎาคม 2548 จํานวน 40,000 บาท  
(2) เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือ
คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแตงตั้งตาม
กฎหมายเพื่อเป็นคาอาหาร เครื่องดื่มตางๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยง
รับรอง และคาบริการ อื่นๆ ซึ่งจําเป็นต้องจายที่เกี่ยวกับการเลี้ยง
รับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการที่ได้รับแตงตั้ง
ตามกฎหมาย หรือตามละเอียดหรือหนังสือสั่งการ ของกระทรวง
มหาดไทย หรือการประชุมระหวางองค์การปกครองท้องถิ่น ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลว.28
 กรกฎาคม 2548 จํานวน 20,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้อง เชน เบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน 
คาลงทะเบียนตางๆ คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา

คาใช้จายในการเลือกตั้ง จํานวน 700,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการเลือกตั้งทั่วไป 
หรือเลือกตั้งซอมสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น 

วันที่พิมพ์ : 7/5/2564  15:17:50 หน้า : 4/40



คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์สินตางๆ ให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เชน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่อง
ปรับอากาศ คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ตางๆ 
และครุภัณฑ์อื่นๆ ฯลฯ 

ค่าวัสดุ รวม 385,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุตางๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในสํานัก
งาน เชน กระดาษ ปากกา แฟ้ม กาว ซอง คลิป หมึกเครื่องถาย
เอกสาร หมึกเครื่องโทรสาร โต๊ะ เก้าอี้ สิ่งพิมพ์ ตางๆ ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน สายไฟ ปลั๊ก
ไฟ หลอดไฟ ไมโครโฟน ที่จําเป็นในสํานักงาน ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวที่ใช้ในสํานัก
งาน เชน ถุงดํา ถ้วยชาม ไม้กวาด ผงซักฟอก น้ํายาล้างห้อง
น้ํา กระดาษชําระ ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะตางๆ สําหรับรถยนต์ของ
สํานักปลัดเทศบาล เชน ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ อุปกรณ์ และ
อะไหลตางๆ เป็นต้น

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น สําหรับยาน
พาหนะของสํานักปลัดเทศบาล 
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษ
เขียน โปสเตอร์ สี พูกัน ม้วนเทปบันทึกเสียง คาอัดขยายภาพ ขา
ตั้งกล้อง ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน หมึก
เครื่อง ปริ้นเตอร์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เพิ่มเติมตางๆ ฯลฯ

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอื่น ที่ไมเข้าลักษณะและประเภท ตาม
ระเบียบวิธีการงบประมาณ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,340,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 1,220,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าบริเวณสํานักงานเทศบาล และการประปาหมู
บ้าน

คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและคาใช้จายโทรศัพท์ในการติดตอ
ราชการ

คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย์ คาฝากสงไปรษณีย์ โดยชําระคาฝากสง
เป็นรายเดือน

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการอินเตอร์เน็ตสําหรับใช้ติดตอราชการ
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งบลงทุน รวม 130,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 130,300 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องดูดฝุน จํานวน 14,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องดูดฝุน ขนาด 25 ลิตร สามารถดูดฝุน
และน้ําได้ พร้อมอุปกรณ์พร้อมใช้งาน จํานวน 1 เครื่อง 
ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ พ.ศ.2562 เดือน ธันวาคม

เครื่องปรับอากาศ จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง(มีระบบฟอก
อากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 3 ตัว สําหรับห้องประชุม
สภาเทศบาล พร้อมติดตั้ง 

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) Smart TV จํานวน 25,300 บาท

เพื่อเป็นคาจัดซื้อโทรทัศน์ แอลอีดี LED แบบ Smart TV ระดับ
ความละเอียดจอภาพ ไมน้อยกวา 3840 x 2160 พิก
เซล ขนาด 55 นิ้ว สามารถเชื่อมตออินเตอร์เน็ตได้ 
มีชองตอ HDMI ไมน้อยกวา 2 ชอง เพื่อการเชื่อมตอสัญญาณภาพ
และเสียง 
มีชองตอ USB ไมน้อยกวา 1 ชอง รองรับไฟล์ภาพ เพลง และ
ภาพยนตร์
มีตัวรับสัญญาณดิจิติอล (Digital) ในตัว
จํานวน 1 เครื่อง
ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ พ.ศ.2562 เดือน ธันวาคม

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องอัดฉีดน้ําแรงดันสูง จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องอัดฉีดน้ําแรงดันสูง ขนาดแรงดัน
น้ํา 130 บาร์ จํานวน 1 ตัว

วันที่พิมพ์ : 7/5/2564  15:17:50 หน้า : 7/40



งานบริหารงานคลัง รวม 4,093,500 บาท
งบบุคลากร รวม 2,700,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,700,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,492,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล กอง
คลัง จํานวน 8 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว เงินคาตอบแทนพนักงาน
เทศบาลเงินที่ปรับเพิ่มสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรองฯ

เงินประจําตําแหนง จํานวน 78,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงสําหรับผู้อํานวยการกองคลัง/หัว
หน้าฝายบริหารงานคลัง/หัวหน้าฝายพัฒนารายได้

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างพนักงานจ้างทั่วไป กองคลัง 1 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว คาตอบแทนพิเศษ ของ
พนักงานจ้างทั่วไป
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งบดําเนินงาน รวม 1,343,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 558,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

(1)เพื่อจายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกราชการ จํานวน 50,000  บาท
(2)เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัต ราชการอันเป็น
ประโยชน์  หรือจายเป็นเงินคาตอบแทนอื่น ๆ  คาตอบแทนคณะ
กรรมการตรวจการจ้าง คาตอบแทนคณะกรมการ เปิดซองสอบ
ราคา คาตอบแทนคณะกรรมการกําหนดราคากลาง คณะ
กรรมการตรวจการจ้างและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือจาย
เป็นเงินคาตอบแทนอื่น ๆ ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบ กฎหมาย ที่
เกี่ยวข้อง ฯลฯ จํานวน 50,000 บาท  

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกราชการให้แก
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติราชการนอกราชการ
ตาม ระเบียบฯ

คาเชาบ้าน จํานวน 378,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบ้านให้แกพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิจะได้รับ 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร สําหรับพนักงานเทศบาล
ผู้มีสิทธิตามระเบียบ
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ค่าใช้สอย รวม 660,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการทําอยางใดอยางหนึ่ง คาเย็บ
หนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ คาธรรมเนียมตางๆ คาจ้าง
เหมาบริการบุคคลให้ผู้รับจ้างทําการอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งมิใชเป็น
การประกอบ ดัดแปลง ตอเติม ครุภัณฑ์หรือสิ่งกอสร้างอยาง
ใด เชน คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คา
ธรรมเนียมตางๆ ฯลฯ 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการจัดทําแผนที่ภาษี จํานวน 230,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการในการจัดทําแผนที่ภาษี

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้สําหรับเป็น
คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใช้จายอื่นๆ ในการเดิน
ทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ้างรวมทั้งอื่นๆที่จําเป็นและเหมาะสม ตามสิทธิและ
ระเบียบฯ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ เชน คอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศและครุภัณฑ์
อื่นๆ พร้อมวัสดุตางๆ

ค่าวัสดุ รวม 125,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานตางๆ เชน ใบเสร็จรับ
เงิน กระดาษตางๆ แฟ้ม กาว ตรายาง ปากกา ดินสอ ฯลฯ
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น สําหรับยาน
พาหนะของกองคลัง

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ จัดหาวัสดุโฆษณาและเผย
แพร เชน ฟิล์ม แถบ บันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดําที่ได้
จากการล้าง อัด ขยาย ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน แผนบันทึก
ข้อมูล หมึกสําหรับเครื่องพิมพ์ แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เม้าส์ ฯลฯ 

งบลงทุน รวม 50,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

โต๊ะพร้อมเก้าอี้ทํางาน จํานวน 20,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ทํางาน
- โต๊ะขนาด 4 ฟุต 1 ตัว พร้อมเก้าอี้ 1 ตัว สําหรับพนักงาน
- โต๊ะขนาด 5 ฟุต 1 ตัว พร้อมเก้าอี้ 1 ตัว สําหรับหัวหน้าฝาย

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ PC จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวล แบบ
ที่ 2 (จอขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว ) คุณสมบัติพื้นฐาน ตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณ์ พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจําปี พ.ศ.2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม (ข้อ 8) 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 325,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 310,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 270,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาเพื่อตัดแตงต้นไม้ กิ่งไม้ ต้นไม้ล้มทับ
ถนน ฯลฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการฝึกอบรมการกู้ภัยทางน้ําเบื้องต้น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดฝึกอบรมการกู้ภัยทางน้ําเบื้องต้น แกเจ้า
หน้าที่ สมาชิกอปพร.นักเรียน ผู้นําท้องที่และประชาชนทั่ว
ไป เชน คาวิทยากร คาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ คาวัสดุ
อุปกรณ์ คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาพาหนะและคาใช้
จายอื่นๆ

โครงการฝึกอบรมทบทวนการดับเพลิงเบื้องต้นแกเจ้าหน้าที่ 
พนักงานจ้าง สมาชิก อปพร. นักเรียน ผู้นําชุมชนและประชาชนทั่ว
ไป

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อใช้จายในการทําโครงการฝึกอบรมทบทวนการดับเพลิงเบื้อง
ต้นแกเจ้าหน้าที่ พนักงานจ้าง นักเรียน ผู้นําชุมชนและประชาชน
ทั่วไป โดยจายเป็น คาใช้จาย คาตอบแทนวิทยากรคาวัสดุ
อุปกรณ์ คาผงเคมีดับเพลิง คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาอาหารคาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม ฯลฯ
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โครงการฝึกอบรมทบทวนหลักสูตร ชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจําองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดฝึกอบรมทบทวนหลักสูตร ชุดปฎิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติประจําองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น แกเจ้า
หน้าที่ สมาชิกสภา ผู้บริหาร สมาชิกอปพร. ผู้นําท้องที่และ
ประชาชนทั่วไป เชน คาวิทยากร คาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ คา
วัสดุอุปกรณ์ คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาพาหนะและ
คาใช้จายอื่นๆ

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือน(อปพร.) จํานวน 40,000 บาท

เพื่อใช้จายในโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝาย
พลเรือน (อปพร.) หรือฝึกทบทวนประจําปี เชน คาวิทยากร คา
วัสดุอุปกรณ์ คาอาหารคาอาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ

โครงการรณรงค์และป้องกันอุบัติเหตุชวงเทศกาลตางๆ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายในโครงการรณรงค์และป้องกันอุบัติเหตุชวงเทศกาล
ตางๆ เชน เทศกาลวันสงกรานต์ ปีใหม ฯลฯ เพื่อใช้จายเป็นคา
เบี้ยเลี้ยง คาไวนิล คาเครื่องดื่ม คาเต็นท์ ฯลฯ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย์สิน คาบํารุงรักษา
หรือซอมแซมครุภัณฑ์ คาบํารุงรักษา หรือคาซอมแซมทรัพย์สิน
เชน ป้ายสัญญาณหยุดตรวจ วิทยุสื่อสาร แผงกั้นจราจร ฯลฯ 

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน สาย
ไฟ ปลั๊ก สวิทย์ แบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร สายชาร์ต ไฟฉาย
สปอตไลท์ ไฟกระพริบ ฯลฯ
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องดับเพลิง เชน ถังดับเพลิง สารเคมีดับ
เพลิงชนิด Co2 สารเคมีดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ฯลฯ

งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

อุดหนุนศูนย์ปฎิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่นในเขตอําเภอปากพะยูน

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเงินสนับสนุนงบประมาณให้ศูนย์ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นในเขต
อําเภอ ให้แก อบต.เกาะหมาก

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 6,720,900 บาท

งบบุคลากร รวม 5,252,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,252,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,337,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จํานวน 4 อัตรา และเงิน
เดือนพนักงานครูเทศบาล จํานวน 5 อัตรา จากเงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจที่กรมสงเสริมปกครองท้องถิ่นจัดสรรให้

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่ม (พ.ส.ร.) สําหรับพนักงานเทศบาลจํานวน 1
 อัตรา

เงินประจําตําแหนง จํานวน 78,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ผู้อํานวยการกองการศึกษา/หัว
หน้าฝายบริหารการศึกษา/หัวหน้าฝายสงเสริมการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะชํานาญการ จํานวน 4 อัตรา สําหรับ
พนักงานครูเทศบาล ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปที่กรมสงเสริม
ปกครองท้องถิ่น จัดสรรให้

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,569,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง ผู้
ดูแลเด็ก(ทักษะ) จํานวน 10 อัตรา 

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ตําแหนง ผู้ดูแล
เด็ก (ทักษะ) จํานวน 10 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 1,451,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 340,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

(1) เพื่อจายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกราชการ จํานวน 50,000 บาท
(2) เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์ หรือจายเป็นเงินคาตอบแทนอื่น ๆ ที่มีสิทธิ ได้ตาม
ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ จํานวน 50,000 บาท 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนนอกราชการ สําหรับพนักงานเทศบาล

คาเชาบ้าน จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน สําหรับพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิตาม
ระเบียบ
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร สําหรับพนักงานเทศบาล
ผู้มีสิทธิตามระเบียบ

ค่าใช้สอย รวม 885,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 480,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการทําอยางใดอยางหนึ่ง คา
เย็บ หนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ คาธรรมเนียมตางๆ คาจ้าง
เหมาบริการบุคคลให้ผู้รับจ้างทําการอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งมิใชเป็น
การประกอบ ดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งกอสร้างอยาง
ใด เชน คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คา
ธรรมเนียมตางๆ ฯลฯ

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารับรองในการต้อนรับบุคลหรือคณะบุคคล คา
อาหาร เครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพ์เอกสาร คาใช้จายที่เกี่ยว
เนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมถึงคาบริการด้วยคาใช้จาย อื่นๆซึ่งจํา
เป็นต้องจายที่เกี่ยวกับ การรับรองเพื่อเป็นคารับรองในการต้อน
รับบุคคลหรือคณะบุคคล ที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยม
ชม หรือทัศนศึกษาดูงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และผู้
ที่เกี่ยวข้อง เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ คาใช้จายใน
การฝึกอบรมและสัมมนา ฯลฯ
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คาใช้จายในการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นคาปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เชน 
คาซอมแซมอาคาร สํานักงาน ฯลฯ

คาพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กของเทศบาลตําบลดอนประดู

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ์ คาบํารุงรักษา
หรือซอมแซมทรัพย์สินตางๆ ให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ เชน รถบัส รถยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์
โต๊ะ ตู้ ฯลฯ 

ค่าวัสดุ รวม 226,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะตางๆ สําหรับรถบัส รถ
ยนต์ รถมอเตอร์ไซด์ เชน ยางนอก ยางใน แบตเตอร์รี่ อุปกรณ์
อะไหลตางๆ ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น สําหรับ ยาน
พาหนะตางๆ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน เมมโมรี่การ์ด
 ฟิล์ม ฯลฯ 
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพ์ เม้า ฯลฯ

วัสดุอื่น จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ที่ไมเข้าลักษณะและประเภทตาม
ระเบียบและวิธีการงบประมาณ

งบลงทุน รวม 17,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 17,900 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้ทํางานสําหรับ ผู้อํานวยการกองการ
ศึกษาและหัวหน้าฝายบริหารการศึกษา จํานวน 2 ตัว (ราคาตาม
ท้องตลาด)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องปริ้นเตอร์ จํานวน 7,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) มีความละเอียดในการพิมพ์ไมน้อย
กวา 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์รางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม
น้อยกวา 20 หน้าตอนาที(ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์รางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมน้อย
กวา 10 หน้าตอนาที(ppm) หรือ 5 ภาพ ตอนาที (ipm) 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง 
- มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 50 แผน 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
จํานวน 1 เครื่อง
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 5,421,900 บาท
งบดําเนินงาน รวม 3,069,900 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,544,900 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จํานวน 263,500 บาท

เพี่อจายเป็นคาจัดการเรียนการสอนของเด็กปฐมวัย คนละ 1,700
 บาท ในสังกัดเทศบาลตําบลดอนประดู ให้แกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านดอนประดู,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดควนเผยอ,ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดหัวควน

คาพาหนะนําสงเด็กไปสถานพยาบาล จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาพาหนะนําสงเด็กไปโรงพยาบาล

โครงการคายกลางวันเด็กปฐมวัย จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการคายกลางวันเด็กปฐมวัย เชน คา
เชาเครื่องเสียง คาอุปกรณ์ประจําฐาน คาไวนิล คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ

โครงการจัดงานวันเด็ก จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการจัดงานวันเด็ก เชน คา
อาหาร เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ 

โครงการจ้างครูสอนภาษาตางประเทศศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 197,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างครูสอนภาษาเพิ่มทักษะภาษาตาง
ประเทศ จํานวน 3 ศูนย์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตําบลดอน
ประดู 

โครงการปัจฉิมนิเทศเด็กปฐมวัย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการในการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศผู้
ปกครองและเด็กปฐมวัย ในเขตเทศบาลตําบลดอนประดู เชน คา
จัดแตงสถานที่ คาเชาเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ
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โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย เพื่อ
นําเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้ารวมกิจกรรมการแขงขัน
ทักษะในระดับตางๆ และคาใช้จายในกิจกรรม เชน คาเบี้ย
เลี้ยง คาที่พัก คาจ้างเหมารถ และคาใช้จายอื่นๆ ฯลฯ 

โครงการศึกษานอกสถานที่ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการศึกษานอกสถานที่ของเด็ก
ปฐมวัย เชน คาจ้างเหมารถ คาอาหารกลางวัน อาหาร
วาง อุปกรณ์ตางๆ คาธรรมเนียมตางๆ ฯลฯ

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 833,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันสําหรับเด็กปฐมวัย จํานวน 245
 วัน วันละ 20 บาท ในสังกัดเทศบาลตําบลดอนประดูให้แกศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนประดู,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดควน
เผยอ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหัวควน โดยจํานวนเด็กตามฐานข้อมูล
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษาสําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด) อายุ 3- 5 ปี

จํานวน 90,400 บาท

เพี่อจายเป็นคาสนับสนุน(ศพด) คาหนังสือเรียน คาอุปกรณ์การ
เรียน คาเครื่องแบบนักเรียน คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รวมคน
ละ 1,130 บาท ตอคนตอปี ในสังกัดเทศบาลตําบลดอนประดูให้
แกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนประดู, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดควน
เผยอ, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหัวควน

ค่าวัสดุ รวม 1,505,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

จายเป็นคาจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์งานบ้านงานครัว ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เชน กระติกน้ําร้อน ถาด
หลุม คูลเลอร์ ไม้กวาด แก้วน้ํา ฯลฯ
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คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,485,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริมนม.ให้กับนักเรียนในเขตตําบล
ดอนประดู จํานวน 4 โรงเรียน ได้แกโรงเรียนวัดไทร
พอน โรงเรียนวัดหัวควน โรงเรียนวัดควนเผยอและโรงเรียนบ้าน
ดอนประดู ทั้ง 3 ศูนย์ โดยจํานวนเด็กตามฐานข้อมูลกรมสงเสริมฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาอินเตอร์เน็ตสําหรับศูนย์การเรียนรู้ และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

งบเงินอุดหนุน รวม 2,352,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,352,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนบ้านดอนประดู จํานวน 628,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับอาหารกลาง
วันเด็กนักเรียนประถมศึกษา โรงเรียนบ้านดอน
ประดู จํานวน 157 คน ๆ ละ 20 บาท จํานวน 200 วัน โดย
จํานวนเด็กตามฐานข้อมูลกรมสงเสริมฯ

อุดหนุนโรงเรียนวัดควนเผยอ จํานวน 540,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับอาหารกลาง
วันเด็กนักเรียนประถมศึกษา โรงเรียนวัดควนเผยอ จํานวน 135
 คน ๆ ละ 20 บาท จํานวน 200 วัน โดยจํานวนเด็กตามฐาน
ข้อมูลกรมสงเสริมฯ

อุดหนุนโรงเรียนวัดไทรพอน จํานวน 488,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับอาหารกลาง
วันเด็กนักเรียนประถมศึกษา โรงเรียนวัดไทรพอน จํานวน 122
 คน ๆ ละ 20 บาท จํานวน 200 วัน โดยจํานวนเด็กตามฐาน
ข้อมูลกรมสงเสริมฯ
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อุดหนุนโรงเรียนวัดหัวควน จํานวน 696,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับอาหารกลาง
วันเด็กนักเรียนประถมศึกษา โรงเรียนวัดหัวควน จํานวน 174
 คน ๆ ละ 20 บาท จํานวน 200 วัน โดยจํานวนเด็กตามฐาน
ข้อมูลกรมสงเสริมฯ

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 479,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 259,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 144,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 144,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์หรือ
จายเป็นเงินคาตอบแทนคาปวยการสําหรับนักบริบาลท้องถิ่น คา
ตอบแทนอื่น ๆ ที่มีสิทธิ ได้ตามระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

ค่าใช้สอย รวม 115,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์ สุนัข/แมวทั้งมีเจ้าของ
และไมมีเจ้าของ โดยทําการสํารวจปีละ 2 ครั้ง

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดการขยะมูลฝอย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินกิจกรรมให้ความรู้ทางวิชาการ เชน คาตอบ
แทนวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ

โครงการป้องกันโรคปากเท้าเปื่อย โค สุกร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาป้องกัน รักษา โรคปากเท้าเปื่อย โค สุกร และสัตว์
เลี้ยงอื่น เชน คาจัดซื้อวัคซีน คาอุปกรณ์ ฯลฯ
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โครงการป้องกันและระงับโรคติอตอ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการป้องกันและระงับโรคติดตอหรือ
โรคติดเชื้อตางๆ เชน ยา เวชภัณฑ์ วัคซีน พนยาฆาเชื้อ คาวัสดุ
อุปกรณ์ ถุงมือยาง รองเท้ายาง ผ้าปิดจมูก รองเท้ายาง เครื่องแตง
กายในการปฏิบัติงานของบุคลากร ฯลฯ

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือด
ออกในชุมชน เชน คาจัดซื้อสารกําจัดลูกน้ํายุงลาย ฯลฯ

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีดป้องกันและควบ
คุมโรคพิษสนัขบ้า เชน คาวัคซีน คาอุปกรณ์ คาขนสง คาเก็บ
วัคซีน เป็นต้น ฯลฯ

งบเงินอุดหนุน รวม 220,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 220,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการอุดหนุนสําหรับ
การดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้าน 
สาธารณสุข 
(หมายเหตุ : จํานวน 11 หมู 
หมูละ 20,000 บาท)

จํานวน 220,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 11 หมูๆ
ละ 20,000 บาท
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 4,205,000 บาท

งบบุคลากร รวม 2,665,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,665,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,867,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาล และปรับปรุงเงิน
เดือนพนักงานเทศบาลกองชาง จํานวน 6 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราว เงินคาตอบแทน พนักงาน
เทศบาลเงินที่ปรับเพิ่มสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรองฯ

เงินประจําตําแหนง จํานวน 78,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ผู้อํานวยการกองชาง/หัวหน้าฝาย
แบบแผนและกอสร้าง/หัวหน้าฝายการโยธา

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 624,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 2
 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 3 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว คาตอบแทนพิเศษของ
พนักงานจ้างตามภารกิจ/พนักงานจ้างทั่วไป

งบดําเนินงาน รวม 1,540,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 235,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สําหรับ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

คาเชาบ้าน จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบ้าน สําหรับพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิตาม
ระเบียบ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร สําหรับพนักงานเทศบาล
ผู้มีสิทธิตามระเบียบ

ค่าใช้สอย รวม 1,035,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 700,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างออกแบบงานกอสร้าง 
คารับรองงานกอสร้างคาเย็บหนังสือ 
เข้าปกหนังสือ คาซักฟอก คาตักสิ่งปฏิกูล 
คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพย์สิน คาโฆษณาและเผยแพร คา
ธรรมเนียมตางๆ ฯลฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร/นอกราชอาณาจักร ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และผู้ที่เกี่ยว
ข้อง เป็นคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก 
คาลงทะเบียนตางๆ เป็นต้น
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย์สิน คาบํารุงรักษา
หรือซอมแซมครุภัณฑ์ คาบํารุงรักษา หรือซอมแซมทรัพย์สิน
อื่นๆ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 270,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน โต๊ะตางๆ เก้าอี้ตางๆ ตู้
ตางๆ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เชน แปรง ไม้
กวาด เขง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ถ้วยชาม ช้อนส้อม ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี่ ยาง
นอก ยางใน สายไมค์ ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง เชน น้ํามันดีเซล น้ํามัน
เบนซิน ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน เมมโมรี่การ์ด
 ขาตั้งกล้อง เลนส์ซูม ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้ออุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพ์ แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ ฯลฯ
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งานไฟฟ้าถนน รวม 1,052,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน ฟิวส์ เข็มขัดรัด สาย
ไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สําหรับงานไฟฟ้า
สาธารณะ ฯลฯ

วัสดุกอสร้าง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสร้าง เชน ไม้
ตางๆ สี ทราย สังกะสี ทอน้ําบาดาล ทอน้ําและอุปกรณ์
ประปา ฯลฯ

งบลงทุน รวม 862,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 862,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า สํานักงานเทศบาลตําบลดอนประดู จํานวน 362,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในสํานักงานเทศบาล
ตําบลดอนประดู เพื่อรองรับระบบไฟฟ้า 3 เฟส
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โครงการปรับปรุงระบบเสียงไร้สาย ภายในตําบลดอนประดู จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาติดตั้งเครื่องรับกระจายขาวไร้สายพร้อม
อุปกรณ์ (เครื่องลูกขาย) จํานวน 10 ชุด แตละชุดประกอบด้วย 
1.เครื่องรับความถี่ UHF 430.225 MHz. มีภาคขยาย
เสียง 100 W อยูภายในเครื่องเดียวกัน                    
2.เสาอากาศรับยากิ 3 E พร้อมสายนําสัญญาณ RG 58     
3.ลําโพงฮอร์นแบบกลมขนาด 15 นิ้ว  60 WATT ( จํานวน 2 ตัว
ตอชุด )                                        
4.เครื่องจายไฟเครื่องรับ Input 220 VAC  Output 18 VAC
5.แผน พี วี ซี สําหรับประกอบอุปกรณ์เครื่อง
รับ                      
6.เบรกเกอร์ขนาด 10 A พร้อมกลองกันน้ํา 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2 แบบ ผ.02 หน้าที่ 12 ข้อ 11  

งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนไฟฟ้าสวนภูมิภาค สาขาปากพะยูน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนไฟฟ้าไฟฟ้าสวนภูมิภาค สาขาปาก
พะยูน เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสายบ้านนายจํานาญ มากแก้ว ซอย
บ้านนายสนิท หมูที่ 1
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 824,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 824,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 824,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการ "รักน้ํา รักปา รักแผนดิน" จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมตามโครงการเพื่อ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัวและสมเด็จ 
พระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ําและ
ปา 

โครงการแก้ไขปัญหาในด้านอาชญากรรม โรคเอดส์ การละเมิดสิทธิ
เด็กและสตรี การพนัน

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อรณรงค์กิจกรรมเพื่อให้เกิดการรวมคิด รวมทํา รวมแก้ไข
ปัญหาชุมชน เชน คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม ฯลฯ 

โครงการคุ้มครอง ดูแล บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการตามโครงการคุ้มครอง ดูแล บํารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควบคุม
และลดปัญหามลพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ฯลน เชน คาตอบ
แทนวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม ฯลฯ 

โครงการดอนประดูนาวานสืบสานข้าวสังหยดอินทรีย์ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินกิจกรรมโครงการดอนประดูนาวานสืบสาน
ข้าวสังหยดอินทรีย์ โดยให้ความรู้แกเด็กและเยาวชน โดยจัดปี
ละ 2 ครั้ง  เชน คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุ อุปกรณ์ คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ
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โครงการปรองดองสมานฉันท์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินกิจกรรมให้ความรู้ด้านวิชาการหรือสนับ
สนุนกิจกรรมเพื่อความปรองดองสมานฉันท์ เชน คาตอบแทน
วิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินกิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริต เชน คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม ฯลฯ

โครงการฝึกอบรม/สัมมนา ศึกษาดูงาน จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินกิจกรรมฝึกอบรม/สัมมนา/ ศึกษาดู
งาน ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นตําบลดอนประดู เชน คาจ้างเหมารถ
ทัวร์ คาที่พัก คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ

โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและการบริการเป็นเลิศ ยึดมั่นใน
ความถูกต้องและจริยธรรม

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินกิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ และ
การบริการเป็นเลิศของเจ้าหน้าที่,สมาชิกสภา,ผู้บริหารท้อง
ถิ่น เชน คาที่พัก คาสถานที่ฝึกอบรม คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุ
อุปกรณ์ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ

โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินกิจกรรมให้ความรู้ด้านวิชาการ หรือสนับ
สนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชน เชน คาวิทยากร คา
อาหาร คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม ฯลฯ

โครงการสงเสริม สนับสนุน การจัดทําแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น
และกิจกรรมการจัดประชุมประชาคม

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาการจัดประชุมการจัดทําแผนชุมชน จัดประชุม
ประชาคมหมูบ้าน จัดทํา/ปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น เชน อาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ์ ถายเอกสาร เข้าเลม ฯลฯ
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โครงการสงเสริมผู้ด้อยโอกาส จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการสงเคราะห์ประชาชนผู้ด้อย
โอกาส เชน คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม ฯลฯ

โครงการสงเสริมผู้สูงอายุ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินกิจกรรมสงเสริมสุขภาพอนามัยผู้สูง
อายุ สนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุ เชน คาตอบแทนวิทยากร คา
ตอบแทน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ

โครงการสงเสริมศักยภาพสตรี จํานวน 11,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินกิจกรรมสงเสริมศักยภาพสตรี เชน คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่มฯลฯ

โครงการสงเสริมอาชีพกลุมแมบ้าน จํานวน 28,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการตามโครงการสงเสริมอาชีพ กลุมแม
บ้าน หรือจัดฝึกอบรมสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้แก กลุมแมบ้านใน
เขตพื้นที่ เชน คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง และ
เครื่องดื่ม ฯลฯ

โครงการอบรมกฏหมายท้องถิ่นและกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินกิจกรรมสงเสริมความรู้ด้านกฎหมายท้องถิ่น
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เชน คาตอบแทนวิทยากร คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ

โครงการอบรมป้องกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการ
ติดยาเสพติดในเด็กและเยาวชน เชน คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุ
อุปกรณ์ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 1,013,200 บาท

งบดําเนินงาน รวม 750,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 660,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการจัดการแขงขันกีฬาตําบลประจําปี จํานวน 450,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดการแขงขันกีฬาตําบล
ประจําปี ดอนประดูเกมส์ ครั้งที่ 17 
เชน เงินรางวัล คาจัดทําสนาม คาเชาและคาเตรียมสนามแขง
ขัน คาตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน คาอุปกรณ์การแขงขัน 
คาเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ประจําสนาม ฯลฯ

คาใช้จายในการสงเด็ก นักเรียน เยาวชน ประชาชน ข้าราชการ 
พนักงานเทศบาล ผู้บริหาร สมาชิกสภา เข้ารวมแขงขันกีฬาในระดับ
ตาง ๆ

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการสงเด็ก นัก
เรียน เยาวชน ประชาชน ข้าราชการ พนักงานเทศบาล ผู้
บริหาร สมาชิกสภา เข้ารวมการ แขงขันกีฬาในระดับ
ตางๆ เชน คาพาหนะเดินทาง คาเบี้ยเลี้ยง คาที่พัก คาอุปกรณ์
กีฬา ฯลฯ 

โครงการกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการแขงขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์แกน
นํา/อาสาสมัคร เชน อสม.อพปร.อพช.และแกนนําอื่นๆหนวยงาน
ภายในตําบลดอนประดู เชน คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม คาเบี้ย
เลี้ยงนักกีฬา เงินรางวัลการแขงขัน ฯลฯ 

ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์กีฬาให้แกศูนย์กีฬาประจําหมู
บ้านทุกหมูบ้าน จํานวน 11 หมูบ้าน
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งบลงทุน รวม 263,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 263,200 บาท
ครุภัณฑ์กีฬา

เครื่องเดินวงรี จํานวน 41,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องเดินวงรี 
จํานวน 2 ชุด ชุดละ 20,900 บาท 
โดยมีคุณลักษณะครุภัณฑ์ ดังนี้
จอแสดงผล LCD แสดงเวลา,ชีพจร ระยะทาง,ความเร็ว แคลเลอ
รี่ ปรับระดับ ความหนักเบาได้ 15 ระดับ ขนาดของ Flywheel 
น้ําหนักไมน้อยกวา 8 กก.เบาะนั่งปรับระดับใกล้ไกล สูงต่ํา ได้
ตามต้องการ

จักรยานนั่งปั่น จํานวน 35,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อจักรยานนั่งปั่น  
จํานวน 2 ชุดชุดละ 17,900 บาท 
โดยมีคุณลักษณะครุภัณฑ์ ดังนี้
จอแสดงผล   LCD แสดงเวลา ชีพจร ระยะทาง ความเร็ว คลอ
ลอรี่  ระดับความหนืด 15 ระดับ ขนาดของ Flywheel น้ําหนัก
ไมน้อยกวา 8 กก. ระบบการวัดชีพจร ที่มือจับ (Hand Grips) 
คุณสมบัติอื่นๆ สามารถปรับระดับเบาะได้ตามความต้องการ 

จักรยานเอนปั่น จํานวน 45,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อจักรยานเอนปั่น  
จํานวน 2 ชุดๆละ 22,900 บาท 
โดยมีคุณลักษณะครุภัณฑ์ ดังนี้
จอแสดงผล  LCD แสดงเวลา ชีพจร ระยะทาง ความเร็วคลอ
ลอรี่ ระดับความหนืด 15 ระดับ ระบบการวัดชีพจร ที่มือ
จับ (Hand Grips) คุณสมบัติอื่นๆ สามารถปรับระดับเบาะ
ได้ ตามความต้องการ
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ลูวิ่งไฟฟ้า จํานวน 139,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อลูวิ่งไฟฟ้า จํานวน 2 ชุด 
ชุดละ 69,900 บาท โดยมีคุณลักษณะครุภัณฑ์ดังนี้
ขนาดมอเตอร์   AC  ไมน้อยกวา 4.0 HP
ความเร็ว  เริ่มต้นที่ 1 – 18 กม./ชม.
ระบบปรับความชัน ไฟฟ้า
โปรแกรม         โปรแกรมสําเร็จรูป P1-P12
จอแสดงผล     LED Multi-Windows 
แสดงความเร็ว ระดับความ ชัน,ชีพจร,แคลลอรี่,ระยะทางและ
เวลา
ขนาดของสายพานลูวิ่ง ไมน้อยกวา 52 x 146 ซ.ม.
น้ําหนักสูงสุดที่รับได้ 150 kg   
มีระบบความปลอดภัย  
รองรับเครื่องเลน ด้วย MP3

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 610,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 610,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 610,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง จํานวน 550,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงานวันลอยกระทง
ประจําปี เชน คาเชาเต็นท์  คาเชาเวที เงินรางวัลตางๆ ฯลฯ

คาใช้จายในการจัดงานตาง ๆ หรือวันสําคัญของทางราชการ และ
งานประเพณีตาง ๆ

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการในการจัดพิธี งานรัฐพิธี และวันสําคัญ
ทางราชการ และงานประเพณีตางๆ เชน วันปิยะมหาราช วัน
เฉลิมพระชนมพรรษา ได้แก คาจ้างทําไวนิล ฯลฯ
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โครงการสงเสริมกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น เชน กิจกรรม
วันเข้าพรรษา วันสารทเดือนสิบ ฯลฯ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 2,173,100 บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,200,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 600,000 บาท
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจายเป็นคางานสํารวจออกแบบ งานซอมบํารุงทาง/คาเครื่อง
จักร งานถมหลุมบอ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 600,000 บาท
วัสดุกอสร้าง จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้างสําหรับบํารุงรักษาถนนที่เสีย
หาย เชน ดิน หิน ทราย ลูกรัง หินคลุกทอระบายน้ํา ทอเหลี่
ยม คสล. ยางมะตอยสําเร็จรูป ฯลฯ

งบลงทุน รวม 973,100 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 973,100 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านผู้ชวยโมทย์ หมูที่ 
6

จํานวน 460,700 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านผู้ชวย
โมทย์ หมูที่ 6  ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือพื้นที่ผิวรวมไมน้อยกวา 680 ตารางเมตร (ตามแบบ
แปลนและข้อกําหนดของเทศบาล) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 แบบ ผ.02 หน้า 11
ข้อ 7)
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกไทรพอน - ควน
ขุด หมูที่ 9

จํานวน 482,400 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางแยกไทร
พอน - ควนขุด หมูที่ 9  ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 170 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวรวมไมน้อยกวา 680 ตาราง
เมตร (ตามแบบแปลนและข้อกําหนดของเทศบาล) (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
 แบบ ผ.02 หน้า 11 ข้อ 6 )

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (คา K) จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชดเชยสัญญาแบบปรับคาได้ ตามหนังสือ กค(กวจ
)0405.2/ว 110 ลงวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2561 เรื่องซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติในการกําหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคา
ได้ (คา K)

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 340,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 340,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 320,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพดิน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืช และ
สัตว์ ชุดตรวจวิเคราะห์คุณภาพดิน และวัสดุการเกษตรอื่นๆ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาขุดลอกแหลงน้ําคูคลอง เพื่อป้องกันน้ําทวม และ
ระบายน้ําในพื้นที่การเกษตร ฯลฯ
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ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุ สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและ
สัตว์ ชุดตรวจวิเคราะห์คุณภาพดิน และวัสดุการเกษตรอื่นๆ ฯลฯ

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 736,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 550,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 550,000 บาท
วัสดุอื่น จํานวน 550,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตางๆ เชน สารส้ม สารเคมีใน
การผลิตน้ําประปา วัสดุประปา และอื่นๆ ที่ไมเข้าลักษณะและ
ประเภทตามระเบียบวิธีการงบประมาณ

งบลงทุน รวม 186,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 186,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก ระบบประปาหมูที่ 6 ซอยโรงรม จํานวน 93,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กระบบประปาหมูที่ 6 ซอย
โรงรม จํานวน 1ชุด (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -
 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 แบบ ผ.02 หน้า 12 ข้อ 9)

โครงการติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก ระบบประปาหมูที่ 6 หลังบ้าน สท
.อุทัย

จํานวน 93,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กระบบประปาหมูที่ 6 หลัง
บ้าน สท.อุทัย จํานวน 1ชุด (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 แบบ ผ.02 หน้า 12 ข้อ 8)
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 19,254,900 บาท

งบกลาง รวม 19,254,900 บาท
งบกลาง รวม 19,254,900 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 160,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ร้อยละ 5 ของเงินคา
ตอบแทนและเงินเพิ่ม สําหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทั่วไป ของเทศบาล ตาม พรบ.ประกันสังคม พ.ศ
.2533 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4 )พ.ศ 2558 รวมถึงหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจําปี ตามระเบียบพรบ
.เงินทดแทน (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561 ประกาศ ณ วันที่ 8
 ตุลาคม 2561 เพื่อจายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจําปี ให้
แก สนง.ประกันสังคมเป็นรายปี ในอัตรา ร้อยละ 0.2 ของคาจ้าง
โดยประมาณทั้งปี 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 13,914,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตําบลดอน
ประดู ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑ์
การจายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ.2552 รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 3,330,900 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการที่ได้ลงทะเบียนไว้ ตามประกาศ
เทศบาลตําบลดอนประดู ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
หลักเกณฑ์การจายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2553 และกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลัก
เกณฑ์วาด้วยการจายเงินความพิการให้คนพิการขององค์กร
ปกครองสวน ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2559 รวมถึงหนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้อง 

เบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส์ จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ปวยเอดส์ในเขต
เทศบาลตําบลดอนประดู ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การจายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2548 รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

สํารองจาย จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสํารองจายกรณีฉุกเฉินจําเป็นเรงดวนเกี่ยว
กับ สาธารณภัย เพื่อบรรเทาความ เดือดร้อนของประชาชนตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลงวัน
ที่  12 มีนาคม 2545 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่  6
 มิถุนายน  2559

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย
ตามบังคัสันนิบาตเทศบาลในอัตราร้อยละ 1/6 (0.00167) ของ
รายรับจริงประจําปีที่ผานมาทุกประเภท (ไมรวมเงินกู้ เงินจาย
ขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนทุกประเภท )ตามข้อบังคับของสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย 
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เงินสบทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลสมทบ
ไมน้อยกวาร้อยละ 50 ของคาบริหารสาธารณสุขที่ได้รับ
จาก สปสช.ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหง
ชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2557   

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลดอนประดู จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลดอน
ประดู ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4295 ลว
. 3 สิงหาคม พ.ศ.2560

เงินชวยพิเศษ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาทําศพพนักงานเทศบาล ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นราย
จายที่องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น จายได้ พ.ศ. 2559

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.) ลูกจ้างประจํา และบุคคลซึ่งมีสิทธิได้รับ
บําเหน็จบํานาญจากกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น โดยคํานวณตั้งจายไว้ในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้
ประจําปี ตามงบประมาณทั่วไป ไมรวมรายได้จากพันธบัตรเงิน
กู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้หรือเงินอุดหนุน (ทั่วไปและเฉพาะกิจ)ตาม
หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 28 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม  2559   
และหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่  21  กรกฎาคม 2559
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