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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

เทศบำลต ำบลดงสมบูรณ์
อ ำเภอท่ำคันโท   จังหวัดกำฬสินธ์ุ

ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังส้ิน 34,845,000 บาท แยกเป็น
แผนงานงบกลาง

งบกลาง 7,747,058 บาท

งบกลาง 7,747,058 บาท

งบกลาง 7,747,058 บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 159,800 บำท

 -   เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ดังน้ี

 เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมแก่พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ 

พนักงำนจ้ำงท่ัวไป ของเทศบำลต ำบลดงสมบูรณ์ โดยค ำนวณจ่ำยในอัตรำ

ร้อยละ 5 ของค่ำตอบแทนของพนักงำนจ้ำง โดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 

12 เดือน จ ำนวน  142,900 บำท  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ 

 - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมแก่พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ 

ต ำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ของเทศบำลต ำบลดงสมบูรณ์ โดยค ำนวณจ่ำย

ในอัตรำร้อยละ 5 ของค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง โดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่

เกิน 12 เดือน จ ำนวน 16,900 บำท

ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป            

     
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 20,000 บำท

 -  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้   

เบ้ียยังชีพผู้สูงอำยุ 5,306,400 บำท

-  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเบ้ียยังชีพผ้สูงอำยุของเทศบำลต ำบลดงสมบูรณ์ ตำมท่ี

ระเบียบกระทรวงมหำดไทยก ำหนด - เป็นไปตำมระเบียบ

กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเบ้ียยังชีพผู้สูงอำยุขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน  (ฉบับท่ี  4) พ.ศ.  2562

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)      หน้ำท่ี  225   

ล ำดับท่ี  2    

ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป     

     



จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

เบ้ียยังชีพควำมพิกำร 1,447,200 บำท

-  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเบ้ียยังชีพผู้พิกำร หรือทุพพลภำพของเทศบำลต ำบลดง

สมบูรณ์ตำมท่ีระเบียบกระทรวงมหำดไทยก ำหนด 

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเบ้ีย

ควำมพิกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  (ฉบับท่ี  4) พ.ศ.  2562 

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)      หน้ำท่ี  226   

ล ำดับท่ี  3     

ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป     

     เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 12,000 บำท

-  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเบ้ียยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ของเทศบำลต ำบลดงสมบูรณ์ 

ตำมท่ีระเบียบกระทรวงมหำดไทยก ำหนด - เป็นไปตำมระเบียบ

กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินสงเครำะห์เพ่ือกำรยังชีพขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.  2548   

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)      หน้ำท่ี  226   

ล ำดับท่ี  4     

ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป     

     เงินส ำรองจ่ำย 186,666 บำท

-  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินส ำรองจ่ำย กรณีจ ำเป็นเร่งด่วนท่ีไม่สำมำรถคำดกำรณ์

ล่วงหน้ำได้ เช่น อุทกภัย วำตภัย อัคคีภัย ภัยแล้ง ฯลฯ และกรณีเร่งด่วน

จ ำเป็น ตำมระเบียบกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องก ำหนด 

ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้

     รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน (ก.บ.ท.) 295,309 บำท

 -  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญของข้ำรำชกำรส่วน

ท้องถ่ิน (ก.บ.ท.) ตำมระเบียบฯซ่ึงก ำหนดไว้ในอัตรำร้อยละ 2 ของ

งบประมำณรำยรับ แต่ไม่รวมเงินอุดหนุน หมวดพันธบัตร เงินกู้ เงินท่ีมีผู้

อุทิศหรือบริจำคให้  ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป    

-  เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำนกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วน

ท้องถ่ิน  กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถ่ิน    ท่ี มท 0808.5/ว 34  ลง

วันท่ี  30  กันยำยน  2562   

     



จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

 -  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยพิเศษ(ค่ำท ำศพ) เป็นเงินช่วยเหลือจ ำนวนสำมเท่ำ

ของเงินเดือน/ค่ำจ้ำงเต็มเดือน แก่ พนักงำนเทศบำล ท่ีเสียชีวิตในระหว่ำง

กำรเดินทำงไปรำชกำร ซ่ึงมีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯก ำหนด  ต้ังจ่ำยจำก

เงินรำยได้

รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน 309,683 บำท

เงินช่วยค่ำท ำศพข้ำรำชกำร/พนักงำน 5,000 บำท

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยดังน้ี    

1) เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบสมำคมสันนิบำตเทศบำลแห่งไทย  พ.ศ.  2541  

ข้อ  16  วรรค  2  ท่ีก ำหนดไว้ในอัตรำร้อยละ  1/6  ของรำยได้ไม่รวมเงิน

อุดหนุนทุกประเภท  พันธบัตรเงินกู้และเงินท่ีมีผู้อุทิศให้  จ ำนวน  

27,090  บำท  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้  

2)  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพต ำบลดงสมบูรณ์

(สปสช.)โดยสมทบในอัตรำร้อยละ 50 ของประชำกร จ ำนวน 110,000 

บำท ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้

3)เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงสันนิบำตเทศบำลจังหวัดกำฬสินธ์ุรำยปี จ ำนวน

30,000 บำทต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้                                                 

    

เงินช่วยพิเศษ

4)เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำชดใช้คืนกองทุนโครงกำรเศรษฐกิจชุมชนของเทศบำล

ต ำบลดงสมบูรณ์  ให้แก่โครงกำรเศรษฐกิจชุมชนอ ำเภอ  จ ำนวน  

75,000  บำท  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้

5) เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำส่งเงินคืนส ำหรับเงินเดือนครู  จ ำนวน  52,593  บำท  

ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้

 6) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรจรำจร  เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรแก้ไขปัญหำ

เก่ียวกับกำรจรำจร  ท่ีประชำชนได้รับประโยชน์โดยตรง  เช่นกำรทำสีตี

เส้น  สัญญำณไฟจรำจร  สำมเหล่ียมหยุดตรวจ  ป้ำยจรำจร  กระจกโค้ง

จรำจร  กระบอกไฟจรำจร  กรวยจรำจร  แผงก้ันจรำจร  แผงสติกใส่น้ ำ  

เสำล้มลุกจรำจร  เส้ือจรำจร  ยำงชะลอควำมเร็วรถ  เป็นต้น

จ ำนวน  15,000  บำท

ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้                                                     

เงินช่วยค่ำท ำศพพนักงำนจ้ำง 5,000 บำท



-  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยพิเศษ(ค่ำท ำศพ) เป็นเงินช่วยเหลือจ ำนวนสำมเท่ำ

ของเงินเดือน/ค่ำจ้ำงเต็มเดือน แก่ พนักงำนจ้ำง ท่ีเสียชีวิตในระหว่ำงกำร

เดินทำงไปรำชกำร ซ่ึงมีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯก ำหนด  ต้ังจ่ำยจำกเงิน

รำยได้

แผนงานบริหารงานท่ัวไป



รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

งานบริหารท่ัวไป 8,628,844 บาท

งบบุคลากร 6,055,744 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640 บาท

เงินเดือนนำยก/รองนำยกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 695,520 บำท

-  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเงินเดือน ต ำแหน่งนำยกเทศมนตรี เดือนละ 

27,600 บำท และเงินเดือนรองนำยกเทศมนตรี จ ำนวน 2 อัตรำๆละ 

15,180 บำท โดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน 

ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ (ส ำนักปลัด)     

     ค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก 120,000 บำท

 - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยกเทศมนตรี เดือนละ 

4,000 บำท และเงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งรองนำยกเทศมนตรี 

จ ำนวน 2 อัตรำๆละ 3,000 บำทต่อเดือน โดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 

เดือน  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ (ส ำนักปลัด)    

ค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก 120,000 บำท

 -  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเงินค่ำตอบแทนพิเศษต ำแหน่งนำยกเทศมนตรี 

เดือนละ 4,000 บำท และเงินค่ำตอบแทนพิเศษต ำแหน่งรอง

นำยกเทศมนตรี จ ำนวน 2 อัตรำๆละ 3,000 บำทต่อเดือน โดยค ำนวณต้ัง

จ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ (ส ำนักปลัด)          

     ค่ำตอบแทนรำยเดือนเลขำนุกำร/ท่ีปรึกษำนำยกเทศมนตรี นำยกองค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบล

198,720 บำท

-  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเงินค่ำตอบแทนรำยเดือน ต ำแหน่งเลขำนุกำร

นำยกเทศมนตรี จ ำนวน 1 อัตรำๆ ละ 9,660 และเงินค่ำตอบแทนรำย

เดือน ต ำแหน่งท่ีปรึกษำนำยกเทศมนตรี จ ำนวน 1 อัตรำ ๆละ 6,900 บำท 

โดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน 

ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ (ส ำนักปลัด)     

     



จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

รวม

จ ำนวน

ค่ำตอบแทนประธำนสภำ/รองประธำนสภำ/สมำชิกสภำ/เลขำนุกำรสภำองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน

1,490,400 บำท

-  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเงินค่ำตอบแทน ต ำแหน่งประธำนสภำเทศบำล 

จ ำนวน 1 อัตรำๆ  ละ 15,180 บำท และเงินค่ำตอบแทน ต ำแหน่งรอง

ประธำนสภำเทศบำล จ ำนวน 1 อัตรำๆละ 12,420 บำท และเงิน

ค่ำตอบแทนสมำชิกสภำเทศบำล จ ำนวน 10 อัตรำๆ  ละ 9,660 บำท โดย

ค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน 

ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ (ส ำนักปลัด)     

     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,431,104 บาท

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 2,240,296 บำท

 -   เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงต ำแหน่ง นักบริหำรงำน

ท้องถ่ิน นักบริหำรงำนท่ัวไป นักจัดกำรงำนท่ัวไป นักทรัพยำกรบุคคล 

นักพัฒนำชุมชน เจ้ำพนักงำนพัฒนำชุมชน  เจ้ำพนักงำนธุรกำร โดย

ค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ (ส ำนัก

ปลัด)          

     เงินประจ ำต ำแหน่ง 90,000 บำท

- เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่ง ปลัดเทศบำล จ ำนวน 1 อัตรำๆละ 

4,000 บำท และต ำแหน่ง หัวหน้ำส ำนักปลัดเทศบำล จ ำนวน 1 อัตรำๆละ 

3,500 บำท หัวหน้ำส่วนรำชกำรท่ีมีฐำนะเทียบเท่ำกอง ตำมกฏหมำยว่ำ

ด้วยเงินเดือนและเงินประจ ำต ำแหน่ง โดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 

เดือน  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ (ส ำนักปลัด)     

     

- เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนให้แก่พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ต ำแหน่ง  

ผู้ช่วยนักทรัพยำกรบุคคล  ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร   พนักงำนขับรถยนต์ 

และพนักงำนจ้ำงท่ัวไป    และภำรโรง  โดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 

เดือน ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ (ส ำนักปลัด)          

     เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 82,200 บำท

 -  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำครองชีพช่ัวครำวให้แก่พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ และ

พนักงำนจ้ำงท่ัวไป โดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน ต้ังจ่ำยจำกเงิน

รำยได้ (ส ำนักปลัด)     
งบด าเนินงาน 2,553,100 บาท

ค่าตอบแทน 223,100 บาท

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 141,100 บำท

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 1,018,608 บำท



จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

-  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่เทศบำล

ตำมท่ีได้รับมอบหมำยและค่ำตอบแทนเจ้ำพนักงำนผู้ด ำเนินกำรเลือกต้ัง

สมำชิกสภำท้องถ่ินหรือผู้บริหำรท้องถ่ิน ฯลฯ ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ (ส ำนัก

ปลัด)          

     ค่ำเบ้ียประชุม 20,000 บำท

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเบ้ียประชุมของคณะกรรมกำรท่ีเทศบำลแต่งต้ัง ท่ีมำ

ประชุมเพ่ือพิจำรณำเร่ืองต่ำงๆ  ของเทศบำล ฯลฯ ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ 

(ส ำนักปลัด)          

     ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 10,000 บำท

-  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้กับ

พนักงำนเทศบำล พนักงำนจ้ำง และลูกจ้ำงอ่ืนๆท่ีได้รับค ำส่ังให้ปฏิบัติงำน

นอกเวลำรำชกำร ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ (ส ำนักปลัด)          

     ค่ำเช่ำบ้ำน 42,000 บำท

-  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำเช่ำบ้ำนให้กับพนักงำนเทศบำล ซ่ึงมีสิทธิได้รับตำม

ระเบียบฯ ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ (ส ำนักปลัด)          

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ 10,000 บำท

-  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำนเทศบำล ซ่ึงมี

สิทธิเบิกจ่ำยได้ตำมระเบียบฯ ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ (ส ำนักปลัด)          

     ค่าใช้สอย 1,100,000 บาท

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 450,000 บำท

-  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำร เช่น จ้ำงเหมำบุคคล อัดภำพ ค่ำเย็บ

หนังสือและค่ำเข้ำเล่มหนังสือ ค่ำจ้ำงท ำควำมสะอำดอำคำรส ำนักงำน และ

อ่ืนๆของเทศบำล ค่ำเช่ำทรัพย์สิน(เคร่ืองถ่ำยเอกสำร) ค่ำสูบส่ิงปฏิกูล ค่ำ

ประกันภัยรถยนต์หรือรถท่ีใช้ในรำชกำรของเทศบำล และอ่ืนๆท่ีเข้ำกับ

รำยจ่ำยน้ี ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป  จ ำนวน  250,000  บำท  และต้ัง

จ่ำยจำกเงินรำยได้  จ ำนวน  200,000  บำท    (ส ำนักปลัด)          

     



จ ำนวน

จ ำนวน

รำยจ่ำยเก่ียวกับกำรรับรองและพิธีกำร 30,000 บำท

1) เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเล้ียงต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลท่ีมำนิเทศงำน ตรวจ

งำน เย่ียมชม หรือกิจกรรมอ่ืนท่ีเป็นประโยชน์ต่อเทศบำล ตลอดจนเล้ียง

รับรองกำรประชุมคณะกรรมกำรอ่ืนๆ ซ่ึงประกอบด้วย ค่ำอำหำร ค่ำ

ของขวัญ ของท่ีระลึก ฯลฯ ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป (ส ำนักปลัด) 

จ ำนวน 10,000 บำท

2) เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำรับรองบุคคลหรือคณะบุคคลท่ีมำตรวจเย่ียม ตรวจงำน 

กำรประชุมสภำเทศบำล หรือบุคคลท่ัวไปท่ีมำประชุมหรือสังเกตกำรณ์กำร

ประชุมสภำเทศบำล ฯลฯ ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป (ส ำนักปลัด) 

จ ำนวน 10,000 บำท

3) เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน จัดนิทรรศกำรเก่ียวกับเทศบำล จัด

กิจกรรมวันส ำคัญอ่ืนๆ ตลอดจนค่ำจัดซ้ือดอกไม้ กระเช้ำดอกไม้ 

พวงมำลัย พวงมำลำ ฯลฯ ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป (ส ำนักปลัด) 

จ ำนวน 10,000 บำท     

     
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ

ค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับกำรเลือกต้ังสมำชิกสภำท้องถ่ินหรือผู้บริหำรท้องถ่ิน 50,000 บำท

-  เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกสมำชิกสภำท้องถ่ินหรือผู้บริหำรท้องถ่ิน  

กำรเลือกต้ังท่ัวไป หรือเลือกต้ังซ่อม กรณีครบวำระ หรือ ยุบสภำ ฯลฯ       

 - เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย  ด่วนท่ีสุด  ท่ี  มท 0808.2/ว 

4289 ลงวันท่ี  22  กรกฎำคม  2563     

 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)    หน้ำท่ี  241   

ล ำดับท่ี  28

ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป (ส ำนักปลัด) 

     

     



จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

ค่ำใช้จ่ำยโครงกำร TO BE NUMBER ONE 10,000 บำท

-  เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนโครงกำร จัดกำรบูรณำกำรสนับสนุน

งบประมำณโครงกำร TO BE NUMBER ONE และรำยกำรอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

กับโครงกำร      

 - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด

งำน  กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและส่งเสริมนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันของ

องค์กรปกครองส่วนท้อง พ.ศ.  2559   

 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)    หน้ำท่ี  172   

ล ำดับท่ี  1   

ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป (ส ำนักปลัด)  

     
ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรปกป้องสถำบันส ำคัญของชำติ 20,000 บำท

- เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรปกป้องสถำบันส ำคัญของ

ชำติและกิจกรรมรณรงค์อันเป็นกำรพิทักษ์รักษำไว้ซ่ึงชำติ ศำสนำ  

พระมหำกษัตริย์  อันเป็นท่ียึดเหน่ียวและเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชำชน

ชำวไทยท้ังชำติ      

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด

งำน  กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและส่งเสริมนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันของ

องค์กรปกครองส่วนท้อง พ.ศ.  2559   

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)    หน้ำท่ี  233   

ล ำดับท่ี  12  

 ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป (ส ำนักปลัด)

     
ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรรณรงค์ประชำธิปไตย 10,000 บำท

- เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรรณรงค์ประชำธิปไตยใน

เขตเทศบำล ฯลฯ      

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด

งำน  กำรจัดกำรแข็งขันกีฬำและส่งเสริมนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันของ

องค์กรปกครองส่วนท้อง พ.ศ.  2559   

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)    หน้ำท่ี  237   

ล ำดับท่ี  19   

ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป (ส ำนักปลัด)

          



จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรรัฐพิธี 40,000 บำท

- เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรรัฐพิธี ของสถำบันพระมหำกษัตริย์ เช่น วัน

พ่อแห่งชำติ วันแม่แห่งชำติ ฯลฯ  

  - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำร

จัดงำน  กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและส่งเสริมนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันของ

องค์กรปกครองส่วนท้อง พ.ศ.  2559   

 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)     หน้ำท่ี  165   

ล ำดับท่ี  3 

ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป (ส ำนักปลัด)    

     
ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรออกหน่วยเทศบำลเคล่ือนท่ีเทศบำลต ำบลดงสมบูรณ์ 10,000 บำท

-  เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรออกหน่วยเทศบำล

เคล่ือนท่ีเพ่ือให้ประชำชนได้รับบริกำรครบวงจรจุดเดียว  

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด

งำน  กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและส่งเสริมนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันของ

องค์กรปกครองส่วนท้อง พ.ศ.  2559   

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)    หน้ำท่ี  236   

ล ำดับท่ี  18   

ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป (ส ำนักปลัด)      

     
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 10,000 บำท

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรของ

พนักงำนเทศบำล พนักงำนจ้ำง ผู้ท่ีได้รับค ำส่ังให้เดินทำงไปรำชกำร เช่น ค่ำ

เบ้ียเล้ียง ค่ำท่ีพัก  ค่ำเดินทำง และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆตำมท่ีระเบียบฯก ำหนด     

-  เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป

รำชกำรของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ินพ.ศ. 2555 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 

4) พ.ศ. 2561

ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป (ส ำนักปลัด)     

     

     



จ ำนวน

จ ำนวน

ค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรส่งเสริม สนับสนุน งำนกิจกำรสภำเทศบำลต ำบลดง

สมบูรณ์

60,000 บำท

-  เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมสนับสนุนงำนกิจกำรสภำเทศบำล เช่น 

กำรไปศึกษำดูงำนของสมำชิกสภำเทศบำล หรือกิจกรรมท่ีเก่ียวกับงำน

กิจกำรสภำอ่ืนๆ เพ่ือพัฒนำ ส่งเสริม สนับสนุนศักยภำพของสมำชิกสภำ

เทศบำล งำนกิจกำรสภำเทศบำลและค่ำใช้จ่ำยอ่ืน  ๆ 

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด

งำน  กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและส่งเสริมนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันของ

องค์กรปกครองส่วนท้อง พ.ศ.  2559   

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)    หน้ำท่ี  241  

ล ำดับท่ี  29   

ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป (ส ำนักปลัด)           

     
ค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรอบรมและทัศนศึกษำดูงำน คณะผู้บริหำร สมำชิกสภำ

เทศบำล พนักงำนเทศบำล พนักงำนจ้ำง ผู้น ำชุมชนและประชำชน

200,000 บำท

-  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและทัศนศึกษำดูงำนของคณะ

ผู้บริหำร สมำชิกสภำเทศบำล พนักงำนเทศบำล พนักงำนจ้ำง ผู้น ำชุมชน 

และประชำชน ในโอกำสต่ำงๆท่ีจัดข้ึนเอง  

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม  

และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน  พ.ศ.  2557 

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)    หน้ำท่ี  229   

ล ำดับท่ี  4   

ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป  จ ำนวน  100,000  บำท  และต้ังจ่ำยจำกเงิน

รำยได้  จ ำนวน  100,000  บำท (ส ำนักปลัด)      

     

     



จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

ค่ำลงทะเบียน 20,000 บำท

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียม  ค่ำลงทะเบียนของทำงรำชกำร  และ

ค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ ในกำรประชุม  กำรฝึกอบรมตำมหลักสูตรขอกรม

ส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน  และหน่วยงำนรำชกำรอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง  กำร

สัมมนำโครงกำรตำมหลักสูตรต่ำง  ๆส ำหรับพนักงำนเทศบำล  และ

พนักงำนจ้ำงฯ  

-  เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป

รำชกำรของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ินพ.ศ. 2555 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 

4) พ.ศ. 2561

ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป (ส ำนักปลัด)     

     
โครงกำรจัดกิจกรรมวันเทศบำล 10,000 บำท

-  เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรวันเทศบำล ฯลฯ  

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด

งำน  กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและส่งเสริมนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันของ

องค์กรปกครองส่วนท้อง พ.ศ.  2559   

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)    หน้ำท่ี  234   

ล ำดับท่ี  15   ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป (ส ำนักปลัด)     

     
โครงกำรฝึกอบรมชชุดปฏิบัติกำรจิตอำสำภัยพิบัติฯ หลักสูตรทบทวน 50,000 บำท

-  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมชุดปฏิบัติกำรจิตอำสำภัยพิบัติฯ

หลักสูตรทบทวน

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำร

ฝึกอบรมละเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.  2557   

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)  เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี  

2)  หน้ำท่ี  4  ล ำดับท่ี  1   

ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป (ส ำนักปลัด)      

 



จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

โครงกำรส่งเสริมเอกลักษณ์วัฒนธรรมและของดีเทศบำลต ำบลดงสมบูรณ์ 50,000 บำท

-  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมเอกลักษณ์  วัฒนธรรมและของดี

ต ำบลดงสมบูรณ์  

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด

งำน  กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและส่งเสริมนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันของ

องค์กรปกครองส่วนท้อง พ.ศ.  2559   

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)  เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี  

2)  หน้ำท่ี  3  ล ำดับท่ี  1   

ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป (ส ำนักปลัด)      

 
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 80,000 บำท

1) เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์ ฯลฯ จ ำนวน 

20,000บำท

2) ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมยำนพำหนะ ฯลฯ จ ำนวน 60,000 บำท

ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป (ส ำนักปลัด)     

     ค่าวัสดุ 470,000 บาท

วัสดุส ำนักงำน 150,000 บำท

-  เพ่ือเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุต่ำงๆท่ีจ ำเป็นต้องใช้ในส ำนักงำน  เช่น กระดำษ 

ปำกกำ ดินสอ ยำงลบ ค่ำแบบพิมพ์ เก้ำอ้ีพลำสติก(วัสดุคงทน) และอ่ืนๆ ท่ี

เข้ำกับประเภทรำยจ่ำยน้ี ฯลฯ ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป  จ ำนวน  

50,000  บำท  และต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้  จ ำนวน  100,000  บำท  

(ส ำนักปลัด)          

     วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 10,000 บำท

 - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ เช่น หลอดไฟ สำยไฟฟ้ำ โคม

ไฟฟ้ำ ฯลฯ ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป (ส ำนักปลัด)          

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 50,000 บำท

-  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว และวัสดุท่ีใช้ท ำควำมสะอำด

ส่ิงของเคร่ืองใช้ต่ำงๆ เช่น แปรง ไม้กวำด ถ้วยชำม ช้อนส้อม ถ้วยกำแฟ 

สบู่ ผงซักฟอก และอ่ืนๆท่ีเข้ำกับประเภทรำยจ่ำยน้ี ฯลฯ ต้ังจ่ำยจำกเงิน

อุดหนุนท่ัวไป (ส ำนักปลัด)          

     



จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

วัสดุก่อสร้ำง 10,000 บำท

-  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง ส่ิงของและเคร่ืองใช้ต่ำงๆ เช่น 

ปูนซีเมนต์ แปรงทำสี ไม้ต่ำงๆ เหล็ก ฯลฯ  ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป 

(ส ำนักปลัด)          

     วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 20,000 บำท

-  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอร่ี ยำง

นอก ยำงใน ฯลฯ ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป (ส ำนักปลัด)          

     วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 200,000 บำท

-  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน เช่น น้ ำมันดีเซล น้ ำมัน

เบนซิน น้ ำมันเคร่ือง แก๊สหุงต้ม ฯลฯ ส ำหรับรถยนต์ส่วนกลำง รถฉุกเฉิน 

(EMS) รถกระเช้ำ รถบรรทุกน้ ำ  และเคร่ืองตัดหญ้ำ ฯลฯ   ท่ีใช้ในรำชกำร

ของเทศบำล จ ำนวน 4 คัน ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้  จ ำนวน  100,000  

บำท  และต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป  จ ำนวน  100,000  บำท   (ส ำนัก

ปลัด)     

     วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 10,000 บำท

-  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ เช่น กระดำษโปสเตอร์ 

พู่กันและสี ฟิล์มถ่ำยรูป ฯลฯ ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป (ส ำนัก

ปลัด)          

     วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 บำท

-  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับหมึก แผ่นกรองแสง 

แผ่นหรือจำนบันทึกข้อมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เพ่ิมเติม 

ฯลฯ ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุน (ส ำนักปลัด)          

     ค่าสาธารณูปโภค 760,000 บาท

ค่ำไฟฟ้ำ 720,000 บำท

 -  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำส ำนักงำนเทศบำล กิจกำรประปำ และศูนย์พัฒนำ

เด็กเล็ก ฯลฯ ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป (ส ำนักปลัด)          

     ค่ำบริกำรโทรศัพท์ 5,000 บำท

 - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์ท่ีท ำกำรเทศบำล ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป  

(ส ำนักปลัด)     

     



จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

รวม

จ ำนวน

ค่ำบริกำรไปรษณีย์ 5,000 บำท

-  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำไปรษณีย์ ค่ำโทรเลข ค่ำซ้ือดวงตำไปรษณีย์อำกร ฯลฯ  

ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป (ส ำนักปลัด)            

     ค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม 30,000 บำท

-  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับกำรใช้ระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึงค่ำใช้จ่ำย

เพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำรดังกล่ำว ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ส ำนักปลัด)     

      

     
งบเงินอุดหนุน 20,000 บาท

เงินอุดหนุน 20,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร

โครงกำรศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำรช่วยเหลือประชำชนของอปท. 20,000 บำท

-  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำรช่วยเหลือ

ประชำชนของอปท.   

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.  2559      

ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป (ส ำนักปลัด)      

     



รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

รวม

รวม

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

งานวางแผนสถิติและวิชาการ 294,408 บาท

งบบุคลากร 204,408 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 204,408 บาท

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 204,408 บำท

- เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนให้แก่พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ต ำแหน่ง   

ผู้ช่วยนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน    โดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 

เดือน ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ (ส ำนักปลัด)          

     งบด าเนินงาน 90,000 บาท

ค่าตอบแทน 20,000 บาท

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 20,000 บำท
-  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรสอบสวนตำมค ำส่ังผู้บังคับบัญชำ 

เช่น คณะกรรมกำรสอบวินัยร้ำยแรง คณะกรรมกำรสอบสวนควำมผิดทำง

ละเมิด ฯลฯ ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป (ส ำนักปลัด)          

     

ค่าใช้สอย 70,000 บาท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ

ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรจัดประชุมเวทีประชำคม เพ่ือจัดท ำแผนพัฒนำท้องถ่ิน 20,000 บำท

-  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรจัดประชุมเวทีประชำคม เพ่ือจัดท ำ

แผนพัฒนำท้องถ่ิน ทบทวนและจัดท ำแผนพัฒนำท้องถ่ิน จัดท ำแผนชุมชน 

ฯลฯ    

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.  2548  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี 3 ) พ.ศ.  

2561     

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)    หน้ำท่ี  233  

ล ำดับท่ี  11   ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป (ส ำนักปลัด)  

          



จ ำนวน

จ ำนวน

ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของเทศบำล 20,000 บำท

-  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรและจัดท ำและปรับปรุงเว็บไซต์

ของเทศบำล กำรปรับปรุงและพัฒนำระบบอินเตอร์เน็ตของเทศบำล และ

กำรจัดท ำส่ือต่ำงๆ ท่ีเข้ำกับประเภทรำยจ่ำยน้ี ฯลฯ   

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด

งำน  กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและส่งเสริมนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันของ

องค์กรปกครองส่วนท้อง พ.ศ.  2559   

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)    หน้ำท่ี  242  

ล ำดับท่ี  30  

ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป (ส ำนักปลัด)     

     
ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรอบรมให้ควำมรู้เก่ียวกับ พรบ.ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร 

พ.ศ.2540

20,000 บำท

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรอบรมให้ควำมรู้แก่

คณะผู้บริหำร สมำชิกสภำเทศบำล พนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำง และประชำชน

ในเขตเทศบำล เก่ียวกับ พรบ.ข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ.2540  

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด

งำน  กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและส่งเสริมนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันของ

องค์กรปกครองส่วนท้อง พ.ศ.  2559   

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)    หน้ำท่ี  242  

ล ำดับท่ี  31  

ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป (ส ำนักปลัด)  

     

     



จ ำนวนค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้ด้ำนกฎหมำยเบ้ืองต้น  กฏหมำย

เลือกต้ัง  กำรปกครองตำมระบอบประชำธิปไตย

10,000 บำท

-  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้เก่ียวกับกฎหมำย

เบ้ืองต้น  กฏหมำยเลือกต้ัง  กำรปกครองตำมระบอบประชำธิปไตย 

ส ำหรับประชำชนในเขตเทศบำล เช่น ค่ำอำหำร ค่ำวิทยำกร ค่ำอำหำรว่ำง 

ฯลฯ      

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด

งำน  กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและส่งเสริมนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันของ

องค์กรปกครองส่วนท้อง พ.ศ.  2559   

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)    หน้ำท่ี  235  

ล ำดับท่ี  16   

ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป (ส ำนักปลัด)

     

     



รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

รวม

จ ำนวน

งานบริหารงานคลัง 2,297,140 บาท

งบบุคลากร 2,011,140 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,011,140 บาท

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 1,504,500 บำท

-  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงำนเทศบำล 

ต ำแหน่งนักบริหำรงำนคลัง เจ้ำพนักงำนพัสดุ เจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ 

เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี เจ้ำพนักงำนธุรกำร โดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่

เกิน 12 เดือน ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ (กองคลัง)               

เงินประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท

-  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่ง นักบริหำรงำนคลัง จ ำนวน 1 อัตรำๆ

ละ 3,500 บำท โดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน

ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ (กองคลัง)     

     ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 454,500 บำท

 -  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนให้แก่พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ต ำแหน่ง ผู้ช่วย

นักวิชำกำรคลัง ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนท่ีจัดเก็บรำยได้ โดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่

เกิน 12 เดือน ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ (กองคลัง)          

     เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 10,140 บำท

-  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพช่ัวครำวของพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ โดย

ค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ (กองคลัง)          

     

งบด าเนินงาน 286,000 บาท

ค่าตอบแทน 76,000 บาท

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 10,000 บำท

-  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง คณะกรรมกำรตรวจ

รับกำรจ้ำง ผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำง ฯลฯ ท่ีมีค ำส่ังแต่งต้ังจำกเทศบำล ตำม

อัตรำท่ีกระทรวงมหำดไทยก ำหนด ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ (กองคลัง)          

     



จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 10,000 บำท

-  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้แก่พนักงำน

เทศบำล และพนักงำนจ้ำงท่ีได้รับค ำส่ังให้มำปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร

หรือในวันหยุดรำชกำร ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้  (กองคลัง)          

     

ค่ำเช่ำบ้ำน 36,000 บำท

-  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนหรือค่ำเช่ำซ้ือบ้ำน ให้แก่พนักงำนเทศบำลท่ีมีสิทธิ

เบิกได้ตำมท่ีระเบียบก ำหนด ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ (กองคลัง)          

     

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ 20,000 บำท

-  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก่พนักงำนเทศบำล และผู้มี

สิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯก ำหนด ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ (กองคลัง)          

     

ค่าใช้สอย 150,000 บาท

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 30,000 บำท

-  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำง  ๆเช่น ค่ำจ้ำงเหมำบุคคล  ค่ำจ้ำง

เหมำจัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์ ค่ำเย็บปกเข้ำเล่มหนังสือ ค่ำจ้ำงเหมำ

บริกำรต่ำงๆ หรือค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆท่ีมีลักษณะเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ต้ังจ่ำย

จำกเงินอุดหนุนท่ัวไป (กองคลัง)          

     



จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ

ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรจัดเก็บภำษีเคล่ือนท่ี 20,000 บำท

-  เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรประชำสัมพันธ์ รวมท้ังกำรออกให้บริกำร

ประชำชนในกำรจัดเก็บภำษีนอกสถำนท่ี เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกแก่

ประชำชน และเพ่ือให้กำรจัดเก็บภำษีมีประสิทธิภำพมำกย่ิงข้ึน  

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด

งำน  กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและส่งเสริมนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันของ

องค์กรปกครองส่วนท้อง พ.ศ.  2559   

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)    หน้ำท่ี  244  

ล ำดับท่ี  34   

ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป (กองคลัง)     

     
ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรจัดท ำแผนท่ีภำษีและทะเบียนทรัยพย์สินของเทศบำลต ำบล

ดงสมบูรณ์

30,000 บำท

-  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำแผนท่ีภำษีและทะเบียนทรัพย์สินอย่ำง

ต่อเน่ือง ตลอดจนกำรพัฒนำข้อมูลโปรแกรมต่ำงๆให้เป็นปัจจุบัน 

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยแผนท่ีภำษีและทะเบียน

ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.  2550  

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)    หน้ำท่ี  243  

ล ำดับท่ี  32   

ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป (กองคลัง)  

     
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 20,000 บำท

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรของ

พนักงำนเทศบำล พนักงำนจ้ำง ผู้ท่ีได้รับค ำส่ังให้เดินทำงไปรำชกำร เช่น ค่ำ

เบ้ียเล้ียง ค่ำท่ีพัก  ค่ำเดินทำง และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆตำมท่ีระเบียบฯก ำหนด     

-  เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป

รำชกำรของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ินพ.ศ. 2555 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 

4) พ.ศ. 2561

ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป (กองคลัง)     

     

     



จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

ค่ำลงทะเบียน 30,000 บำท

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียม  ค่ำลงทะเบียนของทำงรำชกำร  และ

ค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ ในกำรประชุม  กำรฝึกอบรมตำมหลักสูตรขอกรม

ส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน  และหน่วยงำนรำชกำรอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง  กำร

สัมมนำโครงกำรตำมหลักสูตรต่ำง  ๆส ำหรับพนักงำนเทศบำล  และ

พนักงำนจ้ำงฯ  

-  เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป

รำชกำรของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ินพ.ศ. 2555 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 

4) พ.ศ. 2561

ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป (กองคลัง)     

     
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 20,000 บำท

-  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมครุภัณฑ์ท่ีช ำรุดเสียหำย เช่น 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองปรับอำกำศ ฯลฯ ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป 

(กองคลัง)          

     ค่าวัสดุ 60,000 บาท

วัสดุส ำนักงำน 40,000 บำท

-  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุต่ำงๆท่ีจ ำเป็นต้องใช้ในส ำนักงำน เช่น 

กระดำษ ปำกกำ ดินสอ ยำงลบ ค่ำน้ ำด่ืม หมึกโรเนียว หมึกเคร่ืองถ่ำย

เอกสำร ตรำยำง แบบพิมพ์ ใบเสร็จต่ำงๆ สมุดบัญชี ฯลฯ ต้ังจ่ำยจำกเงิน

อุดหนุนท่ัวไป  (กองคลัง)          

     วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 บำท

-  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับหมึก แผ่นกรองแสง 

แผ่นหรือจำนบันทึกข้อมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เพ่ิมเติม 

ฯลฯ ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป (กองคลัง)          

     



รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 177,660 บาท

งบบุคลากร 177,660 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 177,660 บาท

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 177,660 บำท

- เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงต ำแหน่ง  นักวิชำกำรตรวจสอบ

ภำยใน  โดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ 

(ส ำนักปลัด)          

     



รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 140,000 บาท

งบด าเนินงาน 140,000 บาท

ค่าตอบแทน 50,000 บาท

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 30,000 บำท

-  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนอยู่เวรยำม ศูนย์บริกำรผู้ป่วยฉุกเฉิน (EMS) 

สมำชิกอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน (อปพร.)ฯลฯ ท่ีมีค ำส่ังแต่งต้ัง

จำกเทศบำล ตำมอัตรำท่ีทำงรำชกำรก ำหนด ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป 

(ส ำนักปลัด)          

     ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 20,000 บำท

-  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้แก่พนักงำน

เทศบำล และพนักงำนจ้ำงท่ีได้รับค ำส่ังให้มำปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร

หรือในวันหยุดรำชกำร ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป (ส ำนักปลัด)          

     

ค่าใช้สอย 90,000 บาท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ

โครงกำรฝึกอบรมทบทวนอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน (อปพร.) 90,000 บำท

-  เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนโครงกำรฝึกอบรมสมำชิกอำสำสมัคร

ป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน(ฝึกทบทวนหรือฝึกใหม่) พร้อมจัดซ้ือชุดปฏิบัติงำน

ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ี อปพร.อ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกับโครงกำร  

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม  

และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน  พ.ศ.  2557

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)    หน้ำท่ี  177  

ล ำดับท่ี  8   

ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป (ส ำนักปลัด)      

     



รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

รวม

จ ำนวน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1,100,820 บาท

งบบุคลากร 620,820 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 620,820 บาท

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 332,244 บำท

 - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงต ำแหน่ง  เจ้ำพนักงำนป้องกัน

และบรรเทำสำธำรณภัย  โดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน  ต้ังจ่ำยจำก

เงินรำยได้ (ส ำนักปลัด)          

     ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 269,796 บำท

- เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนให้แก่พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  ผู้ช่วยเจ้ำ

พนักงำนป้องกันฯ  พนักงำนขับรถยนต์ และพนักงำนจ้ำงท่ัวไป  ต ำแหน่ง  

พนักงำนขับรถยนต์ (EMS) พนักงำนขับรถบรรทุกน้ ำ  คนงำนท่ัวไป    โดย

ค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ (ส ำนักปลัด)          

     

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 18,780 บำท

 -  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำครองชีพช่ัวครำวให้แก่พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ และ

พนักงำนจ้ำงท่ัวไป โดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน ต้ังจ่ำยจำกเงิน

รำยได้ (ส ำนักปลัด)     

     งบด าเนินงาน 480,000 บาท

ค่าใช้สอย 280,000 บาท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ

ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนในช่วงเทศกำลส ำคัญต่ำงๆ 30,000 บำท

-  เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนในช่วงเทศกำล

ส ำคัญ เช่น เทศกำลปีใหม่ เทศกำลสงกรำนต์ ฯลฯ  

- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน  ด่วนท่ีสุด  ท่ี มท 

0810.5/ว 1634  ลงวันท่ี  22  กันยำยน  2557และตำมหนังสือกรม

ส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน  ด่วนท่ีสุด  ท่ี มท 0810.4/ว 1123  ลงวันท่ี  

9  เมษำยน  2563

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)    หน้ำท่ี  180  

ล ำดับท่ี  14   

ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป (ส ำนักปลัด)     

     



จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรหน่ึงต ำบลหน่ึงทีมกู้ภัย (OTOS) 20,000 บำท

-  เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรหน่ึงต ำบลหน่ึงทีมกู้ภัย (OTOS) และอ่ืนๆท่ี

เก่ียวข้อง ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป (ส ำนักปลัด)  

- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติกำรแพทย์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  2550  

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)    หน้ำท่ี  181  

ล ำดับท่ี  16   

ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป (ส ำนักปลัด)  

     
ค่ำใช้จ่ำยในกำรช่วยเหลือผู้ประสบสำธำรณภัยพิบัตจำกภัยธรรมชำติฯลฯ 200,000 บำท

-  เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบสำธำรณภัย 

และภัยพิบัติต่ำง  ๆเช่น อุทกภัย วำตภัย อัคคีภัย ฯลฯ ตำมท่ีระเบียบฯของ

ทำงรำชกำรก ำหนด ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้  จ ำนวน  92,900  บำท  และต้ัง

จ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป  จ ำนวน  107,100  บำท  (ส ำนักปลัด) 

- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ. 2550

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)    หน้ำท่ี  177  

ล ำดับท่ี  7     

     
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 10,000 บำท

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรของ

พนักงำนเทศบำล พนักงำนจ้ำง ผู้ท่ีได้รับค ำส่ังให้เดินทำงไปรำชกำร เช่น ค่ำ

เบ้ียเล้ียง ค่ำท่ีพัก  ค่ำเดินทำง และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆตำมท่ีระเบียบฯก ำหนด     

-  เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป

รำชกำรของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ินพ.ศ. 2555 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 

4) พ.ศ. 2561

ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป (ส ำนักปลัด)     

     

     



จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

ค่ำลงทะเบียน 20,000 บำท

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียม  ค่ำลงทะเบียนของทำงรำชกำร  และ

ค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ ในกำรประชุม  กำรฝึกอบรมตำมหลักสูตรขอกรม

ส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน  และหน่วยงำนรำชกำรอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง  กำร

สัมมนำโครงกำรตำมหลักสูตรต่ำง  ๆส ำหรับพนักงำนเทศบำล  และ

พนักงำนจ้ำงฯ  

-  เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป

รำชกำรของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ินพ.ศ. 2555 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 

4) พ.ศ. 2561

ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป (ส ำนักปลัด)     

     
ค่าวัสดุ 200,000 บาท

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 30,000 บำท

-  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุยำนพำหนะและขนส่งส ำหรับรถบรรทุกน้ ำ

อเนกประสงค์ เช่น แบตเตอร่ี ยำงนอก ยำงใน ปะยำง ฯลฯ ต้ังจ่ำยจำกเงิน

อุดหนุนท่ัวไป (ส ำนักปลัด)          

     วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 20,000 บำท

-  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนส ำหรับรถบรรทุกน้ ำ

อเนกประสงค์ เช่น น้ ำมันดีเซล น้ ำมันเคร่ือง น้ ำมันไฮโดรลิค ฯลฯ ต้ังจ่ำย

จำกเงินอุดหนุนท่ัวไป (ส ำนักปลัด)          

     วัสดุเคร่ืองแต่งกำย 50,000 บำท

-  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองแต่งกำยพนักงำนดับเพลิง เช่น รองเท้ำ 

หมวก ถุงมือ หน้ำกำกกันควำมร้อน ชุดดับเพลิง ฯลฯ ต้ังจ่ำยจำกเงิน

อุดหนุนท่ัวไป (ส ำนักปลัด)     

     วัสดุเคร่ืองดับเพลิง 50,000 บำท

-  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุเคร่ืองดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิง ข้อต่อประปำ 

สำยรัดรอยร่ัว หัวฉีดดับเพลิง สำยส่งน้ ำ น้ ำยำเคมีดับเพลิง ฯลฯ ต้ังจ่ำยจำก

เงินอุดหนุนท่ัวไป (ส ำนักปลัด)          

     วัสดุอ่ืน 50,000 บำท

-  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์จรำจร เช่น แผงวงจรไฟฟ้ำ กรวย

จรำจร ฯลฯ ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป (ส ำนักปลัด)          



รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

แผนงานการศึกษา
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 1,434,300 บาท

งบบุคลากร 1,135,500 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,135,500 บาท

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 1,093,500 บำท

-  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน ต ำแหน่ง นักบริหำร

กำรศึกษำ นักวิชำกำรศึกษำ  เจ้ำพนักงำนธุรกำร โดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่

เกิน 12 เดือน ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ (กองกำรศึกษำ)          

     เงินประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท

-  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งนักบริหำรกำรศึกษำ จ ำนวน 1 อัตรำๆ

ละ 3,500 บำท โดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน ต้ังจ่ำยจำกเงิน

รำยได้ (กองกำรศึกษำ)          

     งบด าเนินงาน 262,000 บาท

ค่าตอบแทน 172,000 บาท

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 80,000 บำท
-  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร ให้แก่พนักงำน

เทศบำล พนักงำนจ้ำง และลูกจ้ำงอ่ืนๆ ท่ีได้รับค ำส่ังให้ปฏิบัติงำนนอกเวลำ

รำชกำร หรือวันหยุดรำชกำร ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ( กองกำรศึกษำ)          

     

ค่ำเช่ำบ้ำน 42,000 บำท

-  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนหรือค่ำเช่ำซ้ือบ้ำนให้แก่พนักงำนเทศบำล ซ่ึงมี

สิทธิเบิกได้ตำมท่ีระเบียบฯก ำหนด ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ (กอง

กำรศึกษำ)          

     เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ 50,000 บำท

-  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้กับพนักงำนเทศบำล ซ่ึงมี

สิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ (กองกำรศึกษำ)          

     



รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

ค่าใช้สอย 40,000 บาท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 10,000 บำท

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรของ

พนักงำนเทศบำล พนักงำนจ้ำง ผู้ท่ีได้รับค ำส่ังให้เดินทำงไปรำชกำร เช่น ค่ำ

เบ้ียเล้ียง ค่ำท่ีพัก  ค่ำเดินทำง และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆตำมท่ีระเบียบฯก ำหนด     

-  เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป

รำชกำรของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ินพ.ศ. 2555 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 

4) พ.ศ. 2561

ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป (กองกำรศึกษำ)     

     

     
ค่ำลงทะเบียน 20,000 บำท

 - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียม  ค่ำลงทะเบียนของทำงรำชกำร  และ

ค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ ในกำรประชุม  กำรฝึกอบรมตำมหลักสูตรขอกรม

ส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน  และหน่วยงำนรำชกำรอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง  กำร

สัมมนำโครงกำรตำมหลักสูตรต่ำง  ๆส ำหรับพนักงำนเทศบำล  และ

พนักงำนจ้ำงฯ  

-  เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป

รำชกำรของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ินพ.ศ. 2555 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 

4) พ.ศ. 2561

ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป (กองกำรศึกษำ)     

     
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 10,000 บำท

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมทรัพย์สินต่ำง  ๆเช่น คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ 

ฯลฯ ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป (กองกำรศึกษำ)          

     ค่าวัสดุ 50,000 บาท

วัสดุส ำนักงำน 20,000 บำท

-  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุต่ำงๆท่ีจ ำเป็นต้องใช้ในส ำนักงำน ,ศูนย์พัฒนำ

เด็กเล็ก เช่น กระดำษ ปำกกำ ดินสอ ยำงลบ ธงชำติ ธงประดับ ฯลฯ ต้ัง

จ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป  (กองกำรศึกษำ)          

     



จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 10,000 บำท

-  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ เช่น พู่กัน ฟิล์ม กระดำษ

เขียนโปสเตอร์ และวัสดุอุปกรณ์อ่ืนท่ีมีลักษณะเป็นวัสดุโฆษณำและ

เผยแพร่ ฯลฯ ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป (กองกำรศึกษำ)          

     วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 บำท

 -  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกเคร่ืองพิมพ์ แผ่น

ดิสก์เก็ต ฯลฯ ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป (กองกำรศึกษำ)          

     งบลงทุน 36,800 บาท

ค่าครุภัณฑ์ 36,800 บาท

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

เก้ำอ้ีส ำนักงำน 3,000 บำท

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเก้ำอ้ีส ำนักงำน   จ ำนวน  1  ตัว  (รำคำตำม

ท้องตลำด)  ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุน  (กองกำรศึกษำ)      

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 16,000 บำท

 -  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  ส ำหรับงำน

ส ำนักงำน  จ ำนวน  1  เคร่ือง  -  เป็นไปตำมประกำศเกณฑ์รำคำกลำงและ

คุณลักษณะพ้ืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยี

สำรสนเทศและกำรส่ือสำร ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป  (กองกำรศึกษำ)   

  เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์หรือ LED  ขำวด ำ 17,800 บำท

-  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์หรือ  LED  ขำวด ำ  ชนิด  

Network  จ ำนวน  2  เคร่ือง ๆ  ละ  8,900  บำท   เป็นเงิน  17,800  

บำท

 -  เป็นไปตำมประกำศเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร  

ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป  (กองกำรศึกษำ)     



รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 6,684,010 บาท

งบบุคลากร 1,832,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,832,000 บาท

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 1,399,000 บำท

  - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่ครู,ครูผู้ดูแลเด็ก และเงินปรับปรุงต ำแหน่ง

ครู ,ครูผู้ดูแลเด็ก จ ำนวน 5 อัตรำ โดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน 

ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป   (กองกำรศึกษำ)          

     เงินวิทยฐำนะ 84,000 บำท

-  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำครองชีพช่ัวครำว เงินเพ่ิมตำมคุณวุฒิ ให้กับครู ,ครูผู้ดูแล

เด็ก ท่ีมีสิทธิได้รับตำมท่ีระเบียบกฎหมำยก ำหนด โดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่

เกิน 12 เดือน ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป  (กองกำรศึกษำ)          

     

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 349,000 บำท

 -  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงและเงินปรับปรุงค่ำตอบแทน

พนักงำนจ้ำงของผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ) จ ำนวน 2 อัตรำ โดยค ำนวณต้ังจ่ำย

ไว้ไม่เกิน 12 เดือน ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป  (กองกำรศึกษำ)          

     

งบด าเนินงาน 3,129,410 บาท

ค่าตอบแทน 30,000 บาท

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 10,000 บำท

-  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร ให้แก่พนักงำน

เทศบำล พนักงำนจ้ำง และลูกจ้ำงอ่ืนๆ ท่ีได้รับค ำส่ังให้ปฏิบัติงำนนอกเวลำ

รำชกำร หรือวันหยุดรำชกำร ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ( กองกำรศึกษำ)          

     
ค่ำเช่ำบ้ำน 10,000 บำท

-  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนหรือค่ำเช่ำซ้ือให้แก่ ครู ,ครูผู้ดูแลเด็ก ซ่ึงมีสิทธิ

เบิกได้ตำมท่ีระเบียบฯก ำหนด ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ (กองกำรศึกษำ)          

     



จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ 10,000 บำท

-  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้กับครู ,ครูผู้ดูแลเด็ก ซ่ึงมีสิทธิ

เบิกได้ตำมท่ีระเบียบฯก ำหนด ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ (กองกำรศึกษำ)          

     

ค่าใช้สอย 2,015,650 บาท

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 1,086,000 บำท

 - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำง  ๆเช่น จ้ำงเหมำบริกำรท ำควำม

สะอำดและซ่อมแซมอำคำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลดงสมบูรณ์ ค่ำจ้ำง

เหมำบุคคล ค่ำจ้ำงเหมำผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ค่ำจ้ำงเหมำจัดท ำป้ำย

ประชำสัมพันธ์ ฯลฯ หรือค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆท่ีมีลักษณะเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 

ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้  จ ำนวน  506,376  บำท  และต้ังจ่ำยจำกเงิน

อุดหนุนท่ัวไป  จ ำนวน  579,624  บำท  (กองกำรศึกษำ)          

     รำยจ่ำยเก่ียวกับกำรรับรองและพิธีกำร 10,000 บำท

-  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเล้ียงต้อนรับบุคคลท่ีมำนิเทศงำน ตรวจงำน เย่ียมชม 

หรือกิจกรรมอ่ืนท่ีเป็นประโยชน์ต่อเทศบำล ตลอดจนกำรเล้ียงรับรองกำร

ประชุมคณะกรรมกำรอ่ืนๆซ่ึงประกอบด้วย ค่ำอำหำร ค่ำของขวัญ ช่อ

ดอกไม้ ของท่ีระลึก ฯลฯ ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป (กอง

กำรศึกษำ)          

     
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 20,000 บำท

 - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรของ

พนักงำนเทศบำล พนักงำนจ้ำง ผู้ท่ีได้รับค ำส่ังให้เดินทำงไปรำชกำร เช่น ค่ำ

เบ้ียเล้ียง ค่ำท่ีพัก  ค่ำเดินทำง และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆตำมท่ีระเบียบฯก ำหนด     

-  เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป

รำชกำรของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ินพ.ศ. 2555 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 

4) พ.ศ. 2561

ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป (กองกำรศึกษำ)     

     

     



จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

ค่ำใช้จ่ำยในกำรสนับสนุนค่ำจัดกำรเรียนกำรสอนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 159,800 บำท

-  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรสนับสนุนค่ำจัดกำรเรียนกำรสอนของศูนย์

พัฒนำเด็กเล็กภำยในต ำบล เช่น  ค่ำรำยหัวและค่ำใช้จ่ำยอ่ืน  ๆ ท่ี

เก่ียวข้อง   

-  เป็นไปตำมรำยกำรเงินอุดหนุนท่ัวไปประจ ำปีงบประมำณรำยจ่ำย  

พ.ศ.  2563     

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)    หน้ำท่ี  182  

ล ำดับท่ี  2   

ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป  (กองกำรศึกษำ)     

     
ค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรจัดกิจกรรมทำงวิชำกำรของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กท้ัง  3  แห่ง 50,000 บำท

-  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรจัดกิจกรรมทำง

วิชำกำรต่ำงๆ ในกำรเรียนกำรสอนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก เช่น กิจกรรม

เฉลิมพระเกียรติพระพันปีหลวง กิจกรรมแข่งขันกีฬำเด็กปฐมวัย ฯลฯ   

-  เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด

งำน  กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและส่งเสริมนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันของ

องค์กรปกครองส่วนท้อง พ.ศ.  2559   

-  เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)    หน้ำท่ี  191  

ล ำดับท่ี  26   

ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป (กองกำรศึกษำ)          

     
ค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรสนับสนุนกำรบริหำรสถำนศึกษำ 106,220 บำท

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรสนับสนุนกำรบริหำรสถำนศึกษำ  เช่น  ค่ำ

หนังสือ,  ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน,  ค่ำเคร่ืองแบบนักเรียน,  ค่ำกิจกรรมพัฒนำ

ผู้เรียนและค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง    

-  เป็นไปตำมรำยกำรเงินอุดหนุนท่ัวไปประจ ำปีงบประมำณรำยจ่ำย  

พ.ศ.  2564     

-  เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)    หน้ำท่ี  190 

ล ำดับท่ี  25   

ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป  (กองกำรศึกษำ)    

     



จ ำนวน

จ ำนวน

ค่ำลงทะเบียน 30,000 บำท

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียม  ค่ำลงทะเบียนของทำงรำชกำร  และ

ค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ ในกำรประชุม  กำรฝึกอบรมตำมหลักสูตรขอกรม

ส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน  และหน่วยงำนรำชกำรอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง  กำร

สัมมนำโครงกำรตำมหลักสูตรต่ำง  ๆส ำหรับพนักงำนเทศบำล  และ

พนักงำนจ้ำงฯ  

-  เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป

รำชกำรของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ินพ.ศ. 2555 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 

4) พ.ศ. 2561

ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป (กองกำรศึกษำ)     

     
ค่ำอำหำรกลำงวัน 483,630 บำท

 -  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำอำหำรกลำงวันศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก จ ำนวน 94 คนละ 

21 บำท/วัน จ ำนวน 245 วันท ำกำร เป็นเงิน 483,630 บำท แยกเป็น

1)ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กดงสมบูรณ์ จ ำนวนเด็ก 22 คน เป็นเงิน 113,190 บำท

2)ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กดงกลำง จ ำนวนเด็ก 53 คน เป็นเงิน  272,685 บำท

3)ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กดงสวรรค์ จ ำนวนเด็ก  19 คน เป็นเงิน  97,755 

บำท   

-  เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน  ท่ี มท  0810.8/ว 

4002 ลงวันท่ี  25  ธันวำคม  2563  - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน  

(พ.ศ. 2561-2565)    หน้ำท่ี  184 ล ำดับท่ี  7   ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุน

ท่ัวไป  (กองกำรศึกษำ)  

     

     



จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

โครงกำรจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชำติ 40,000 บำท

-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำติ  เช่น ค่ำวัสดุ อุปกรณ์ 

ฯลฯ ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กท้ัง 3 แห่ง   

-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด

งำน  กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและส่งเสริมนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันของ

องค์กรปกครองส่วนท้อง พ.ศ.  2559   

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)    หน้ำท่ี  186  

ล ำดับท่ี  14   

ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป (กองกำรศึกษำ)

          
โครงกำรปฐมนิเทศส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็กท้ัง  3  แห่ง  ภำยในต ำบลดง

สมบูรณ์

20,000 บำท

-  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนโครงกำรปฐมนิเทศส ำหรับศูนย์

พัฒนำเด็กเล็กท้ัง 3 แห่ง เช่น ค่ำวัสดุอุปกรณ์ในกำรด ำเนินงำน ฯลฯ   

-  เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด

งำน  กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและส่งเสริมนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันของ

องค์กรปกครองส่วนท้อง พ.ศ.  2559   

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)    หน้ำท่ี  183  

ล ำดับท่ี  4   

ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป (กองกำรศึกษำ)

     

     
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 10,000 บำท

-  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมทรัพย์สินต่ำง  ๆของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กท้ัง 3 

แห่ง เช่น ซ่อมแซมโต๊ะ เก้ำอ้ี เคร่ืองเล่นเด็ก ฯลฯ ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุน

ท่ัวไป (กองกำรศึกษำ)          

     ค่าวัสดุ 1,083,760 บาท

วัสดุส ำนักงำน 20,000 บำท

 -  เพ่ือเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุต่ำงๆท่ีจ ำเป็นต้องใช้ในส ำนักงำน  เช่น กระดำษ 

ปำกกำ ดินสอ ยำงลบ ค่ำแบบพิมพ์ เก้ำอ้ีพลำสติก(วัสดุคงทน) และอ่ืนๆ ท่ี

เข้ำกับประเภทรำยจ่ำยน้ี ฯลฯ ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป  (กอง

กำรศึกษำ)          

     



จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 1,043,760 บำท

  1)เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ืออำหำรเสริม(นม)โรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขต

เทศบำลต ำบลดงสมบูรณ์ ชนิด ยูเอชที หรือนมพำสเจอร์ไรด์  จ ำนวนเด็ก

นักเรียน  403    คน   จ ำนวน 260 วันท ำกำร รำคำ 8 บำท/กล่อง 

จ ำนวน  838,240 บำท แยกเป็น

-โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชำรัฐ   จ ำนวน  235,040 บำท

-โรงเรียนดงสวรรค์อุดมมิตร  จ ำนวน  212,160  บำท

-โรงเรียนดงบังอ ำนวยวิทย์   จ ำนวน  391,040 บำท-เป็นไปตำมรำยกำร

เงินอุดหนุนท่ัวไปประจ ำปีงบประมำณรำยจ่ำย  พ.ศ.  2564     

 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)    หน้ำท่ี  184  

ล ำดับท่ี  8

ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป  (กองกำรศึกษำ)

  
  2)เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำอำหำรเสริม(นม)ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ชนิด ยูเอชที 

หรือชนิดพำสเจอร์ไรด์  จ ำนวนเด็กนักเรียน  94  คน  จ ำนวน 260 วันท ำ

กำร รำคำ 8 บำท/กล่อง จ ำนวนเงิน  195,520 บำท แยกเป็น

-ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กดงสมบูรณ์  จ ำนวน  45,760 บำท

-ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กดงกลำง  จ ำนวน  110,240 บำท

-ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กดงสวรรค์ เด็กเล็ก  จ ำนวน  39,520 บำท     

 -เป็นไปตำมรำยกำรเงินอุดหนุนท่ัวไปประจ ำปีงบประมำณรำยจ่ำย  พ.ศ.  

2564     

 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)    หน้ำท่ี  185  

ล ำดับท่ี  9 

ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป  (กองกำรศึกษำ)   

     
วัสดุก่อสร้ำง 10,000 บำท

-  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง และส่ิงของเคร่ืองใช้ต่ำงๆ เช่น 

ปูนซีเมนต์ น้ ำมันทำไม้ ก๊อกน้ ำ ฯลฯ ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป (กอง

กำรศึกษำ)          

     วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 บำท

-  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกเคร่ืองพิมพ์ แผ่น

ดิสก์เก็ต ฯลฯ ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป (กองกำรศึกษำ)          

     



รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

งบลงทุน 30,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ 30,000 บาท

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

พัดลมติดผนัง 20,000 บำท

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือพัดลมติดผนัง  ขนำด  18  น้ิว  จ ำนวน  10  

ตัว  ๆ  ละ  2,000  บำท  เป็นเงิน  20,000  บำท  (รำคำตำมท้องตลำด)  

ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป  (กองกำรศึกษำ)      

ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว

ชักโครกเด็กแบบรำดน้ ำ 10,000 บำท

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือชักโครกแบบรำดน้ ำ  ขนำด  35 x 51.5 x 35.5 

ซม.  จ ำนวน  4  ชุด  ๆ  ละ  2,500  บำท  เป็นเงิน  10,000  บำท  

(รำคำตำมท้องตลำด)  ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป  (กองกำรศึกษำ)      



รวม

รวม

จ ำนวน

งบเงินอุดหนุน 1,692,600 บาท

เงินอุดหนุน 1,692,600 บาท

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุดค่ำอำหำรกลำงวันโรงเรียนสังกัดคณะกรรมกำร

กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน(สพฐ.)

1,692,600 บำท

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุดค่ำอำหำรกลำงวันโรงเรียนสังกัดคณะกรรมกำร

กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน(สพฐ.)  จ ำนวนเด็กนักเรียน  403  คน

1)เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนค่ำอำหำรกลำงวันโรงเรียนสังกัดคณะกรรมกำร

กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน(สพฐ.) ในอัตรำคนละ 21 บำท/วันจ ำนวน 200 วัน 

แยกเป็น

-โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชำรัฐ  จ ำนวน  474,600 บำท

-โรงเรียนดงสวรรค์อุดมมิตร  จ ำนวน  428,400  บำท

-โรงเรียนดงบังอ ำนวยวิทย์  จ ำนวน  789,600 บำท

 - เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย  ด่วนท่ีสุด  ท่ี มท  0893.2/ว 

1918 ลงวันท่ี  16  มิถุนำยน  2552  และหนังสือกระทรวงมหำดไทย  

ด่วนท่ีสุด  ท่ี  มท 0893.3/ว 1658  ลงวันท่ี  22  มีนำคม  2559     

 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)    หน้ำท่ี  184  

ล ำดับท่ี  6   

ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป  (กองกำรศึกษำ)     

     



รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

รวม

รวม

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข 841,660 บาท

งบบุคลากร 177,660 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 177,660 บาท

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 177,660 บำท

 - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงต ำแหน่ง  นักวิชำกำร

สำธำรณสุข    โดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ 

(ส ำนักปลัด)          

     งบด าเนินงาน 484,000 บาท

ค่าตอบแทน 164,000 บาท

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 164,000 บำท

 -  เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดูแลผู้สูงอำยุท่ีมีภำวะพ่ึงพิงในระยะยำว  โดย

จัดอบรมอำสำสมัครบริบำลท้องถ่ิน  ค่ำตอบแทนอำสำสมัครบริบำล

ท้องถ่ินท่ีมีภูมิล ำเนำอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือท่ีใกล้เคียง  ท่ี

ได้รับค ำส่ังช่วยสนับสนุนกำรปฏิบัติหน้ำท่ีในกำรดูแลผู้สูงอำยุท่ีมีภำวะ

พ่ึงพิงจำกผู้บริหำรท้องถ่ิน  ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป (ส ำนักปลัด)     

     
ค่าใช้สอย 290,000 บาท

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 10,000 บำท

-  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำง ๆ  เช่น  ค่ำส ำรวจข้อมูลสัตว์และข้ึน

ทะเบียนสัตว์ตำมโครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย  จำกโรคพิษสุนัข

บ้ำ ตำมพระปณิธำน ศำสตรำจำรย์ ดร.สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำ

ภรณ์วลัยลักษณ์ อัครำชกุมำรี ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน  พ.ศ.  2555และ

ท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับท่ี 4) พ.ศ.  2561

ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป (ส ำนักปลัด)     

     



จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ

ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรธนำคำรคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชนต ำบลดงสมบูรณ์ 20,000 บำท

 -  เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรธนำคำรคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน

เทศบำลต ำบลดงสมบูรณ์ เช่น ค่ำวัสดุอุปกรณ์กำรอบรม ค่ำรำงวัล ค่ำ

จัดซ้ือขยะจำกชุมชน ฯลฯ  

-  เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน  ด่วนท่ีสุด  ท่ี  มท 

0804.5/ว  2327  ลงวันท่ี  3  พฤศจิกำยน  2560   

-  เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)    หน้ำท่ี  159   

ล ำดับท่ี  2   

ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป (ส ำนักปลัด)  

     
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 10,000 บำท

 - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรของ

พนักงำนเทศบำล พนักงำนจ้ำง ผู้ท่ีได้รับค ำส่ังให้เดินทำงไปรำชกำร เช่น ค่ำ

เบ้ียเล้ียง ค่ำท่ีพัก  ค่ำเดินทำง และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆตำมท่ีระเบียบฯก ำหนด     

-  เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป

รำชกำรของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ินพ.ศ. 2555 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 

4) พ.ศ. 2561

ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป (ส ำนักปลัด)     

     

     
ค่ำใช้จ่ำยในโครงกำร Big  Cleaning  Day 10,000 บำท

-  เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำร Big Cleaning Day เช่น ค่ำวัสดุ อุปกรณ์ 

ฯลฯ  

-  เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด

งำน  กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและส่งเสริมนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันของ

องค์กรปกครองส่วนท้อง พ.ศ.  2559   

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)    หน้ำท่ี  245  

ล ำดับท่ี  1   

ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป (ส ำนักปลัด)   

     



จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

ค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรบริหำรจัดกำรระบบแพทย์ฉุกเฉิน 20,000 บำท

-  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำส่งเสริมในกำรด ำเนินงำนและบริหำรจัดกำรระบบ

กำรแพทย์ฉุกเฉินของเทศบำลต ำบลดงสมบูรณ์   

- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย  ท่ี  มท 0891.3/ ว 286  ลง

วันท่ี  17  กันยำยน  2553     

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)    

หน้ำท่ี  201  ล ำดับท่ี  11  

ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป (ส ำนักปลัด)      

     
ค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำ 40,000 บำท

- เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร สัตว์ปลอดโรค คน

ปลอดภัยจำกโรคพิษสุนัขบ้ำ ตำมพระปณิธำน ศำสตรำจำรย์ ดร.สมเด็จพระ

เจ้ำลูกเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์วลัยลักษณ์ อัครำชกุมำรี  เช่น  จัดซ้ือวัคซีนและ

อุปกรณ์ในกำรฉีดวัคซีน  เพ่ือป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำ 

- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน  ด่วนท่ีสุด  ท่ี  มท 

0810.5/ว 1042  ลงวันท่ี  10  เมษำยน  2561   

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)      หน้ำท่ี  201  

ล ำดับท่ี  12  

ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป (ส ำนักปลัด)    

     

     
ค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรรณรงค์ ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในชุมชน 20,000 บำท

 -  เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรควบคุมและป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรค

ต่ำงๆ ในชุมชนในเขตเทศบำลต ำบลดงสมบูรณ์  

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด

งำน  กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและส่งเสริมนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันของ

องค์กรปกครองส่วนท้อง พ.ศ.  2559   

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)    หน้ำท่ี  198  

ล ำดับท่ี  1   

ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป (ส ำนักปลัด)           

     



จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

ค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรรณรงค์ ป้องกันและควบคุมโรคระบำดในคนและสัตว์ 20,000 บำท

- เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคระบำดใน

คนและสัตว์ เช่นโครงกำรรณรงค์ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก และ

โครงกำรต่ำงๆ     

-  เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด

งำน  กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและส่งเสริมนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันของ

องค์กรปกครองส่วนท้อง พ.ศ.  2559   

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)    

 หน้ำท่ี  202  ล ำดับท่ี  13  

ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป (ส ำนักปลัด)    

     
ค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรรณรงค์ป้องกันยำเสพติด 20,000 บำท

-  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรรณรงค์ป้องกันยำ

เสพติด 

- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน  ด่วนท่ีสุด  ท่ี  มท  

0816.5/ ว 726  ลงวันท่ี  8  ธันวำคม  2560    

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)    หน้ำท่ี  200  

ล ำดับท่ี  10   

ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป (ส ำนักปลัด)       

     
ค่ำลงทะเบียน 20,000 บำท

 - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียม  ค่ำลงทะเบียนของทำงรำชกำร  และ

ค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ ในกำรประชุม  กำรฝึกอบรมตำมหลักสูตรขอกรม

ส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน  และหน่วยงำนรำชกำรอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง  กำร

สัมมนำโครงกำรตำมหลักสูตรต่ำง  ๆส ำหรับพนักงำนเทศบำล  และ

พนักงำนจ้ำงฯ  

-  เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป

รำชกำรของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ินพ.ศ. 2555 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 

4) พ.ศ. 2561

ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป (ส ำนักปลัด)     

     



จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

รวม

รวม

จ ำนวน

โครงกำรเฝ้ำระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID - 

19

100,000 บำท

 -  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรเฝ้ำระวังป้องกัน

และควคุมโรคติดต่อ เช้ือไว้รัสโคโรน่ำ  2009  (โควิด  19)

- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย  ด่วนท่ีสุด  ท่ี มท  0808.2/ ว 

2343  ลงวันท่ี  22  เมษำยน  พ.ศ.  2564    

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)    เพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี  

2)หน้ำท่ี  5  ล ำดับท่ี  1  

ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป (ส ำนักปลัด)  

     
ค่าวัสดุ 30,000 บาท

วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 30,000 บำท

 -  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ เช่น 

ทรำยอะเบท น้ ำยำพ่นยุง  ฯลฯ ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป (ส ำนัก

ปลัด)          

     งบเงินอุดหนุน 180,000 บาท

เงินอุดหนุน 180,000 บาท

เงินอุดหนุนองค์กรประชำชน

โครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข 180,000 บำท

 -  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินงำนตำมแนวทำงโครงกำรพระรำชด ำริด้ำน

สำธำรณสุข  ให้แก่หมู่บ้ำน  จ ำนวน  9  หมู่บ้ำน ๆ  ละ 20,000  บำท  

-  เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.  2559

-  เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)   หน้ำท่ี  202 ล ำดับ

ท่ี  14 ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป (ส ำนักปลัด)

     

     



รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ 20,000 บาท

งบด าเนินงาน 20,000 บาท

ค่าใช้สอย 20,000 บาท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ

โครงกำรส ำรวจและจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐำนต ำบลดงสมบูรณ์ 10,000 บำท

-  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรส ำรวจและจัดเก็บ

ข้อมูลพ้ืนฐำนระดับหมู่บ้ำน เพ่ือน ำมำประกอบกำรจัดท ำแผนพัฒนำ

ท้องถ่ินของเทศบำลต ำบลดงสมบูรณ์  

-  เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด

งำน  กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและส่งเสริมนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันของ

องค์กรปกครองส่วนท้อง พ.ศ.  2559   

-  เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)    หน้ำท่ี  210  

ล ำดับท่ี  18   

ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป (ส ำนักปลัด)      

     
โครงกำรส ำรวจและจัดท ำฐำนข้อมูลผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร 10,000 บำท

-  เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรส ำรวจและจัดท ำ

ฐำนข้อมูลผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร ในเขตเทศบำลต ำบลดงสมบูรณ์ เช่น ค่ำจัดซ้ือ

วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ      

-  เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด

งำน  กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและส่งเสริมนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันของ

องค์กรปกครองส่วนท้อง พ.ศ.  2559   

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)    หน้ำท่ี  210  

ล ำดับท่ี  17   

ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป (ส ำนักปลัด)   

     

     



รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 125,000 บาท

งบด าเนินงาน 125,000 บาท

ค่าใช้สอย 125,000 บาท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ

โครงกำรจัดกิจกรรมวันผู้สูงอำยุ 70,000 บำท

-  เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรจัดกิจกรรมวันผู้สูงอำยุ

ของเทศบำลต ำบลดงสมบูรณ์ เช่น ค่ำวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ  

-  เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด

งำน  กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและส่งเสริมนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันของ

องค์กรปกครองส่วนท้อง พ.ศ.  2559    

-  เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)    หน้ำท่ี  206  

ล ำดับท่ี  8   

ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป (ส ำนักปลัด)     

     
โครงกำรผู้สูงอำยุใส่ใจสุขภำพต ำบลดงสมบูรณ์ 10,000 บำท

-  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรผู้สูงวัยใส่ใจสุขภำพ

ต ำบลดงสมบูรณ์ เช่น ค่ำวัสดุ อุปกรณ์ ค่ำด ำเนินกำร ฯลฯ  

-  เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด

งำน  กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและส่งเสริมนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันของ

องค์กรปกครองส่วนท้อง พ.ศ.  2559   

-  เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)    หน้ำท่ี  210  

ล ำดับท่ี  16   

ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป (ส ำนักปลัด)      

     



จ ำนวน

จ ำนวน

โครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 30,000 บำท

-  เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 

ผู้ป่วยด้อยโอกำส และครอบครัวผู้มีรำยได้น้อย และผู้ไร้ท่ีพ่ึงพิง ฯลฯ  

-  เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด

งำน  กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและส่งเสริมนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันของ

องค์กรปกครองส่วนท้อง พ.ศ.  2559   

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)    

หน้ำท่ี  211  ล ำดับท่ี  19  

ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป (ส ำนักปลัด)       

     
โครงกำรโรงเรียนผู้สูงอำยุต ำบลดงสมบูรณ์ 15,000 บำท

- เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรโรงเรียนผู้สูงอำยุของ

เทศบำลต ำบลดงสมบูรณ์ เช่น ค่ำวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ   

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด

งำน  กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและส่งเสริมนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันของ

องค์กรปกครองส่วนท้อง พ.ศ.  2559   

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)    หน้ำท่ี  209  

ล ำดับท่ี  15   

ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป (ส ำนักปลัด)    

     



รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและประปา 17,000 บาท

งบลงทุน 17,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ 17,000 บาท

ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ

ชุดโคมไฟฟ้ำ 17,000 บำท

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือชุดโคมไฟฟ้ำพร้อมอุปกรณ์ ส ำหรับติดต้ังใหม่ หรือ

ติดต้ังแทนของเดิมท่ีช ำรุดไม่สำมำรถใช้งำนได้ -  เป็นไปตำมหนังสือกรม

ส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ด่วนท่ีสดุ  ท่ี มท  0808.2/ว 1248  ลว. 

27  มิ.ย.  2559

  -  เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน    (พ.ศ.  2561-2565)  หน้ำท่ี  265  

ล ำดับท่ี  23

ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป (กองช่ำง)       

     



รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 150,000 บาท

งบด าเนินงาน 110,000 บาท

ค่าใช้สอย 110,000 บาท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ

โครงกำรปรับปรุงและพัฒนำหมู่บ้ำน หน้ำบ้ำน ถนนในเขตเทศบำลให้เป็น

ระเบียบเรียบร้อย สะอำด และน่ำอยู่

20,000 บำท

-  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรปรับปรุงและพัฒนำ

หมู่บ้ำน หน้ำบ้ำน ถนนในเขตเทศบำลให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอำดและ

น่ำอยู่ เช่น ค่ำวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ  

-  เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน  ด่วนท่ีสุด  ท่ี มท 

0891.4/ว 407  ลงวันท่ี  26  กุมภำพันธ์  2559     

-  เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)    หน้ำท่ี  218  

ล ำดับท่ี  14   

ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป (ส ำนักปลัด)      

     
โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 50,000 บำท

-  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรป้องกันและแก้ไข

ปัญหำยำเสพติด ตำมระเบียบฯของกระทรวงมหำดไทย  

-  เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด

งำน  กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและส่งเสริมนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันของ

องค์กรปกครองส่วนท้อง พ.ศ.  2559   

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)    หน้ำท่ี  219  

ล ำดับท่ี  16   ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ส ำนักปลัด)     

     



จ ำนวน

จ ำนวน

โครงกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจแบบ

พอเพียง

30,000 บำท

-  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรส่งเสริม สนับสนุน

กำรด ำเนินงำนตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจแบบพอเพียงในเขตเทศบำลต ำบล

ดงสมบูรณ์      

-  เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด

งำน  กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและส่งเสริมนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันของ

องค์กรปกครองส่วนท้อง พ.ศ.  2559   

-  เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)    หน้ำท่ี  220  

ล ำดับท่ี  17   

ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป (ส ำนักปลัด)  

     
โครงกำรเสริมสร้ำงควำมรู้และกำรป้องกันปัญหำกำรต้ังครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น 10,000 บำท

-  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรเสริมสร้ำงควำมรู้

และกำรป้องกันปัญหำกำรต้ังครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น   

-  เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด

งำน  กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและส่งเสริมนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันของ

องค์กรปกครองส่วนท้อง พ.ศ.  2559   

-  เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)    หน้ำท่ี  219 

ล ำดับท่ี  15   

ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป (ส ำนักปลัด)     

     



รวม

รวม

จ ำนวน

งบเงินอุดหนุน 40,000 บาท

เงินอุดหนุน 40,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร

โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดตำมแผนยุทธศำสตร์ ฟ้ำแดดสงยำง

ระดมกวำดล้ำงยำเสพพติด และตำมนโยบำยจังหวัด กระทรวงมหำดไทย และ

รัฐบำล

40,000 บำท

-  เพ่ืออุดหนุนโครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด  ตำมแผน

ยุทธกำรฟ้ำแดดสงยำง ระดมกวำดล้ำงยำเสพติดและตำมนโยบำยจังหวัด

กระทรวงมหำดไทยและรัฐบำลฯ  

-  เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.  2559

-  เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)  เพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี 

1)   หน้ำท่ี  3 ล ำดับท่ี  1 ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป (ส ำนักปลัด)

        

     



รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

รวม

รวม

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ 649,700 บาท

งบบุคลากร 356,700 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 356,700 บาท

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 356,700 บำท

 - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน  ต ำแหน่ง  นักสันทนำ

กำร โดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป   

(กองกำรศึกษำ)          

     งบด าเนินงาน 290,000 บาท

ค่าตอบแทน 10,000 บาท

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 10,000 บำท

-  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร ให้แก่พนักงำน

เทศบำล พนักงำนจ้ำง และลูกจ้ำงอ่ืนๆ ท่ีได้รับค ำส่ังให้ปฏิบัติงำนนอกเวลำ

รำชกำร หรือวันหยุดรำชกำร ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ( กองกำรศึกษำ)          

     

ค่าใช้สอย 210,000 บาท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 10,000 บำท

 - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรของ

พนักงำนเทศบำล พนักงำนจ้ำง ผู้ท่ีได้รับค ำส่ังให้เดินทำงไปรำชกำร เช่น ค่ำ

เบ้ียเล้ียง ค่ำท่ีพัก  ค่ำเดินทำง และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆตำมท่ีระเบียบฯก ำหนด     

-  เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป

รำชกำรของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ินพ.ศ. 2555 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 

4) พ.ศ. 2561

ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป (กองกำรศึกษำ)     

     

     



จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

ค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรจัดกิจกรรมสภำเด็กและเยำวชน 10,000 บำท

-  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมสภำเด็กและเยำวชนของ

เทศบำลต ำบลดงสมบูรณ์

-  เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด

งำน  กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและส่งเสริมนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันของ

องค์กรปกครองส่วนท้อง พ.ศ.  2559   

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)    หน้ำท่ี  224 ล ำดับ

ท่ี  7    ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป (กองกำรศึกษำ)  

     
ค่ำลงทะเบียน 10,000 บำท

 - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียม  ค่ำลงทะเบียนของทำงรำชกำร  และ

ค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ ในกำรประชุม  กำรฝึกอบรมตำมหลักสูตรขอกรม

ส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน  และหน่วยงำนรำชกำรอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง  กำร

สัมมนำโครงกำรตำมหลักสูตรต่ำง  ๆส ำหรับพนักงำนเทศบำล  และ

พนักงำนจ้ำงฯ  

-  เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป

รำชกำรของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ินพ.ศ. 2555 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 

4) พ.ศ. 2561

ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป (กองกำรศึกษำ)     

     
โครงกำรแข่งขันกีฬำต ำบลดงสมบูรณ์ต้ำนยำเสพติด 180,000 บำท

-  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดโครงกำรแข่งขันกีฬำต ำบลดงสมบูรณ์

ต้ำนยำเสพติด เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ค่ำถ้วยรำงวัล ค่ำเงินรำงวัล ฯลฯ  

-  เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด

งำน  กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและส่งเสริมนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันของ

องค์กรปกครองส่วนท้อง พ.ศ.  2559   

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)    หน้ำท่ี  223  

ล ำดับท่ี  5   

ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป (กองกำรศึกษำ)      

     



รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

รวม

จ ำนวน

ค่าวัสดุ 70,000 บาท

วัสดุส ำนักงำน 10,000 บำท

 -  เพ่ือเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุต่ำงๆท่ีจ ำเป็นต้องใช้ในส ำนักงำน  เช่น กระดำษ 

ปำกกำ ดินสอ ยำงลบ ค่ำแบบพิมพ์ เก้ำอ้ีพลำสติก(วัสดุคงทน) และอ่ืนๆ ท่ี

เข้ำกับประเภทรำยจ่ำยน้ี ฯลฯ ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ส ำนัก

ปลัด)          

     วัสดุกีฬำ 50,000 บำท

-  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์กีฬำ (วัสดุคงทน) เช่น ลูกฟุตบอล ลูก

ตะกร้อ ลูกวอลเลย์บอล ฯลฯ ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป (กอง

กำรศึกษำ)          

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 บำท

 -  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกเคร่ืองพิมพ์ แผ่น

ดิสก์เก็ต ฯลฯ ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป (กองกำรศึกษำ)          

     งบลงทุน 3,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ 3,000 บาท

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

เก้ำอ้ีส ำนักงำน 3,000 บำท

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเก้ำอ้ีส ำนักงำน   จ ำนวน  1  ตัว  (รำคำตำม

ท้องตลำด)  ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุน  (กองกำรศึกษำ)      



รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 320,000 บาท

งบด าเนินงาน 320,000 บาท

ค่าใช้สอย 320,000 บาท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ

โครงกำรจัดงำนประเพณีลอยกระทง 20,000 บำท

-  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรจัดงำนประเพณีลอย

กระทงของเทศบำลต ำบลดงสมบูรณ์      

-  เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด

งำน  กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและส่งเสริมนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันของ

องค์กรปกครองส่วนท้อง พ.ศ.  2559   

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)    หน้ำท่ี  170  

ล ำดับท่ี  12   

ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป (กองกำรศึกษำ)

     
โครงกำรจัดงำนประเพณีวันสงกรำนต์ 50,000 บำท

-  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรจัดงำนประเพณีวัน

สงกรำนต์ของเทศบำลต ำบลดงสมบูรณ์      

-  เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด

งำน  กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและส่งเสริมนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันของ

องค์กรปกครองส่วนท้อง พ.ศ.  2559   

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)    หน้ำท่ี  171 ล ำดับ

ท่ี  14  

ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป (กองกำรศึกษำ)  

     
โครงกำรจัดงำนวันเข้ำพรรษำ 20,000 บำท

-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรจัดงำนวันเข้ำพรรษำ 

เช่น ค่ำวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ  

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด

งำน  กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและส่งเสริมนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันของ

องค์กรปกครองส่วนท้อง พ.ศ.  2559   

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)    หน้ำท่ี  166  

ล ำดับท่ี  3   

ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป (กองกำรศึกษำ)      

     

     



จ ำนวน

จ ำนวน

โครงกำรสืบสำนประเพณีบุญบ้ังไฟ 200,000 บำท

-  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรสืบสำนประเพณีบุญ

บ้ังไฟของเทศบำลต ำบลดงสมบูรณ์ เช่น ค่ำวัสดุอุปกรณ์ในกำรด ำเนินงำน 

ฯลฯ 

-  เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด

งำน  กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและส่งเสริมนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันของ

องค์กรปกครองส่วนท้อง พ.ศ.  2559   

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)    หน้ำท่ี  169  

ล ำดับท่ี  9   

ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป (กองกำรศึกษำ)

     
โครงกำรอบรม พัฒนำคุณธรรม จริยธรรมของคณะผู้บริหำร สมำชิกสภำ

เทศบำล พนักงำนเทศบำล พนักงำนจ้ำง และผู้น ำชุมชนในเขตเทศบำลต ำบล

ดงสมบูรณ์

30,000 บำท

-  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรอบรม พัฒนำ

คุณธรรม จริยธรรม ของคณะผู้บริหำร สมำชิกสภำเทศบำล พนักงำน

เทศบำล พนักงำนจ้ำง และผู้น ำชุมชน ในเขตเทศบำลต ำบลดงสมบูรณ์  

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม  

และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน  พ.ศ.  2557 

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)    หน้ำท่ี  222  

ล ำดับท่ี  3  

ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป  (กองกำรศึกษำ)   

        



รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

รวม

จ ำนวน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 3,436,400 บาท

งบบุคลากร 1,958,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,958,400 บาท

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 926,940 บำท

 - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงำนเทศบำล 

ต ำแหน่งนักบริหำรงำนช่ำง เจ้ำพนักงำนธุรกำร  นำยช่ำงโยธำ โดยค ำนวณ

ต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ (กองช่ำง)          

     เงินประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท

-  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งนักบริหำรงำนช่ำง จ ำนวน 1 อัตรำๆละ 

3,500 บำท โดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ 

(กองช่ำง)          

     ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 887,460 บำท

 - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนแก่พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ พนักงำนจ้ำง

ท่ัวไป และเงินปรับปรุงค่ำตอบแทนต ำแหน่ง ผู้ช่วยช่ำงไฟฟ้ำ  ผู้ช่วยเจ้ำ

พนักงำนประปำ      ผู้ช่วยช่ำงโยธำ  และพนักงำนขับรถกระเช้ำ  พนักงำน

จดมำตรวัดน้ ำ พนักงำนผลิตน้ ำประปำ  โดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 

เดือน ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ (กองช่ำง)          

     เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 102,000 บำท

-  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมต่ำงๆของพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ พนักงำนจ้ำง

ท่ัวไป ต ำแหน่งผู้ช่วยช่ำงไฟฟ้ำ ผู้ช่วยช่ำงโยธำ  ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนประปำ  

และพนักงำนขับรถกระเช้ำ  พนักงำนจดมำตรวัดน้ ำ  พนักงำนผลิต

น้ ำประปำ โดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ 

(กองช่ำง)          

     งบด าเนินงาน 1,478,000 บาท

ค่าตอบแทน 66,000 บาท

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 10,000 บำท

-  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนผู้มำปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เช่น ค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำท่ีจำก อบจ.ท่ีมำขุด

เจำะ เป่ำบ่อบำดำล ฯลฯ ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้  (กองช่ำง)          

     



จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 10,000 บำท

-  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้กับ

พนักงำนเทศบำล พนักงำนจ้ำง และลูกจ้ำงอ่ืนๆ ท่ีได้รับค ำส่ังให้ปฏิบัติงำน

นอกเวลำรำชกำร  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้  (กองช่ำง)          

     ค่ำเช่ำบ้ำน 36,000 บำท

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำเช่ำบ้ำนให้กับพนักงำนเทศบำล ซ่ึงมีสิทธิเบิกได้ตำม

ระเบียบฯ ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ (กองช่ำง)          

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ 10,000 บำท

-  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำนเทศบำล ซ่ึงมีสิทธิ

เบิกได้ตำมระเบียบฯ ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ (กองช่ำง)          

     ค่าใช้สอย 642,000 บาท

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 612,000 บำท

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำร เช่น ค่ำจ้ำงออกแบบ  ค่ำควบคุมงำน  

ค่ำจ้ำงบุคคล ค่ำจ้ำงท ำป้ำยประชำสัมพันธ์ ค่ำถ่ำยแบบแปลน ฯลฯ ต้ังจ่ำย

จำกเงินอุดหนุนท่ัวไป  (กองช่ำง)          

     รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 5,000 บำท

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรของ

พนักงำนเทศบำล พนักงำนจ้ำง ผู้ท่ีได้รับค ำส่ังให้เดินทำงไปรำชกำร เช่น ค่ำ

เบ้ียเล้ียง ค่ำท่ีพัก  ค่ำเดินทำง และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆตำมท่ีระเบียบฯก ำหนด     

-  เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป

รำชกำรของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ินพ.ศ. 2555 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 

4) พ.ศ. 2561

ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป (กองช่ำง)     

     

     



จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

ค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรส ำรวจรังวัดพ้ืนท่ีสำธำรณะและพ้ืนท่ีอ่ืนในเขตเทศบำล 10,000 บำท

-  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดท ำแนวเขตรังวัดพ้ืนท่ีสำธำรณะ และพ้ืนท่ีอ่ืนๆในเขต

เทศบำลให้ถูกต้องตำมกฎหมำย   

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยแผนท่ีภำษีและทะเบียน

ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.  2550  

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)    หน้ำท่ี  240   

ล ำดับท่ี  26   

ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป (กองช่ำง)     

     
ค่ำลงทะเบียน 5,000 บำท

 - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียม  ค่ำลงทะเบียนของทำงรำชกำร  และ

ค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ ในกำรประชุม  กำรฝึกอบรมตำมหลักสูตรขอกรม

ส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน  และหน่วยงำนรำชกำรอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง  กำร

สัมมนำโครงกำรตำมหลักสูตรต่ำง  ๆส ำหรับพนักงำนเทศบำล  และ

พนักงำนจ้ำงฯ  

-  เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป

รำชกำรของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ินพ.ศ. 2555 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 

4) พ.ศ. 2561

ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป (กองช่ำง)     

     
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 10,000 บำท

-  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์ท่ี

ช ำรุดเสียหำย เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้ำอ้ี เคร่ืองปรับอำกำศ ฯลฯ 

ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป (กองช่ำง)          

     ค่าวัสดุ 770,000 บาท

วัสดุส ำนักงำน 20,000 บำท

-  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุต่ำงๆท่ีจ ำเป็นต้องใช้ในส ำนักงำน เช่น 

กระดำษ ปำกกำ ดินสอ ยำงลบ ฯลฯ ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป (กอง

ช่ำง)          

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 100,000 บำท

 -  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้ำ สวิทช์ ฟิวส์ 

ขำหลอด และอุปกรณ์ติดต้ัง ฯลฯ ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ จ ำนวน  78,489 

บำท ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป จ ำนวน  21,511  บำท(กองช่ำง)          

     



จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

วัสดุก่อสร้ำง 120,000 บำท

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง ส่ิงของเคร่ืองใช้ต่ำงๆ เช่น ปูนซีเมนต์  

ประแจ เล่ือยตัดเหล็ก อิฐ หิน ทรำย ฯลฯ ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป  

(กองช่ำง)          

     วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 270,000 บำท

-  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ เช่น  สำรส้ม 

คลอรีน ฯลฯ ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป (กองช่ำง)          

     วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 บำท

-  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับหมึก แผ่นกรองแสง 

แผ่นหรือจำนบันทึกข้อมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เพ่ิมเติม 

ฯลฯ ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป (กองช่ำง)          

     วัสดุอ่ืน 250,000 บำท

 -  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุอ่ืนท่ีเป็นวัสดุคงทน  เช่น  มิเตอร์น้ ำขนำด

ต่ำง ๆ  ซัมเมอร์สขนำดต่ำง ๆ มิเตอร์ฟ้ำ  และอุปกรณ์อ่ืนๆ  เพ่ือใช้ใน

กิจกำรในกำรติดต้ังใหม่  และเปล่ียนทดแทนของเดิมท่ีช ำรุดไม่สำมำรถใช้

งำนได้ ฯลฯ  ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป     (กองช่ำง)     

    



รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

รวม

รวม

จ ำนวน

งานก่อสร้าง 696,000 บาท

งบด าเนินงาน 300,000 บาท

ค่าใช้สอย 300,000 บาท

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 300,000 บำท

-  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมถนนลูกรัง พร้อมปรับเกรดเกล่ีย ลงท่อ คสล.

ภำยในเขตเทศบำลต ำบลดงสมบูรณ์ และลงลูกรังในท่ีสำธำรณะต่ำงๆท่ีอยู่

ในควำมรับผิดชอบของเทศบำล ฯลฯ ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป (กอง

ช่ำง)          

     
งบลงทุน 396,000 บาท

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 396,000 บาท

ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปกำร

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเส้นข้ำงบ้ำนนำยอรุณถึงล ำปำว 

 บ้ำนดงกลำง  หมู่  3

396,000 บำท

 - โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเส้นข้ำงบ้ำนนำยอรุณ  ถึง

ล ำปำว  บ้ำนดงกลำง  หมู่  3  ต ำบลดงสมบูรณ์  อ ำเภอท่ำคันโท  จังหวัด

กำฬสินธ์ุ  ขนำด  กว้ำง  4  เมตร  ยำว  180  เมตร  หนำ  0.15  เมตร  

หรือมีพ้ืนท่ีใช้สอยไม่น้อยกว่ำ  720  ตำรำงเมตร  พร้อมป้ำย

ประชำสัมพันธ์ (รำยละเอียดตำมแบบมำตรฐำน  ท.1 -01  หน้ำ  2,3)  ต้ัง

จ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป  (กองช่ำง)

-  เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล  พ.ศ.  2496

-  เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)  หน้ำท่ี  78   ล ำดับ

ท่ี  12

     

"     



รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร 45,000 บาท

งบด าเนินงาน 45,000 บาท

ค่าใช้สอย 45,000 บาท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ

โครงกำรคุ้มครอง ดูแล บ ำรุงรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 30,000 บำท

-  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรคุ้มครอง ดูแล 

บ ำรุงรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม เช่น ส่งเสริมสนับสนุน

โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริสมเด็จพระเทพ

รัตนรำชสุดำ สยำมบรมรำชกุมำรี และโครงกำรอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง     

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด

งำน  กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและส่งเสริมนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันของ

องค์กรปกครองส่วนท้อง พ.ศ.  2559   

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)    

  หน้ำท่ี  162  ล ำดับท่ี  7  

ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป (ส ำนักปลัด)

     

     
โครงกำรจัดท ำแปลงสำธิตเพ่ือขยำยพันธ์ุข้ำว และพันธ์ุพืชต่ำงๆ 15,000 บำท

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรจัดท ำแปลงสำธิตเพ่ือ

ขยำยพันธ์ุข้ำว และพันธ์ุพืชต่ำงๆ เช่น ค่ำวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ  

-  เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด

งำน  กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและส่งเสริมนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันของ

องค์กรปกครองส่วนท้อง พ.ศ.  2559   

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)      หน้ำท่ี  158  

ล ำดับท่ี  13   

ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป (ส ำนักปลัด)   

     



รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

งานส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 40,000 บาท

งบด าเนินงาน 40,000 บาท

ค่าใช้สอย 40,000 บาท

10,000 บำท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ

โครงกำร รักน้ ำ รักป่ำ รักษำแผ่นดิน 30,000 บำท

-  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร ปลูกหญ้ำแฝกและ

ปลูกป่ำเฉลิมพระเกียรติฯเพ่ือเป็นกำรสนับสนุนแนวทำงตำมพระรำชด ำริ 

และพระรำชเสำวณีย์ เช่น ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ   

-  เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด

งำน  กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและส่งเสริมนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันของ

องค์กรปกครองส่วนท้อง พ.ศ.  2559   

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)      หน้ำท่ี  162  

ล ำดับท่ี  6   

ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป (ส ำนักปลัด)     

     

-  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร รักน้ ำ รักป่ำ รักษำ

แผ่นดิน และโครงกำรต่ำงๆ ท่ีเก่ียวเน่ือง  

-  เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด

งำน  กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและส่งเสริมนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันของ

องค์กรปกครองส่วนท้อง พ.ศ.  2559   

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)      หน้ำท่ี  163  

ล ำดับท่ี  8 

ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป (ส ำนักปลัด)      

     
โครงกำรปลูกหญ้ำแฝก และปลูกป่ำเฉลิมพระเกียรติฯ


