
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลดงสมบูรณ

อําเภอทาคันโท   จังหวัดกาฬสินธุ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 36,500,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 8,221,904 บาท
งบกลาง รวม 8,221,904 บาท

งบกลาง รวม 8,221,904 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 175,200 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ดังนี้
 เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมแกพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป โดยคํานวณจายในอัตรา
ร้อยละ 5 ของคาตอบแทนของพนักงานจ้าง จํานวน 12 เดือน
จํานวน  157,050 บาท  (สํานักปลัด)
- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมแกพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ ตําแหนงผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็ก โดยคํานวณจายในอัตรา
ร้อยละ 5 ของคาตอบแทนพนักงานจ้าง  จํานวน 12 เดือน
จํานวน 18,150 บาท  (กองการศึกษา)

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน  ตามพระราชบัญญัติ
เงินทดแทน พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 เพื่อ
ให้ความคุ้มครองแกลูกจ้างที่ประสบอันตราย  เจ็บป่วย ตาย หรือ
สูญหายอันเนื่องมาจากการทํางานให้แกนายจ้าง   โดยคํานวณใน
อัตราร้อยละ 0.2 ของคาจ้างทั้งปี (มกราคม – ธันวาคม) 
(สํานักปลัด) 
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 5,624,784 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการให้แกผู้สูงอายุ
ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณขึ้นไป  ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูง
อายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม ที่ได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นไว้แล้ว  โดยจายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได
สําหรับผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุ 60-69 ปี จะได้รับ 600 บาท 
อายุ70-79 ปี จะได้รับ700 บาท อาย8ุ0-89 ปี จะได้รับ
800 บาท และอายุ 90 ปีขึ้นไปจะได้รับ 1,000 บาท  (สํานักปลัด)

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 1,519,560 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ
ให้แกคนพิการที่มีสิทธิ  ตามหลักเกณฑที่กําหนด ที่ได้แสดง
ความจํานงโดยการขอขึ้นทะเบียน เพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการ
ไว้กับองคกรปกครองสวนท้องถิ่นแล้ว โดยคนพิการที่มีอายุ 18 ปี
ขึ้นไป  ได้รับเบี้ยความพิการคนละ 800 บาทตอเดือน (ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  25 พฤศจิกายน 2557) และคนพิการ
ที่มีอายุต่ํากวา 18 ปี คนละ 1,000 บาทตอเดือน (ตามมติคณะ
รัฐมนตรี เมื่อวันที่  28  เมษายน  2563)  (สํานักปลัด)

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 12,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส   
แกผู้ป่วยเอดสที่แพทยได้รับรองและทําการวินิจฉัยแล้ว และมี
ความเป็นอยูยากจนหรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแลไมสามารถ
ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้  โดยผู้ป่วยเอดสที่มีสิทธิจะได้รับ
เบี้ยยังชีพคนละ500 ตอเดือน  (สํานักปลัด)
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เงินสํารองจาย จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัย
เกิดขึ้น  หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัย 
หรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทา
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสวนรวมได้  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 19 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667
ลงวันที่  12 มีนาคม 2545  หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 
ลงวันที่  6 มิถุนายน  2559  (สํานักปลัด)
     
          

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 547,560 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินคาสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) ตามระเบียบฯซึ่งกําหนด
ไว้ในอัตราร้อยละ 3 ของงบประมาณรายรับ แตไมรวม
เงินอุดหนุน หมวดพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศหรือบริจาคให้  
-  เป็นไปตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น  กรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น
ที่ มท 0808.5/ว 22  ลงวันที่  23  พฤศจิกายน  2564  
(สํานักปลัด)
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รายจายตามข้อผูกพัน จํานวน 162,800 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายดังนี้    
1) เพื่อจายเป็นเงินสมทบสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงไทย  
พ.ศ.  2541  ข้อ  16  วรรค  2  ที่กําหนดไว้ในอัตราร้อยละ  1/6
 ของรายได้ไมรวมเงินอุดหนุนทุกประเภท  พันธบัตรเงินกู้และเงิน
ที่มีผู้อุทิศให้  จํานวน  27,800  บาท  (สํานักปลัด) 
2)  เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลตําบลดงสมบูรณ  จํานวน  100,000  บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการตั้งงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2563 และประกาศคณะกรรมการหลัก
ประกันสุขภาพแหงชาติเรื่อง การกําหนดหลักเกณฑเพื่อสนับสนุน
ให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561
 ในอัตราไมน้อยกวาร้อยละ 40 ของคาบริการสาธารณสุขที่ได้รับ
จากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  (สํานักปลัด)     
3)  เพื่อจายเป็นคาบํารุงสันนิบาตเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ  
รายปี  จํานวน  30,000  บาท   (สํานักปลัด)  
4) คาใช้จายในการจัดการจราจร  เพื่อเป็นคาใช้จายในการแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับการจราจร  ที่ประชาชนได้รับประโยชน
โดยตรง  เชนการทาสีตีเส้น  สัญญาณไฟจราจร  สามเหลี่ยม
หยุดตรวจ  ป้ายจราจร  กระจกโค้งจราจร  กระบอกไฟจราจร  
กรวยจราจร  แผงกั้นจราจร  แผงสติกใสน้ํา  เสาล้มลุกจราจร  
เสื้อจราจร ยางชะลอความเร็วรถฯลฯ จํานวน 5,000 บาท  
(สํานักปลัด)  
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เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพข้าราชการ/พนักงาน จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยพิเศษ กรณีพนักงานสวนท้องถิ่น 
ผู้รับบํานาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ถึงแกความตาย 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นจายได้ พ.ศ. 2559  พระราชกฤษฎีกา การจาย
เงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ.2535  หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0013.4/ว 1765  ลงวันที่ 3  มิถุนายน  2537 
(สํานักปลัด)

เงินชวยคาทําศพพนักงานจ้าง จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินทดแทนให้พนักงานจ้างที่มีสิทธิได้รับเงินทดแทน
กรณีพนักงานจ้างประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย เนื่อง
จากการทํางานให้ราชการ ตามประกาศคณะ
กรรมการ จังหวัด เรื่องสิทธิประโยชนของพนักงานจ้างองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 
ข้อ 6  (สํานักปลัด)

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,195,401 บาท

งบบุคลากร รวม 5,538,132 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 695,520 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายเงินเดือน ตําแหนงนายกเทศมนตรี 
เดือนละ 27,600 บาท และเงินเดือนรองนายกเทศมนตรี 
จํานวน 2 อัตราๆละ 15,180 บาท จํานวน 12 เดือน  (สํานักปลัด)
 

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกเทศมนตรี 
เดือนละ 4,000 บาท และเงินคาตอบแทนประจําตําแหนง
รองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 อัตราๆละ 3,000 บาทตอเดือน 
จํานวน 12 เดือน  (สํานักปลัด)   
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คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายเงินคาตอบแทนพิเศษตําแหนงนายก
เทศมนตรี เดือนละ 4,000 บาท และเงินคาตอบแทนพิเศษ
ตําแหนงรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 อัตราๆละ 3,000 บาท
ตอเดือน จํานวน 12 เดือน  (สํานักปลัด)
        
    

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 198,720 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายเงินคาตอบแทนรายเดือน ตําแหนง
เลขานุการนายกเทศมนตรี จํานวน 1 อัตราๆ ละ 9,660 บาท
และเงินคาตอบแทนรายเดือน ตําแหนงที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 6,900 บาท 
จํานวน 12 เดือน (สํานักปลัด) 
   
         

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 1,490,400 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายเงินคาตอบแทน ตําแหนงประธานสภา
เทศบาล จํานวน 1 อัตราๆ ละ15,180 บาท และเงินคาตอบแทน
ตําแหนงรองประธานสภาเทศบาล จํานวน 1 อัตราๆละ
12,420 บาท และเงินคาตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล 
จํานวน 10 อัตราๆ  ละ 9,660 บาท จํานวน 12 เดือน
(สํานักปลัด)  
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,913,492 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,681,954 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงตําแหนง ปลัดเทศบาล
หัวหน้าสํานักปลัด  นักจัดการงานทั่วไป นักทรัพยากรบุคคล
เจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 12 เดือน  (สํานักปลัด)     
     
     

เงินประจําตําแหนง จํานวน 90,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ปลัดเทศบาล,
หัวหน้าสํานักปลัด  จํานวน 12 เดือน  (สํานักปลัด)     
             

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,069,538 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจ
ตําแหนงผู้ชวยนักทรัพยากรบุคคล  ผู้ชวยเจ้าพนักงาน
ธุรการ  พนักงานขับรถยนต  และพนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนง
คนงานทั่วไป  และภารโรง  จํานวน 12 เดือน  (สํานักปลัด)       

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 12 เดือน  
(สํานักปลัด) 
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งบดําเนินงาน รวม 2,532,969 บาท
ค่าตอบแทน รวม 127,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 15,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น แกผู้ที่มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบ/หนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิเชนคาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแตงตั้งตามกฎหมายวาด้วยการ
จัดซื้อ  จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  คาสมนาคุณกรรมการ
สอบคัดเลือกฯ  คาตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิด คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวน
ทางวินัย  คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง  เงินรางวัล  ฯลฯ
(สํานักปลัด)     

คาเบี้ยประชุม จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการสามัญ  คณะกรรมการ
วิสามัญ คณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาล  ในการตรวจ
รายงานการประชุมสภาเทศบาล  ประชุมคณะกรรมการ   
แปรญัตติ ฯลฯ   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 
พ.ศ. 2554 ข้อ 105  โดยอาศัยหลักเกณฑตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยเงินเดือน เงินคาตอบแทน และประโยชน
ตอบแทนอื่น  ของนายกเทศมนตรี   รองนายกเทศมนตรี 
สมาชิกสภาเทศบาล ที่ดํารงตําแหนงประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาที่ดํารงตําแหนงรองประธานสภา สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจายเงินคาเบี้ยประชุมกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 ฯลฯ หรือเพื่อจาย
เป็นคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับ
แตงตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง (สํานักปลัด)           
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แกพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง สังกัดสํานักปลัด
ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการซึ่งมีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบ
ที่ทางราชการกําหนดไว้     
-  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2559
(สํานักปลัด)        
     
    

คาเชาบ้าน จํานวน 72,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานเทศบาล  มีสิทธิเบิก
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2551 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 แก้เพิ่มเติม(ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 
5862 ลงวันที่   12 ตุลาคม 2559  เรื่องหลักเกณฑและวิธีการ
เกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น
หรือหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สํานักปลัด)      
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แก ผู้บริหาร
ท้องถิ่น พนักงานเทศบาล  ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 และหนังสือกรม
บัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 
มิถุนายน 2559  เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/
ว 1013  ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2559  เรื่อง การเบิกเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร  หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0809.3/ว 4522   ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 
เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน 
หรือหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  (สํานักปลัด)     

ค่าใช้สอย รวม 1,115,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 525,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ เชน อัดภาพ คาเย็บหนังสือ
และคาเข้าเลมหนังสือ และอื่นๆของเทศบาล คาเชาทรัพยสิน
(เครื่องถายเอกสาร) คาสูบสิ่งปฏิกูล คาประกันภัยรถยนตหรือ
รถที่ใช้ในราชการของเทศบาล และอื่นๆที่เข้ากับรายจายนี้ 
และคาจ้างเหมาบริการ  ชวยเหลืองานสํานักปลัด  ดังนี้
1)  คาจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป อัตราเดือนละ  8,320 บาท 
จํานวน 1 อัตรา  อัตราเดือนละ 7,280 บาท จํานวน 1 อัตรา  
และอัตราเดือนละ 7,000 บาท  จํานวน 1 อัตรา  
จํานวน  12  เดือน
2) คาจ้างเหมาบริการแมบ้าน จํานวน 1 อัตรา  
อัตราเดือนละ  8,320  บาท  จํานวน  12  เดือน
3) คาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธประจําเทศบาล  
จํานวน 1 อัตรา  อัตราเดือนละ 7,240 บาท  จํานวน 12 เดือน
ฯลฯ  (สํานักปลัด) 
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท

1) เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มา
นิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชม หรือกิจกรรมอื่นที่เป็นประโยชน
ตอเทศบาล ตลอดจนเลี้ยงรับรองการประชุมคณะกรรมการอื่นๆ
ซึ่งประกอบด้วย คาอาหาร คาของขวัญ ของที่ระลึก ฯลฯ
2) เพื่อจายเป็นคารับรองบุคคลหรือคณะบุคคลที่มาตรวจเยี่ยม 
ตรวจงาน การประชุมสภาเทศบาล หรือบุคคลทั่วไปที่มาประชุม
หรือสังเกตการณการประชุมสภาเทศบาล ฯลฯ 
3) เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงาน จัดนิทรรศการเกี่ยวกับ
เทศบาล จัดกิจกรรมวันสําคัญอื่นๆ ตลอดจนคาจัดซื้อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลัย พวงมาลา ฯลฯ  
(สํานักปลัด) 
     
     
     

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้อง
ถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

-  เพื่อเป็นคาใช้จายในการเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น  และสนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไป 
หรือเลือกตั้งซอม กรณีครบวาระ หรือ ยุบสภา ฯลฯ       
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ดวนที่สุด  ที่  มท 0808.2/ว 4289 
ลงวันที่  22  กรกฎาคม  2563     
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)หน้าที่  213
 ลําดับที่  24  (สํานักปลัด) 
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คาใช้จายโครงการ TO BE NUMBER ONE จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการ 
TO BE NUMBER ONE เชน  คาใช้จายในการจัดงาน
และการจัดกิจกรรมสาธารณะ  คาตอบแทนเจ้าที่ชวย
ปฏิบัติงานในการจัดงาน  และการจัดกิจกรรมสาธารณะ
คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดงาน  และจัดกิจกรรม
สาธารณะ  คาตอบแทนกรรมการตัดสิน  คาโล 
หรือถ้วยรางวัล และคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง     
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและสงเสริมนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันขององคกรปกครองสวนท้อง พ.ศ.  2564  
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570)
หน้าที่ 152  ลําดับที่ 1  (สํานักปลัด)    
     

คาใช้จายโครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการปกป้องสถาบันสําคัญ
ของชาติและกิจกรรมรณรงคอันเป็นการพิทักษรักษาไว้ซึ่งชาติ 
ศาสนา  พระมหากษัตริย  อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวและเป็น
ศูนยรวมจิตใจของประชาชนชาวไทยทั้งชาติ  เชน  คาใช้จาย
ในการจัดงานและการจัดกิจกรรมสาธารณะ  คาตอบแทน
เจ้าที่ชวยปฏิบัติงานในการจัดงาน และการจัดกิจกรรม
สาธารณะ  คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดงานและคาใช้จาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเบิกจายคาใช้จาย
ในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและสงเสริมนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันขององคกรปกครองสวนท้อง พ.ศ.  2564   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570)    
หน้าที่ 207 ลําดับที่ 10  (สํานักปลัด)  
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คาใช้จายโครงการรณรงคประชาธิปไตย จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการรณรงคประชาธิปไตย
เชน รณรงคการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิก
วุฒิสภาคาใช้จายในการจัดงานและการจัดกิจกรรมสาธารณะ  
คาตอบแทนเจ้าที่ชวยปฏิบัติงานในการจัดงาน  
และการจัดกิจกรรมสาธารณะคาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่ในการ
จัดงานและคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง      
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเบิกจาย
คาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแข็งขันกีฬาและสงเสริม
นักกีฬาเข้ารวมการแขงขันขององคกรปกครองสวนท้อง 
พ.ศ.  2564  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570)    
หน้าที่ 210  ลําดับที่ 198 (สํานักปลัด)   
     

คาใช้จายโครงการรัฐพิธี จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการรัฐพิธี ของสถาบัน
พระมหากษัตริย ได้แก วันพอแหงชาติ วันแมแหงชาติ ฯลฯ 
เชน คาใช้จายในการจัดงานและการจัดกิจกรรมสาธารณะ  
คาตอบแทนเจ้าที่ชวยปฏิบัติงานในการจัดงาน  และการจัด
กิจกรรมสาธารณะคาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดงาน
และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเบิกจาย
คาใช้จายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและสงเสริม
นักกีฬาเข้ารวมการแขงขันขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
พ.ศ.2564   
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570)    
หน้าที่ 144  ลําดับที่ 1 (สํานักปลัด)  
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คาใช้จายโครงการออกหนวยเทศบาลเคลื่อนที่เทศบาลตําบลดง
สมบูรณ

จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการออกหนวยเทศบาล
เคลื่อนที่เทศบาลตําบลดงสมบูรณ  เชน  คาใช้จายในการจัดงาน
และการจัดกิจกรรมสาธารณะ  คาตอบแทนเจ้าที่ชวยปฏิบัติงาน
ในการจัดงาน  และการจัดกิจกรรม  สาธารณะคาใช้จายเกี่ยวกับ
สถานที่ในการจัดงาน  และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเบิกจายคาใช้จาย
ในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและสงเสริมนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันขององคกรปกครองสวนท้อง พ.ศ.2564   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570)    
หน้าที่ 209  ลําดับที่  16 (สํานักปลัด)   
     

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้ที่ได้รับคําสั่งให้เดินทางไป
ราชการ เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาที่พัก  คาเดินทาง และคาใช้จายอื่นๆ
ตามที่ระเบียบฯกําหนด     
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ. 2555 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 (สํานักปลัด) 
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คาใช้จายในโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้นําชุมชนและ
ประชาชน

จํานวน 200,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมและทัศนศึกษา
ดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้าง ผู้นําชุมชน และประชาชน เชน  คาใช้จายเกี่ยวกับ
การใช้และการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม  คาใช้จายในพิธีเปิดและ
ปิดการฝึกอบรม  คาวัสดุ  เครื่องเขียนและอุปกรณ  คาถาย
เอกสารคาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมคาใช้จายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตางๆ
 ในการฝึกอบรมคากระเปาหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม คาของสมนาคุณในการดูงาน คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร คาที่พัก 
คายานพาหนะ คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม และ
คาเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น  พ.ศ.2557 และ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570)
หน้าที่ 204  ลําดับที่ 4  (สํานักปลัด)      
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คาลงทะเบียน จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียม 
หรือคาใช้จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม สําหรับการฝึกอบรมที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
หรือหนวยงานอื่นของรัฐจัดหรือรวมกันจัด หรือการฝึกอบรม
ที่หนวยงานอื่นซึ่งไมใชหนวยงานของรัฐจัดหรือรวมกันจัด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557  (สํานักปลัด)   

โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการวันเทศบาล
เชน  คาใช้จายในการจัดงานและการจัดกิจกรรมสาธารณะ
คาตอบแทนเจ้าที่ชวยปฏิบัติงานในการจัดงาน  และการจัด
กิจกรรม  สาธารณะคาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดงาน  
และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเบิกจายคาใช้จาย
ในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและสงเสริมนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันขององคกรปกครองสวนท้อง พ.ศ.  2564   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570)    
หน้าที่  207 ลําดับที่ 12  (สํานักปลัด)     
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โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ หลักสูตรทบทวน จํานวน 50,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมชุดปฏิบัติ
การจิตอาสาภัยพิบัติฯหลักสูตรทบทวน เชน  คาใช้จายเกี่ยวกับ
การใช้และการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม  คาใช้จายในพิธีเปิดและ
ฝึกอบรมคาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ คาถายเอกสาร
คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมคาใช้จายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณ
ตางๆ ในการฝึกอบรมคากระเปาหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม คาของสมนาคุณในการดูงาน คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร คาที่พัก 
คายานพาหนะ คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม 
และคาเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเบิกจาย
คาใช้จายในการฝึกอบรมละเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.  2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570)  
หน้าที่  153  ลําดับที่  3  (สํานักปลัด)      
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โครงการสงเสริมเอกลักษณวัฒนธรรมและของดีเทศบาลตําบลดง
สมบูรณ

จํานวน 50,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายการดําเนินโครงการสงเสริมเอกลักษณ  
วัฒนธรรมและของดีตําบลดงสมบูรณ เชน  คาใช้จายในการ
จัดงานและการจัดกิจกรรมสาธารณะ  คาตอบแทนเจ้าที่ชวย
ปฏิบัติงานในการจัดงาน  และการจัดกิจกรรม  สาธารณะคาใช้
จายเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดงาน  และคาใช้จายอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเบิกจายคาใช้จาย
ในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและสงเสริมนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันขององคกรปกครองสวนท้อง พ.ศ.  2564   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570)
หน้าที่ 145  ลําดับที่ 3 (สํานักปลัด)      
 
     
     
     

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่
 มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  (สํานักปลัด)
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ค่าวัสดุ รวม 450,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง 
หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก 
วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล 
และให้หมายถึงรายจายเพื่อประกอบ ขึ้นใหม ดัดแปลง 
ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ สิ่งของที่ใช้ในการซอมแชมบํารุง
รักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้อง
ชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย 
คาติดตั้ง เป็นต้น เชน  หนังสือ กระดาษ  เครื่องคิดเลข
ขนาดเล็ก น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน 
ตรายาง  เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก  ที่เย็บกระดาษ 
กรรไกร พระบรมฉายาลักษณ  ดินสอ  ปากกา ยางลบ  
สมุด สมุดประวัติข้าราชการ ธงชาติ น้ําดื่มสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน  พวงมาละ กรวยดอกไม้ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิก
คาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
(สํานักปลัด)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน 
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 
ได้แก วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง 
คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น เชน  ไมโครโฟน 
ขาตั้งไมโครโฟน โคมไฟ โทรโขง ไมคลอยพร้อมเครื่องสง
สัญญาณ ฟิวส เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า 
เข็มขัดรัดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิก
คาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
(สํานักปลัด)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว ที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง
หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รายจายที่
ต้องชําระ พร้อมกับคาวัสดุ เชนคาขนสง คาภาษี คาประกันภัย 
คาติดตั้ง เป็นต้น เชนหม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว 
ผงซักฟอกสบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา
ไม้กวาด เขง ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิก
คาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
(สํานักปลัด)
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง 
เป็นต้น เชน  ไม้ตางๆ ค้อน น้ํามันทาไม้ คีม ชะแลง น้ํามันทาไม้ 
ทินเนอร สี ปูนสีเมนต ทอน้ําและอุปกรณประปา ทอตางๆ 
ทอน้ําบาดาล ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ที่มีลักษณะโดย
สภาพ  ไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน
สิ้นเปลือง    หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 
ได้แก วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง 
คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น เชน  ไขควง ประแจ
แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คิมล็อค ยางรถยนต 
น้ํามันเบรก ฟิลมกรองแสง น้ํากลั่น เบาะรถยนต เครื่องยนต
(อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช พวงมาลัย หม้อน้ํา ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
(สํานักปลัด)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ที่มีลักษณะ
โดยสภาพ  ไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน สิ้นเปลือง    หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง 
วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย 
คาติดตั้ง เป็นต้น เชน  แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน   น้ํามันเตา น้ํามันจาระบี 
น้ํามันเครื่อง ถาน ก๊าซ น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิก
คาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
(สํานักปลัด)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ที่มีลักษณะโดย
สภาพ  ไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน
สิ้นเปลือง    หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 
ได้แก วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง 
คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น เชน ขาตั้งกล้อง 
ขาตั้งเขียนภาพ เลนสซูม ป้ายประชาสัมพันธ พูกัน สี  
เมมโมรี่การด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ(ภาพยนตร,
วีดีโอเทป,แผนซีดี)ภาพถายดาวเทียม เอกสารเผยแพร
ผลการดําเนินงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิก
คาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
(สํานักปลัด)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง 
หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก 
วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล 
รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี 
คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น เชน แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือแถบ
พิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร หนวยประมวลผล 
แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ เมาส เครื่องกระจายสัญญาณ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
(สํานักปลัด)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 840,969 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 800,969 บาท

 -  เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสํานักงานเทศบาล กิจการประปา 
และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในที่สาธารณะ รวมถึงคาใช้จายที่ต้อง
ชําระพร้อมกัน เชน คาบริการ  คาภาษี ในกิจการของเทศบาล
ตําบลดงสมบูรณ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด)
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการโทรศัพทพื้นฐาน ของสํานักงานเทศบาล
ตําบลดงสมบูรณ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1551
   ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2553
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด)

คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

-  เพื่อจายคาไปรษณีย คาธนาณัติ , คาดวงตราไปรษณียากร,
คาเชาตู้ไปรษณีย , คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส(GFMIS) 
ในกิจการของเทศบาลตําบลดงสมบูรณ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด)
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 30,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  เชน
คาโทรภาพ (โทรสาร)  คาเทเลกซ  คาวิทยุสื่อสาร  
คาสื่อสารผานดาวเทียม  คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร
เน็ตรวมถึงอินเทอรเน็ตการดและ คาสื่อสารอื่นๆ  เชน  คาเคเบิ้ล
ทีวี  คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม  เป็นต้น  และให้หมายความ
รวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกลาวและ
คาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ คาตอสัญญาณ 
จีพีเอส(1 ครั้ง/ปี)   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด)
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งบลงทุน รวม 102,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 102,300 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 19,200 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน  ขนาด 57 x 56x88-89
 เซนติเมตร  โครงสร้างทําด้วยเหล็กแป็บกลม  3/4 หนา 1.2 มิล
 ตัดแตงขึ้นรูป ที่นั่งที่พิง เบาะนั่งและพนักพิงบุด้วยฟองน้ํา
วิทยาศาสตร  ตัดแตงขึ้น การปรับสูง-ต่ํา โช๊ค ชุบโครเมี่ยม 
แป้นปรับโช๊คขึ้นลง  แตไมโยก แขนเก้าอี้ แขน pp ฉีดขึ้นรูป 
ขาเก้าอี้ ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม  ล้อ  ล้อคู  สามารถรับน้ําหนักได้
ไมต่ํากวา  30 กก./ล้อ  ล้อยึดติดกับขาด้วยการตบเข้า  
จํานวน  6 ตัวๆ ละ 3,200  บาท  เป็นเงิน  19,200  บาท
 เนื่องจากเป็นครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ จึงตั้งงบประมาณรายจายตามราคาที่ได้มาจาก
การสืบราคาจากท้องตลาด หรือราคาที่เคยจัดซื้ออยางประหยัด
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  (สํานักปลัด)  

ตู้เหล็ก จํานวน 17,100 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็ก  แบบ  2  บาน  มีมือจับชนิดบิด  
มีแผนชั้นปรับระดับ  3  ชิ้น  คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม (มอก.)  จํานวน  3  หลังๆ ละ  5,700  บาท  
เป็นเงิน  17,100  บาท
-   เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ   
สํานักงบประมาณ   (สํานักปลัด)   
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โต๊ะทํางาน จํานวน 18,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะทํางาน ขนาด 150 x 80x75
 เซนติเมตร(กว้างXลึกXสูง) มี 1 ลิ้นชัก  พร้อมกุญแจล็อค และ 1
 ชองเก็บของบานเปิด พร้อมกุญแจล็อคด้านขวา มี 1 ชองเก็บ
ของ  พร้อมกุญแจล็อค ด้ายซ้าย โครงขาเหล็ก พนสีฝุนอีพ็อกชี่สี
ดํา อบด้วยความร้อนพร้อมยางกันขากระแทก จํานวน 4ตัวๆละ 
4,500 บาท เป็นเงิน  18,000  บาท  เนื่องจากเป็นครุภัณฑที่ไมมี
กําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงตั้งงบประมาณราย
จายตามราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด หรือราคาที่
เคยจัดซื้ออยางประหยัด
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  (สํานักปลัด)
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอร  All  In  One จํานวน 17,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร  All  In  One  
สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 17,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 2 แกนหลัก 
(2 core) และ 4 แกนเสมือน (4 Thread) และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมน้อยกวา 3.7 GHz จํานวน 1 หนวย 
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 
ขนาดไมน้อยกวา 4 MB 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา 
มีขนาดไมน้อยกวา 4 GB 
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุ
ไมน้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ
ไมน้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
- มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) 
หรือภายนอก (External) จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน 
ไมน้อยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา  
ไมน้อยกวา 3 ชอง
 - มีแป้นพิมพและเมาส - มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาด
ไมน้อยกวา 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080) 
- สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) 
และ Bluetooth
 -  เป็นไปตามประกาศเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร  (สํานักปลัด)    
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เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก จํานวน 16,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก  สําหรับงาน
สํานักงาน  จํานวน  1  เครื่อง  เป็นเงิน  16,000  บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 2 แกนหลัก 
(2 core) และ 4 แกนเสมือน (4 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวล
ผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาสูงสุด ไมน้อยกวา 3.5 GHz จํานวน 1 หนวย 
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 
ขนาดไมน้อยกวา 4 MB 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา 
ขนาดไมน้อยกวา 4 GB 
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุ
ไมน้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive 
ขนาดความจุไมน้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมน้อยกวา 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไมน้อยกวา 12 นิ้ว 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
ไมน้อยกวา 3 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือVGA จํานวนไมน้อยกวา 1ชอง 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา แบบติดตั้งภาย
ใน (Internal) หรือภายนอก (External) 
จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง 
- สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) 
และ Bluetooth
 -  เป็นไปตามประกาศเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร   (สํานักปลัด)     
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เครื่องพิมพ  Multifunction  แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ 
(In  Tank  Printer)

จํานวน 15,000 บาท

 -  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ  Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)   
จํานวน 2 เครื่อง ๆ  ละ  7,500  บาท   เป็นเงิน  15,000  บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นอุปกรณที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier 
และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน 
- เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ 
(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi 23
 เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วัน
ที่ 30 ธันวาคม 2564 
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อย
กวา 27 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพ ตอนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 
ไมน้อยกวา 15 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm) 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมน้อยกวา 1,200 x 600
 หรือ 600 x 1,200 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed) 
- สามารถถายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา 
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไมน้อยกวา 99 สําเนา 
- สามารถยอและขยายได้25 ถึง 400 เปอรเซ็นต 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อย กวา 1
 ชอง หรือ สามารถใช้งานผาน เครือขายไร้สาย 
Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้ 
- มีถาดใสกระดาษได้รวมกันไมน้อยกวา 100 แผน 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนด
ขนาดของกระดาษเองได้
-  เป็นไปตามประกาศเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร  (สํานักปลัด)     
     

งบเงินอุดหนุน รวม 22,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 22,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนของอปท. จํานวน 22,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับเทศบาลตําบลทาคันโท  
เพื่อดําเนินโครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  อําเภอทาคันโท จังหวัดกาฬสินธุ
พ.ศ. 2566 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.  2559  (สํานักปลัด)
    

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 282,240 บาท
งบบุคลากร รวม 210,240 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 210,240 บาท
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 210,240 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ตําแหนง   ผู้ชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน    
จํานวน  12 เดือน  (สํานักปลัด)          
     
     

งบดําเนินงาน รวม 72,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 2,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท
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-  เเพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แกพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง สังกัดสํานักปลัด
ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการซึ่งมีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบ
ที่ทางราชการกําหนดไว้     
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2559
(สํานักปลัด)        

ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายโครงการจัดประชุมเวทีประชาคม เพื่อจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดประชุมเวที
ประชาคม เพื่อจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น ทบทวนและจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่น จัดทําแผนชุมชน ฯลฯ  เชน  คาป้ายโครงการ  
คาอาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล 
คาใช้จายอื่น ๆ  ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจัดทําแผน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม(ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยเบิกจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้อง 
พ.ศ.  2562  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570)    
หน้าที่  205  ลําดับที่  8  (สํานักปลัด)      
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คาใช้จายโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาล จํานวน 20,000 บาท

- -  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการโครงการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาล  เชน จัดทําและปรับปรุง
เว็บไซตของเทศบาล การปรับปรุงและพัฒนาระบบอินเตอรเน็ต
ของเทศบาล คาการจัดทําสื่อตางๆ  และคาใช้จายอื่น ๆ  ที่จําเป็น
และเกี่ยวข้องฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเบิกจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้อง พ.ศ.  2562  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570)    
หน้าที่  212  ลําดับที่  22  (สํานักปลัด)     

     
     
     

คาใช้จายโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมให้ความรู้
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม 
คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คากระเปาหรือสิ่งที่ใช้
บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (สํานักปลัด)
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คาใช้จายในโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายเบื้องต้น  กฏ
หมายเลือกตั้ง  การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายเบื้องต้น  กฏหมายเลือกตั้ง  การปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย เชนคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถาน
ที่ฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คากระเปาหรือสิ่งที่
ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร และคาใช้จายอื่นที่จํา
เป็นในการฝึกอบรม
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570)    
หน้าที่  208  ลําดับที่  13  (สํานักปลัด)

     
     
     

งานบริหารงานคลัง รวม 2,556,540 บาท
งบบุคลากร รวม 2,129,340 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,129,340 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,608,800 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน
พนักงานเทศบาล ตําแหนงผู้อํานวยการกองคลัง 
เจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  เจ้าพนักงานธุรการ  
จํานวน 12 เดือน  (กองคลัง)               
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ผู้อํานวยการกองคลัง 
จํานวน 1 อัตราๆละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน  
(กองคลัง)     
     
     
     

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 468,400 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจ 
ตําแหนง ผู้ชวยนักวิชาการคลัง ผู้ชวยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
จํานวน 12 เดือน  (กองคลัง)          
     
     

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 10,140 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ  จํานวน  12 เดือน  (กองคลัง)          
     
     

งบดําเนินงาน รวม 394,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 109,200 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 
คณะกรรมการตรวจรับการจ้าง ผู้ควบคุมงานกอสร้าง ฯลฯ 
ที่มีคําสั่งแตงตั้งจากเทศบาล ตามอัตราที่กระทรวงมหาดไทย
กําหนด (กองคลัง)          
     
     

วันที่พิมพ : 8/8/2565  10:57:07 หน้า : 35/111



คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่ได้รับคําสั่งให้มาปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ   (กองคลัง)          
     
     

คาเชาบ้าน จํานวน 79,200 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานเทศบาล  มีสิทธิเบิก
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2551 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 แก้เพิ่มเติม(ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 
5862 ลงวันที่   12 ตุลาคม 2559  เรื่องหลักเกณฑและวิธีการ
เกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น
หรือหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  (กองคลัง)          
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แก ผู้บริหาร
ท้องถิ่น พนักงานเทศบาล  ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 และหนังสือกรม
บัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 
มิถุนายน 2559  เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/
ว 1013  ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2559  เรื่อง การเบิกเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร  หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0809.3/ว 4522   ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 
เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน 
หรือหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  (กองคลัง)          
     
     

ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการตางๆ เชน คาจ้างเหมาบุคคล  
คาจ้างเหมาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ คาเย็บปกเข้าเลมหนังสือ 
คาจ้างเหมาบริการตางๆ  หรือคาใช้จายอื่นๆที่มีลักษณะเป็น
คาจ้างเหมาบริการ  (กองคลัง)          
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่
เชน  คาใช้จายในการประชาสัมพันธ คาใช้จายในการจัดประชุม
ราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเบิกจายคาใช้จาย
ในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและสงเสริมนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันขององคกรปกครองสวนท้อง พ.ศ.  2564   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570)    
หน้าที่  214  ลําดับที่  27  (กองคลัง)     
     
     
     

คาใช้จายโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัยพยสินของ
เทศบาลตําบลดงสมบูรณ

จํานวน 30,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการปรับปรุงแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพยสินของเทศบาลตําบลดงสมบูรณ 
อยางตอเนื่อง ตลอดจนการพัฒนาข้อมูลโปรแกรมตางๆ
ให้เป็นปัจจุบัน  เชน  คาจ้างแรงงาน  คาถายเอกสาร 
คาวัสดุ อุปกรณอื่น ๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.  2550  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570)    
หน้าที่  215  ลําดับที่  28  (กองคลัง)  
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คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้ที่ได้รับคําสั่งให้เดินทางไป
ราชการ เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาที่พัก  คาเดินทาง และคาใช้จายอื่นๆ
ตามที่ระเบียบฯกําหนด     
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ. 2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  (กองคลัง)     
     
     
     

คาลงทะเบียน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียม 
หรือคาใช้จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม สําหรับการฝึกอบรมที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐจัดหรือรวมกันจัด หรือการฝึกอบรมที่หนวย
งานอื่นซึ่งไมใชหนวยงานของรัฐจัดหรือรวมกันจัด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557  (กองคลัง)
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โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตําบลดง
สมบูรณ

จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
การจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตําบลดงสมบูรณ  เชนคาใช้จาย
เกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาวัสดุ 
เครื่องเขียน และอุปกรณ คากระเปาหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร
สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  
คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น
ในการฝึกอบรม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570)    
หน้าที่  215  ลําดับที่  29  (กองคลัง)  

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  (กองคลัง)
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ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป 
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล 
และให้หมายถึงรายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม 
หรือปรับปรุงวัสดุ สิ่งของที่ใช้ในการซอมแชมบํารุงรักษาทรัพยสิน
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคา
วัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น
 เชน  หนังสือ กระดาษ  เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก น้ําดื่มสําหรับ
บริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  (กองคลัง)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง 
หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก 
วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล 
รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง 
คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น 
เชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณบันทึกข้อมูล 
เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร หนวยประมวลผล แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ เมาส เครื่องกระจายสัญญาณ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ณ 30 ธันวาคม 2564  (กองคลัง)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  (กองคลัง)

งบลงทุน รวม 33,000 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 33,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอร  All  In  One จํานวน 17,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร  All  In  One  
สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 17,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 2 แกนหลัก 
(2 core) และ 4 แกนเสมือน (4 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวล
ผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาสูงสุด ไมน้อยกวา 3.7 GHz จํานวน 1 หนวย 
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 
ขนาดไมน้อยกวา 4 MB 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา 
มีขนาดไมน้อยกวา 4 GB 
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุ
ไมน้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ
ไมน้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
- มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) 
หรือภายนอก (External) จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา
จํานวน ไมน้อยกวา 1 ชอง
 - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
ไมน้อยกวา 3 ชอง
 - มีแป้นพิมพและเมาส - มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาด
ไมน้อยกวา 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080) 
- สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) 
และ Bluetooth
 -  เป็นไปตามประกาศเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร  (กองคลัง)    
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เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก จํานวน 16,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก  
สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 16,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 2 แกนหลัก 
(2 core) และ 4 แกนเสมือน (4 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวล
ผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาสูงสุด ไมน้อยกวา 3.5 GHz จํานวน 1 หนวย 
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 
ขนาดไมน้อยกวา 4 MB 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา 
ขนาดไมน้อยกวา 4 GB 
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุ
ไมน้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ
ไมน้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมน้อยกวา 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไมน้อยกวา 12 นิ้ว 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
ไมน้อยกวา 3 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมน้อยกวา 1ชอง 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวาแบบติดตั้งภายใน 
(Internal) หรือภายนอก (External) 
จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง 
- สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) 
และ Bluetooth
 -  เป็นไปตามประกาศเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (กองคลัง)    

วันที่พิมพ : 8/8/2565  10:57:07 หน้า : 44/111



งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 216,520 บาท
งบบุคลากร รวม 191,520 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 191,520 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 191,520 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงตําแหนง  
นักวิชาการตรวจสอบภายใน  จํานวน  12 เดือน  
(สํานักปลัด)          
     
     

งบดําเนินงาน รวม 25,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้ที่ได้รับคําสั่งให้เดินทางไป
ราชการ เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาที่พัก  คาเดินทาง และคาใช้จายอื่นๆ
ตามที่ระเบียบฯกําหนด     
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ. 2555 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 (สํานักปลัด) 

คาลงทะเบียน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียม 
หรือคาใช้จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม สําหรับการฝึกอบรมที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
หรือหนวยงานอื่นของรัฐจัดหรือรวมกันจัด หรือการฝึกอบรม
ที่หนวยงานอื่นซึ่งไมใชหนวยงานของรัฐจัดหรือรวมกันจัด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557  (สํานักปลัด) 
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ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน 
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 
ได้แก วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบ
และอะไหล และให้หมายถึงรายจายเพื่อประกอบ ขึ้นใหม 
ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ สิ่งของที่ใช้ในการ
ซอมแชมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี 
คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น เชน  หนังสือ กระดาษ  
เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชน
ในสํานักงาน ตรายาง  เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก  
ที่เย็บกระดาษ กรรไกร พระบรมฉายาลักษณ  ดินสอ  
ปากกา ยางลบ  สมุด สมุดประวัติข้าราชการ ธงชาติ 
น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน กรวยดอกไม้ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
(สํานักปลัด)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 140,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 140,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนอยูเวรยาม ศูนยบริการผู้ป่วยฉุกเฉิน 
(EMS) สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)ฯลฯ 
ที่มีคําสั่งแตงตั้งจากเทศบาล  ตามอัตราที่ทางราชการกําหนด  
(สํานักปลัด)          
     
     

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่ได้รับคําสั่งให้มาปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ  (สํานักปลัด)          
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ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป
พร.)

จํานวน 90,000 บาท

-  เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการฝึกอบรม
สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
(ฝึกทบทวนหรือฝึกใหม) พร้อมจัดซื้อชุดปฏิบัติงานสําหรับ
เจ้าหน้าที่ อปพร.อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  
พ.ศ.  2557
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ. 2555 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)    
หน้าที่  157  ลําดับที่  6   
(สํานักปลัด)      
     
     
     

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 1,118,105 บาท
งบบุคลากร รวม 658,105 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 658,105 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 349,680 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงตําแหนง  
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จํานวน  12 เดือน  
(สํานักปลัด)          
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 283,285 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจ  
ผู้ชวยเจ้าพนักงานป้องกันฯ  พนักงานขับรถยนต 
และพนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนง พนักงานขับรถยนต (EMS)  
พนักงานขับรถบรรทุกน้ํา  คนงานทั่วไป  จํานวน  12 เดือน  
(สํานักปลัด)          
     
     

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 25,140 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน  12 เดือน  
(สํานักปลัด)     
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งบดําเนินงาน รวม 460,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 280,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล
สําคัญตางๆ

จํานวน 30,000 บาท

-  เพื่อเป็นคาใช้จายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนใน
ชวงเทศกาลสําคัญ เชน เทศกาลปีใหม เทศกาลสงกรานต ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด  
ที่ มท 0810.5/ว 1634  ลงวันที่  22  กันยายน  2557  
และตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ดวนที่สุด  ที่ มท 0810.4/ว 1123  ลงวันที่  9  เมษายน  2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570)    
หน้าที่  160  ลําดับที่  14  (สํานักปลัด)     
     
     
     

คาใช้จายโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งทีมกู้ภัย (OTOS) จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อเป็นคาใช้จายในโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งทีมกู้ภัย (OTOS) 
และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการแพทยฉุกเฉิน  พ.ศ.  2550  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570)    
หน้าที่  161  ลําดับที่  16  (สํานักปลัด)  
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คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้ที่ได้รับคําสั่งให้เดินทางไป
ราชการ เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาที่พัก  คาเดินทาง และคาใช้จายอื่นๆ
ตามที่ระเบียบฯกําหนด     
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ. 2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  (สํานักปลัด)     
     
     
     

คาลงทะเบียน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียม 
หรือคาใช้จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม สําหรับการฝึกอบรมที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐจัดหรือรวมกันจัด หรือการฝึกอบรมที่หนวย
งานอื่นซึ่งไมใชหนวยงานของรัฐจัดหรือรวมกันจัด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557  (สํานักปลัด)
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โครงการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ จํานวน 200,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหน้าที่  ให้ความชวยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน
หรือไมสามารถชวยเหลือตัวเองได้ในการดํารงชีพ  อาจเป็นสิ่งของ
หรือจายเป็นเงินสดหรือการจัดบริการสาธารณะ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
พ.ศ. 2550
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อ
ชวยเหลือประชาชน ตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น   พ.ศ.  2560  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.  2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570)    
หน้าที่  157  ลําดับที่  7     
     
     
     

ค่าวัสดุ รวม 180,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน 
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 
ได้แก วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง 
คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น เชน ไขควง ประแจ 
แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คิมล็อค ยางรถยนต 
น้ํามันเบรก ฟิลมกรองแสง น้ํากลั่น เบาะรถยนต 
เครื่องยนต(อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช 
พวงมาลัย  หม้อน้ํา ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  (สํานักปลัด)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนานสิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบ
และอะไหลรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง 
คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น เชน แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน  น้ํามันเตา น้ํามัน
จาระบี น้ํามันเครื่อง ถาน ก๊าซ น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  (สํานักปลัด)
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกาย ที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน  
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 
ได้แก วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง 
คาภาษี คาประกันภัยคาติดตั้ง เป็นต้น 
เชน  เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติงาน เสื้อ กางเกง ถุงเท้า/ถุง
มือ รองเท้า เสื้อสะท้อนแสง เสื้อชูชีพ ชุดดับเพลิง รวมถึงชนิดกัน
ไฟ(ไมรวมถังออกซิเจน) วุฒิบัตรอปพร. บัตรประจําอปพร.
เข็มเครื่องหมาย อปพร. ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิก
คาใช้จาย คาวัสดุเครื่องแตงกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061
   ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยกิจการอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0810.4/ว 179 ลงวันที่ 29 มกราคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0820.3/ว 3051 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2564  (สํานักปลัด)
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องดับเพลิง ที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง 
หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รายจายที่
ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย
คาติดตั้ง เป็นต้น เชน วาลวน้ําดับเพลิง(เชื่อมกับรถดับเพลิง) 
ทอสายสงน้ํา สายดับเพลิง อุปกรณดับไฟป่า(เชน สายฉีด,ถัง, 
ไม้ตบไฟ)  ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0820.3/ว 3051 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2564  (สํานักปลัด)

วัสดุอื่น จํานวน 50,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณจราจร เชน แผงวงจรไฟฟ้า 
กรวยจราจร ฯลฯ  (สํานักปลัด)          
     
     

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,443,200 บาท

งบบุคลากร รวม 1,191,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,191,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,149,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน 
ตําแหนงผู้อํานวยการกองการศึกษา  นักวิชาการศึกษา  
เจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 12 เดือน (กองการศึกษา)          
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง  ผู้อํานวยการกองการศึกษา
จํานวน 1 อัตราๆ ละ 3,500 บาท  จํานวน  12 เดือน  
(กองการศึกษา)          
     
     

งบดําเนินงาน รวม 242,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 122,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แกพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง สังกัดสํานักปลัด
ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการซึ่งมีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบ
ที่ทางราชการกําหนดไว้     
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2559
(สํานักปลัด)        
     

คาเชาบ้าน จํานวน 42,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านหรือคาเชาซื้อบ้านให้แก
พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามที่ระเบียบฯกําหนด  
(กองการศึกษา)          
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 50,000 บาท

-   เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แก พนักงาน
เทศบาล  ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด 
ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559  
เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา และคาเลาเรียน
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013  ลงวันที่
18 กุมภาพันธ 2559  เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/
ว 4522   ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตรา
เงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน หรือหนังสือสั่งการตาง ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง (กองการศึกษา)          
     
     

ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้ที่ได้รับคําสั่งให้เดินทางไป
ราชการ เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาที่พัก  คาเดินทาง และคาใช้จายอื่นๆ
ตามที่ระเบียบฯกําหนด     
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ.2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 (กองการศึกษา)     
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คาลงทะเบียน จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียม 
หรือคาใช้จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม สําหรับการฝึกอบรมที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
หรือหนวยงานอื่นของรัฐจัดหรือรวมกันจัด หรือการฝึกอบรมที่
หนวยงานอื่นซึ่งไมใชหนวยงานของรัฐจัดหรือรวมกันจัด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557  (กองการศึกษา)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  (กองการศึกษา)
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ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง 
หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก 
วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล 
และให้หมายถึงรายจายเพื่อประกอบ ขึ้นใหม ดัดแปลง 
ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ สิ่งของที่ใช้ในการซอมแชมบํารุง
รักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้อง
ชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย 
คาติดตั้ง เป็นต้น เชน  หนังสือ กระดาษ  เครื่องคิดเลข
ขนาดเล็ก น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน 
ตรายาง  เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก  ที่เย็บกระดาษ 
กรรไกร พระบรมฉายาลักษณ  ดินสอ  ปากกา ยางลบ  
สมุด สมุดประวัติข้าราชการ ธงชาติ น้ําดื่มสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน  พวงมาละ กรวยดอกไม้ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิก
คาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
(กองการศึกษา)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ที่มีลักษณะโดย
สภาพ  ไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน
สิ้นเปลือง    หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 
ได้แก วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง 
คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น เชน ขาตั้งกล้อง 
ขาตั้งเขียนภาพ เลนสซูม ป้ายประชาสัมพันธ พูกัน สี  
เมมโมรี่การด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ(ภาพยนตร,
วีดีโอเทป,แผนซีดี)ภาพถายดาวเทียม เอกสารเผยแพร
ผลการดําเนินงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิก
คาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
(กองการศึกษา)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง 
หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุ
คงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รายจาย
ที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย 
คาติดตั้ง เป็นต้น เชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณบันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร หนวยประมวลผล แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ 
เมาส เครื่องกระจายสัญญาณ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
(กองการศึกษา)
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งบลงทุน รวม 10,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,200 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตู้เหล็ก จํานวน 5,700 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็ก  แบบ  2  บาน  มีมือจับชนิดบิด  
มีแผนชั้นปรับระดับ  3  ชิ้น  คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม (มอก.)  จํานวน  1  หลัง ๆ ละ  5,700  บาท  
เป็นเงิน 5,700  บาท
-   เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ   สํานักงบประมาณ  
 (กองการศึกษา) 

โต๊ะทํางาน จํานวน 4,500 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะทํางาน ขนาด 150 x 80x75
 เซนติเมตร  (กว้างXลึกXสูง) ม1ี ลิ้นชักพร้อมกุญแจล็อค 
และ 1 ชองเก็บของบานเปิด พร้อมกุญแจล็อคด้านขวา 
มี 1 ชองเก็บของพร้อมกุญแจล็อคด้ายซ้าย โครงขาเหล็ก 
พนสีฝุนอีพ็อกชี่สีดํา อบด้วยความร้อนพร้อมยางกัน
ขากระแทก จํานวน 4 ตัวๆละ 4,500 บาท เป็นเงิน 18,000
 บาท  เนื่องจากเป็นครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไว้ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ จึงตั้งงบประมาณรายจายตามราคาที่ได้มาจาก
การสืบราคาจากท้องตลาด หรือราคาที่เคยจัดซื้ออยางประหยัด
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ 
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองการศึกษา)  

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 7,356,410 บาท
งบบุคลากร รวม 2,408,600 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,408,600 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,776,800 บาท

 - เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกครู,ครูผู้ดูแลเด็ก และเงินปรับปรุง
ตําแหนงครู ,ครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 5 อัตรา จํานวน  12 เดือน  
(กองการศึกษา)          
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 134,400 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินพนักงานครูได้รับในอัตราเทากับเงินวิทยฐานะ
สําหรับวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ   ที่มีสิทธิได้รับตามที่ระเบียบ
กฎหมายกําหนด  จํานวน 12 เดือน  (กองการศึกษา) 

เงินวิทยฐานะ จํานวน 134,400 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ให้กับครู,
ครูผู้ดูแลเด็ก ที่มีสิทธิได้รับตามที่ระเบียบกฎหมายกําหนด  
จํานวน 12 เดือน  (กองการศึกษา)          
     
     

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 363,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุง
คาตอบแทนพนักงานจ้างของผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) 
จํานวน 2 อัตรา จํานวน 12  เดือน  (กองการศึกษา)          
     
     

งบดําเนินงาน รวม 3,188,410 บาท
ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และลูกจ้างอื่นๆ ที่ได้รับคําสั่งให้
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือวันหยุดราชการ 
(กองการศึกษา)          
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คาเชาบ้าน จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านหรือคาเชาซื้อให้แก ครู,ครูผู้ดูแลเด็ก 
ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามที่ระเบียบฯกําหนด  (กองการศึกษา)          
     
     

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้กับครู,
ครูผู้ดูแลเด็ก ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามที่ระเบียบฯกําหนด  
(กองการศึกษา)          
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ค่าใช้สอย รวม 2,070,650 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 1,121,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างบริการ  เพื่อปฏิบัติงานประจําศูนยพัฒนา
เด็กเล็กในสังกัด  ดังนี้
1) ผู้ชวยดูแลเด็ก ประจําศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดดงสมบูรณ
สามัคคีธรรม 
อัตราเดือนละ  11,900 บาท จํานวน  1  อัตรา
และอัตราเดือนละ  11,840  บาท  จํานวน  1  อัตรา  
จํานวน  12  เดือน  
2) ผู้ชวยดูแลเด็ก ประจําศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงกลาง 
อัตราเดือนละ  11,900  บาท จํานวน  1  อัตรา
และอัตราเดือนละ  11,840  บาท  จํานวน  3  อัตรา  
จํานวน  12  เดือน  
3) ผู้ชวยดูแลเด็ก ประจําศูนยพัฒนาเด็กเล็กสวรรค 
อัตราเดือนละ  11,840  บาท  จํานวน  1  อัตรา  
จํานวน  12  เดือน  
4) จ้างเหมาบริการทําความสะอาดและซอมแซม
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อัตราเดือนละ  5,500  บาท  
จํานวน  2  อัตรา จํานวน  12  เดือน  
(กองการศึกษา)

     

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงต้อนรับบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน 
เยี่ยมชม หรือกิจกรรมอื่นที่เป็นประโยชนตอเทศบาล ตลอดจน
การเลี้ยงรับรองการประชุมคณะกรรมการอื่นๆซึ่งประกอบด้วย 
คาอาหาร คาของขวัญ ชอดอกไม้ ของที่ระลึก ฯลฯ  
(กองการศึกษา)          
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้ที่ได้รับคําสั่งให้เดินทางไป
ราชการ เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาที่พัก  คาเดินทาง และคาใช้จายอื่นๆ
ตามที่ระเบียบฯกําหนด     
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ. 2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 (กองการศึกษา)     
     
     
     

คาใช้จายในการสนับสนุนคาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก

จํานวน 159,800 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการสนับสนุนคาจัดการเรียนการสอน
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กภายในตําบล เชน  คารายหัวและคาใช้
จายอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง   
-  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่
สุด  ที่  มท 0809.4/ว2140 ลงวันทีีี 12 กรกฎาคม พ.ศ.2565     
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570)    
หน้าที่  162  ลําดับที่  2   (กองการศึกษา)     
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คาใช้จายในโครงการจัดกิจกรรมทางวิชาการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ทั้ง  3  แหง

จํานวน 40,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการ
จัดกิจกรรมทางวิชาการตางๆ ในการเรียนการสอนของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เชน กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระพันปีหลวง 
กิจกรรมแขงขันกีฬาเด็กปฐมวัย ฯลฯ   
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและสงเสริมนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันขององคกรปกครองสวนท้อง พ.ศ.  2564   
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570)    
หน้าที่  170  ลําดับที่  22  (กองการศึกษา)          
     
     

คาใช้จายในโครงการสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา จํานวน 106,220 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา  
เชน  คาหนังสือ,  คาอุปกรณการเรียน,  คาเครื่องแบบนักเรียน,  
คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและคาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง    
-  เป็นไปตามรายการเงินอุดหนุนทั่วไปประจําปีงบประมาณ
รายจาย  พ.ศ.  2565     
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570)    
หน้าที่  169 ลําดับที่  21  (กองการศึกษา)    
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คาลงทะเบียน จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียม 
หรือคาใช้จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม สําหรับการฝึกอบรมที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐจัดหรือรวมกันจัด หรือการฝึกอบรมที่หนวย
งานอื่นซึ่งไมใชหนวยงานของรัฐจัดหรือรวมกันจัด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557  (กองการศึกษา)

คาอาหารกลางวัน จํานวน 483,630 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดเทศบาลตําบลดงสมบูรณ  จัดสรรให้ในอัตราคนละ 
21 บาท  จัดสรร  100%  จํานวน  245 วัน   
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ 
มท 0893.2/ว 1918 ลงวันที่  16  มิถุนายน  2552  และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท 0816.2/ว 5061  
ลงวันที่  18  กรกฎาคม  2556 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570)    
หน้าที่  163 ลําดับที่  6  (กองการศึกษา)  
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โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ จํานวน 50,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก
แหงชาติ  เชนคาใช้จายในการจัดงานและการจัดกิจกรรม
สาธารณะคาตอบแทนเจ้าที่ชวยปฏิบัติงานในการจัดงาน  
และการจัดกิจกรรมสาธารณะ  คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่
ในการจัดงาน  และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
คาวัสดุ อุปกรณ ฯลฯ 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเบิกจาย
คาใช้จายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและสงเสริม
นักกีฬาเข้ารวมการแขงขันขององคกรปกครองสวนท้อง 
พ.ศ.  2564   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570)    
หน้าที่  165  ลําดับที่  10  (กองการศึกษา)
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โครงการปฐมนิเทศสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง  3  แหง  ภายใน
ตําบลดงสมบูรณ

จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการปฐมนิเทศสําหรับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แหง เชน คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และ
การตกแตงสถานที่ฝึกอบรม  คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึก
อบรมคาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ คาถายเอกสารคาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตางๆ ในการ
ฝึกอบรมคากระเปาหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมคาของสมนาคุณในการดูงาน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร คาที่พัก 
คายานพาหนะ คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม และ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น  พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570)   
 หน้าที่  162  ลําดับที่  3  (กองการศึกษา)
     
     
     

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาซอมแซมทรัพยสินตางๆ ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ทั้ง 3 แหง เชน ซอมแซมโต๊ะ เก้าอี้ เครื่องเลนเด็ก ฯลฯ  
(กองการศึกษา)          
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ค่าวัสดุ รวม 1,041,760 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง 
หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก 
วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล 
และให้หมายถึงรายจายเพื่อประกอบ ขึ้นใหม ดัดแปลง 
ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ สิ่งของที่ใช้ในการซอมแชมบํารุง
รักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้อง
ชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย 
คาติดตั้ง เป็นต้น เชน  หนังสือ กระดาษ  เครื่องคิดเลข
ขนาดเล็ก น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน 
ตรายาง  เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก  ที่เย็บกระดาษ 
กรรไกร พระบรมฉายาลักษณ  ดินสอ  ปากกา ยางลบ  
สมุด สมุดประวัติข้าราชการ ธงชาติ น้ําดื่มสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน  พวงมาละ กรวยดอกไม้ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิก
คาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
(กองการศึกษา)
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 991,760 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว ที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง
 หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก 
วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง 
คาภาษี คาประกันภัยคาติดตั้ง เป็นต้นเชน  ไม้กวาด 
เขง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้าหม ผ้าปูโต๊ะ วัสดุ
ประกอบอาหาร อาหารสําเร็จรูป ฯลฯ  
และคาอาหารเสริม(นม) ดังนี้
     1)  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับโรงเรียน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
ในเขตเทศบาลตําบลดงสมบูรณชนิดยูเอชทีหรือนมพาสเจอรไรด  
จัดสรรให้ ราคา 8 บาท/กลอง จัดสรร  100%  จํานวน 260 วัน
เป็นเงิน  786,240  บาท   
     2)  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ของศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก ชนิด ยูเอชที หรือชนิดพาสเจอรไรด จัดสรรให้ 
ราคา 8 บาท/กลอง   จัดสรร  100%  จํานวน 260 วัน  
เป็นเงิน  195,520 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0816.2/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
(กองการศึกษา)  
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง 
เป็นต้น เชน  ไม้ตางๆ ค้อน น้ํามันทาไม้ คีม ชะแลง น้ํามันทาไม้ 
ทินเนอร สี ปูนสีเมนต ทอน้ําและอุปกรณประปา ทอตางๆ 
ทอน้ําบาดาล ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองการศึกษา)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง 
หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุ
คงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รายจาย
ที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย 
คาติดตั้ง เป็นต้น เชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณบันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร หนวยประมวลผล แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ 
เมาส เครื่องกระจายสัญญาณ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
(กองการศึกษา)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 36,000 บาท
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 36,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  
เชน  คาโทรภาพ (โทรสาร)  คาเทเลกซ  คาวิทยุสื่อสาร  
คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้
ระบบอินเทอรเน็ตรวมถึงอินเทอรเน็ตการดและคาสื่อสาร
อื่นๆ  เชน  คาเคเบิ้ลทีวี  คาเชาชองสัญญาณดาวเทียมเป็นต้น  
และให้หมายความรวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกลาว
และคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ คาตอสัญญาณ 
จีพีเอส(1 ครั้ง/ปี) สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ทั้ง  3  แหง  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564(กองการศึกษา)

งบลงทุน รวม 171,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 59,800 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตู้เหล็ก จํานวน 17,100 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็ก  แบบ  2  บาน  มีมือจับชนิดบิด  
มีแผนชั้นปรับระดับ  3  ชิ้น  คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม (มอก.)  จํานวน  3  หลังๆ ละ  5,700  บาท  
เป็นเงิน  17,100  บาท
-   เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ   สํานักงบประมาณ  
 (กองการศึกษา)   
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก จํานวน 16,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก  สําหรับงาน
สํานักงาน  จํานวน  1  เครื่อง   เป็นเงิน   16,000  บาท
 คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 2 แกนหลัก 
(2 core) และ 4 แกนเสมือน (4 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวล
ผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาสูงสุด ไมน้อยกวา 3.5 GHz จํานวน 1 หนวย 
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 
ขนาดไมน้อยกวา 4 MB 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา 
ขนาดไมน้อยกวา 4 GB 
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุ
ไมน้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ
ไมน้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมน้อยกวา 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไมน้อยกวา 12 นิ้ว 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
ไมน้อยกวา 3 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมน้อยกวา 1ชอง 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวาแบบติดตั้งภาย
ใน (Internal) หรือภายนอก (External) 
จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง 
- สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) 
และ Bluetooth
 -  เป็นไปตามประกาศเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร  (กองการศึกษา)     
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เครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED ขาวดํา ชนิด Network จํานวน 26,700 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED ขาวดํา
ชนิด Network แบบที่1  จํานวน  3  เครื่องๆ  ละ  8,900  
เป็นเงิน  26,700  บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4
 ไมน้อยกวา 28 หน้าตอนาที (ppm) 
- สามารถพิมพเอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 128 MB 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง 
หรือ สามารถใช้งานผานเครือขายไร้สาย 
Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้ 
- มีถาดใสกระดาษได้รวมกันไมน้อยกวา 250 แผน 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนดขนาด
ของกระดาษเองได้
 -  เป็นไปตามประกาศเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร  (กองการศึกษา)     

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 112,000 บาท
คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

โครงการจัดทํากําแพงกันดินศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงสวรรค จํานวน 112,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาตามโครงการจัดทํากําแพงกันดิน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงสวรรค ขนาด  กว้าง  2  เมตร 
ยาว  60 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลดงสมบูรณ  (กองชาง)
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,587,600 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,587,600 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุดคาอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)

จํานวน 1,587,600 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  จัดสรรในอัตรา
คนละ 21 บาท  จัดสรร  100%  จํานวน 200 วัน 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565   
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570)    
หน้าที่  163  ลําดับที่  5  (กองการศึกษา)     
     
     

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 765,520 บาท

งบบุคลากร รวม 191,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 191,520 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 191,520 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงตําแหนง  
นักวิชาการสาธารณสุข  จํานวน 12 เดือน  (สํานักปลัด)          
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งบดําเนินงาน รวม 394,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 164,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 164,000 บาท

-  เพื่อเป็นคาตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข อสม. ที่ได้รับคําสั่งให้มาชวยปฏิบัติงานด้านนี้
(สํานักปลัด)     
     
     

ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการตางๆ  เชน คาสํารวจข้อมูลสัตว
และขึ้นทะเบียนสัตวตามโครงการสัตวปลอดโรค  คนปลอดภัย  
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ  อัคราชกุมารี  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  (สํานักปลัด)     
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายโครงการธนาคารคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชนตําบลดง
สมบูรณ

จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการธนาคารคัดแยกขยะ
มูลฝอยในชุมชนเทศบาลตําบลดงสมบูรณ เชนคาใช้จายเกี่ยวกับ
การใช้และการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม  คาใช้จายในพิธีเปิดและ
ปิดการฝึกอบรม  คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ คาถาย
เอกสารคาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมคาใช้จายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตางๆ
ในการฝึกอบรมคากระเปาหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม คาของสมนาคุณในการดูงาน คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร คาที่พัก 
คายานพาหนะ คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม และ
คาเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น  พ.ศ.2557 และ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
  -  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ดวนที่สุด   ที่  มท 0804.5/ว  2327  
ลงวันที่  3  พฤศจิกายน  2560   
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570)
หน้าที่  139   ลําดับที่  2  (สํานักปลัด)  
          

วันที่พิมพ : 8/8/2565  10:57:07 หน้า : 78/111



คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้ที่ได้รับคําสั่งให้เดินทางไป
ราชการ เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาที่พัก  คาเดินทาง และคาใช้จายอื่นๆ
ตามที่ระเบียบฯกําหนด     
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ. 2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  (สํานักปลัด)     
     
          

คาใช้จายในโครงการ Big  Cleaning  Day จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ Big Cleaning Day 
เชน  คาป้ายโครงการ คาวัสดุ  อุปกรณ คาอาหารและน้ําดื่มแก
ผู้เข้ารวมกิจกรรมฯลฯ  
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเบิกจาย
คาใช้จายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและสงเสริม
นักกีฬาเข้ารวมการแขงขันขององคกรปกครองสวนท้อง 
พ.ศ.  2564   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570)    
หน้าที่  216  ลําดับที่  1 (สํานักปลัด)   
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คาใช้จายในโครงการบริหารจัดการระบบแพทยฉุกเฉิน จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการบริหารจัดการ
ระบบแพทยฉุกเฉินของเทศบาลตําบลดงสมบูรณ   
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0891.3/ 
ว 286  ลงวันที่  17  กันยายน  2553     
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570)    
หน้าที่  177  ลําดับที่  11  (สํานักปลัด)      
     
     
     

คาใช้จายในโครงการรณรงค ป้องกันและควบคุมโรคระบาดในคน
และสัตว

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการรณรงคป้องกันและ
ควบคุมโรคระบาดในคนและสัตว เชนโครงการรณรงคป้องกัน 
และควบคุมโรคไข้เลือดออก และโครงการตางๆ     
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเบิกจาย
คาใช้จายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและสงเสริม
นักกีฬาเข้ารวมการแขงขันขององคกรปกครองสวนท้อง 
พ.ศ.  2564  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570)    
 หน้าที่  178  ลําดับที่  13  (สํานักปลัด)    
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คาลงทะเบียน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียม 
หรือคาใช้จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม สําหรับการฝึกอบรมที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
หรือหนวยงานอื่นของรัฐจัดหรือรวมกันจัด หรือการฝึกอบรมที่
หนวยงานอื่นซึ่งไมใชหนวยงานของรัฐจัดหรือรวมกันจัด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557  (สํานักปลัด)

โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID - 19

จํานวน 50,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการเฝ้าระวัง
ป้องกันและควคุมโรคติดตอ เชื้อไว้รัสโคโรนา  2009  (โควิด  19)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุดที่ 
มท  0808.2/ ว 2787  ลงวันที่  15  พฤษภาคม  พ.ศ. 2560    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570)   
หน้าที่  179  ลําดับที่  15  (สํานักปลัด)  
     
     
     

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณอัคราชกุมารี

จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ สัตวปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณอัคราชกุมารี
เชนคาป้ายโครงการ  คาป้ายสําหรับเดินรณรงค  คาแผนพับ
ประชาสัมพันธ  คาวัคซีน  คาน้ํายาฆาเชื้อโรค  คาวัสดุอุปกรณ
ที่เกี่ยวข้อง (สํานักปลัด)
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ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 30,000 บาท

 -  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เชน 
ทรายอะเบท น้ํายาพนยุง  ฯลฯ  (สํานักปลัด)          
     
     

งบเงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 180,000 บาท

-  เพื่ออุดหนุนให้แกคณะกรรมการหมูบ้าน  ตามโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข  แยกเป็น  
 1)  คณะกรรมการหมูบ้านดงสมบูรณ หมู 1 
จํานวน   20,000 บาท  ตามโครงการดังตอไปนี้
 (1)  โครงการอบรมการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน  
จํานวนเงิน  8,000 บาท
 (2)  โครงการอบรมการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพ
เด็ก  จํานวนเงิน  6,000 บาท                            
 (3)  โครงการสืบสานพระราชปณิธาน ต้านภัยมะเร็งเต้า
นม จํานวนเงิน  6,000   บาท    
2)  คณะกรรมการหมูบ้านดงสมบูรณ หมู  2  
จํานวน  20,000  บาท  ตามโครงการดังตอไปนี้
 (1)  โครงการอบรมการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน  จํานวน
เงิน  8,000  บาท  
 (2)  โครงการอบรมการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพ
เด็ก  จํานวนเงิน  6,000  บาท  
 (3)  โครงการสืบสานพระราชปณิธาน ต้านภัยมะเร็งเต้า
นม จํานวนเงิน  6,000  บาท  
3)  คณะกรรมการหมูบ้านดงกลาง หมู 3  
จํานวน  20,000  บาท  ตามโครงการดังตอไปนี้  
 (1) โครงการอบรมการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน  
จํานวนเงิน  8,000  บาท  
 (2) โครงการอบรมการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพ
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เด็ก   จํานวนเงิน  6,000 บาท  
 (3) โครงการสืบสานพระราชปณิธาน ต้านภัยมะเร็งเต้า
นม  จํานวนเงิน  6,000  บาท  
4)  คณะกรรมการหมูบ้านดงกลาง หมู 4 จํานวน  20,000  บาท  
ตามโครงการดังตอไปนี้ 
 (1) โครงการอบรมการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 
จํานวนเงิน  8,000 บาท  
 (2) โครงการอบรมการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพ
เด็ก จํานวนเงิน  6,000  บาท     
 (3) โครงการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
ชุมชน   จํานวนเงิน  6,000  บาท
5)  คณะกรรมการหมูบ้านดงบัง หมู  5  จํานวน  20,000
  บาท  ตามโครงการดังตอไปนี้ 
 (1)  โครงการอบรมการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน  
จํานวนเงิน  8,000 บาท  
 (2)  โครงการอบรมการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพ
เด็ก  จํานวนเงิน  6,000 บาท  
 (3)  โครงการสืบสานพระราชปณิธาน ต้านภัยมะเร็งเต้า
นม  จํานวนเงิน  6,000 บาท  
6)  คณะกรรมการหมูบ้านดงสวรรค หมู  6  
จํานวน  20,000  บาท  ตามโครงการดังตอไปนี้ 
 (1)  โครงการอบรมการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน  จํานวน
เงิน  8,000 บาท  
 (2)  โครงการอบรมการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพ
เด็ก  จํานวนเงิน  6,000 บาท  
 (3)  โครงการสืบสานพระราชปณิธาน ต้านภัยมะเร็งเต้า
นม  จํานวนเงิน  6,000 บาท  
7)  คณะกรรมการหมูบ้านดงจันทร หมู  7  
จํานวน  20,000  บาท  ตามโครงการดังตอไปนี้ 
 (1)  โครงการอบรมการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน  
จํานวนเงิน  8,000 บาท  
 (2)  โครงการอบรมปรับปรุงภาวะโภชนาการและ
สุขภาพเด็ก  จํานวนเงิน  6,000 บาท  
 (3) โครงการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในชุมชน   จํานวนเงิน  6,000  บาท
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8)  คณะกรรมการหมูบ้านไทยเจริญ หมู 8  
จํานวน  20,000  บาท  ตามโครงการดังตอไปนี้ 
 (1)  โครงการบรมการอควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน  
จํานวนเงิน  8,000 บาท  
 (2)  โครงการอบรมการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพ
เด็ก  จํานวนเงิน  6,000 บาท  
 (3)  โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
ชุมชน  จํานวนเงิน  6,000  บาท        
9)  คณะกรรมการหมูบ้านไทยเจริญ หมู  9 
 จํานวน  20,000  บาท  ตามโครงการดังตอไปนี้   
 (1)  โครงการอบรมการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน  
จํานวนเงิน  8,000 บาท  
 (2)  โครงการอบรมการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพ
เด็ก  จํานวนเงิน  6,000 บาท    
 (3)  โครงการสืบสานพระราชปณิธาน ต้านภัยมะเร็งเต้า
นม  จํานวนเงิน  6,000 บาท  
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570)   
หน้าที่  178 ลําดับที่  14  (สํานักปลัด)
     
     
     

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 712,760 บาท

งบบุคลากร รวม 692,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 692,760 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 692,760 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงตําแหนง  
นักพัฒนาชุมชน  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  
จํานวน  12 เดือน  (สํานักปลัด)     
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งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสํารวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานตําบลดงสมบูรณ จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการสํารวจ
และจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานระดับหมูบ้าน เพื่อนํามาประกอบ
การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลดงสมบูรณ
เชน  คาตอบแทนในการจัดเก็บหรือสํารวจข้อมูล  
คาใช้จายในการเผยแพร  คาวัสดุ  อุปกรณในการสํารวจ
ข้อมูล ฯลฯ  
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.  2562 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570)    
หน้าที่  187  ลําดับที่  18  (สํานักปลัด)      
     
     
     

โครงการสํารวจและจัดทําฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการสํารวจและจัด
ทําฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในเขตเทศบาลตําบล
ดงสมบูรณ เชน คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ ฯลฯ      
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.  2562   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570)    
หน้าที่  187  ลําดับที่  17  (สํานักปลัด)   
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 105,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 105,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 105,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ จํานวน 50,000 บาท

-  เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการจัดกิจกรรม
วันผู้สูงอายุของเทศบาลตําบลดงสมบูรณ 
เชน คาพิธีทางศาสนา  คาอาหารและเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล
คามหรศพ  คาการแสดง  คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ชวยปฎิบัติงาน
ในการจัดงาน  คาตกแตงสถานที่และจัดสถานที่  คาตอบแทน
คณะกรรมการตัดสิน  คาโล  ถ้วยรางวัล  เงินรางวัล  และคาใช้
จายอื่นๆที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน   
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเบิกจาย
คาใช้จายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและสงเสริม
นักกีฬาเข้ารวมการแขงขันขององคกรปกครองสวนท้อง 
พ.ศ.  2564    
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570)    
หน้าที่  183  ลําดับที่  8  (สํานักปลัด)     
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โครงการผู้สูงอายุใสใจสุขภาพตําบลดงสมบูรณ จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการผู้สูงวัย
ใสใจสุขภาพตําบลดงสมบูรณ เชน คาวัสดุ อุปกรณ 
คาดําเนินการ ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น  พ.ศ.2557 และ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561   
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570)    
หน้าที่  187  ลําดับที่  16  (สํานักปลัด)      
     
     
     

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต จํานวน 30,000 บาท

-  เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ผู้ป่วยด้อยโอกาส และครอบครัวผู้มีรายได้น้อย 
และผู้ไร้ที่พึ่งพิง ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น  พ.ศ.2557 และ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  
พ.ศ.  2560  แก้ไข้เพิ่มเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2561  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570)    
หน้าที่  188  ลําดับที่  19  (สํานักปลัด)       
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โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตําบลดงสมบูรณ จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการโรงเรียนผู้สูง
อายุของเทศบาลตําบลดงสมบูรณ เชน คาวัสดุ อุปกรณ  
คาการแสดง  คาใช้จายในการแสดง  คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่
ในการจัดงาน  คาวัสดุอุปกรณที่จําเป็น  เงินหรือของรางวัล ฯลฯ
     
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเบิกจายคาใช้จาย
ในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและสงเสริมนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันขององคกรปกครองสวนท้อง พ.ศ.  2564   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570)    
หน้าที่  189  ลําดับที่  15  (สํานักปลัด)    
     
     
     

แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและประปา รวม 246,000 บาท

งบลงทุน รวม 246,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 246,000 บาท
ครุภัณฑการเกษตร

ซับเมิรสสูบน้ํา (Submerse) จํานวน 196,000 บาท

มีรายการดังตอไปนี้
1)  ซับเมิรสสูบน้ํา  ขนาด 1 แรงม้า
เป็นเครื่องสูบน้ําไฟฟ้าสามารถติดตั้งกับบอบาดาลขนาด
เส้นผาศูนยกลาง  6  นิ้ว ตัวเรือนสูบ  ใบพัด  เพลา  ข้อตอทางน้ํา
เข้า-ออก  ทําด้วยทอแสตนแลสมี  Chake  Value  กันน้ําไหล
กลับปริมาณน้ําที่สูบได้ไมน้อยกวา  30-70 ลิตร/นาที  ที่แรงสงสูง
ไมน้อยกวา  60  เมตร ตัวมอเตอรเป็นแบบจุมน้ํา  ระบายความ
ร้อนด้วยน้ําใช้กับไฟฟ้า  220  โวลท  50Hz  ขนาดไมน้อย
กวา  1.5  แรงม้าพร้อมสายเคเบิ้ล  ขนาดพื้นที่หน้าตัดของลวด
ทองแดงไมน้อยกวา  2.5  ตร.มม.  ยาวไมน้อยกวา  50  เมตร 
ฝาครอบบอบาดาลทําด้วยเหล็กหนาใช้สําหรับบอบาดาล 
Dia 4-6นิ้ว  เจาะรูสําหรับร้อยสายไฟฟ้า 2 รู จํานวน 2ชุดๆ 
ละ 20,000 บาท  เป็นเงิน  40,000  บาท

วันที่พิมพ : 8/8/2565  10:57:07 หน้า : 88/111



2)  ซับเมิรสสูบน้ํา  ขนาด 1.5 แรงม้า
เป็นเครื่องสูบน้ําไฟฟ้าสามารถติดตั้งกับบอบาดาลขนาดเส้นผา
ศูนยกลาง  6  นิ้ว ตัวเรือนสูบ  ใบพัด  เพลา  ข้อตอทางน้ํา
เข้า-ออก  ทําด้วยทอแสตนแลสมี  Chake  Value  กันน้ําไหล
กลับปริมาณน้ําที่สูบได้ไมน้อยกวา  30-70 ลิตร/นาที  ที่แรงสงสูง
ไมน้อยกวา  60  เมตร ตัวมอเตอรเป็นแบบจุมน้ํา  ระบายความ
ร้อนด้วยน้ําใช้กับไฟฟ้า  220  โวลท  50Hz  ขนาดไมน้อย
กวา  1.5  แรงม้าพร้อมสายเคเบิ้ล  ขนาดพื้นที่หน้าตัดของลวด
ทองแดงไมน้อยกวา  2.5  ตร.มม. ยาวไมน้อยกวา  50  เมตร 
ฝาครอบบอบาดาลทําด้วยเหล็กหนาใช้สําหรับบอบาดาล  
Dia  4-6นิ้ว  เจาะรูสําหรับร้อยสายไฟฟ้า 2 รู จํานวน  4
ชุดๆ ละ 24,000 บาท  เป็นเงิน  96,000  บาท
3)  ซับเมิรสสูบน้ํา  ขนาด 2 แรงม้า
เป็นเครื่องสูบน้ําไฟฟ้าสามารถติดตั้งกับบอบาดาลขนาดเส้นผา
ศูนยกลาง  6  นิ้ว ตัวเรือนสูบ  ใบพัด  เพลา  ข้อตอทางน้ํา
เข้า-ออก  ทําด้วยทอแสตนแลสมี  Chake  Value  กันน้ําไหล
กลับปริมาณน้ําที่สูบได้ไมน้อยกวา  30-70 ลิตร/นาที  ที่แรงสงสูง
ไมน้อยกวา  60  เมตร ตัวมอเตอรเป็นแบบจุมน้ํา  ระบายความ
ร้อนด้วยน้ําใช้กับไฟฟ้า  220  โวลท  50Hz  ขนาดไมน้อย
กวา  1.5  แรงม้าพร้อมสายเคเบิ้ล  ขนาดพื้นที่หน้าตัดของลวด
ทองแดงไมน้อยกวา  2.5  ตร.มม.  ยาวไมน้อยกวา  50  เมตร 
ฝาครอบบอบาดาลทําด้วยเหล็กหนาใช้สําหรับบอบาดาล  
Dia  4-6นิ้ว  เจาะรูสําหรับร้อยสายไฟฟ้า 2 รู จํานวน  2
ชุดๆ ละ 30,000  บาท  เป็นเงิน  60,000  บาท
เนื่องจากเป็นครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ จึงตั้งงบประมาณรายจายตามราคาที่ได้มาจากการสืบ
ราคาจากท้องตลาด หรือราคาที่เคยจัดซื้ออยางประหยัด
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  (กองชาง)  

    

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

ชุดโคมไฟฟ้า จํานวน 50,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชุดโคมไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ สําหรับติดตั้ง
ใหม หรือติดตั้งแทนของเดิมที่ชํารุดไมสามารถใช้งานได้ 
-  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น  
ดวนที่สุด  ที่ มท  0808.2/ว 1248  ลว. 27  มิ.ย.  2559  
(กองชาง)       
     
     
     

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 120,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการปรับปรุงและพัฒนาหมูบ้าน หน้าบ้าน ถนนในเขตเทศบาล
ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด และนาอยู

จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการปรับปรุง
และพัฒนาหมูบ้าน หน้าบ้าน ถนนในเขตเทศบาลให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อย สะอาดและนาอยู เชน คาวัสดุ อุปกรณ ฯลฯ  
-  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด  
ที่ มท 0891.4/ว 407  ลงวันที่  26  กุมภาพันธ  2559     
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570)    
หน้าที่  195  ลําดับที่  14  (สํานักปลัด)      
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โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 30,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามระเบียบฯของกระทรวง
มหาดไทย  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570)    
หน้าที่  196 ลําดับที่  16  (สํานักปลัด)     
     
     

โครงการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
แบบพอเพียง

จํานวน 30,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการสงเสริม 
สนับสนุนการดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง
ในเขตเทศบาลตําบลดงสมบูรณ      
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570)    
หน้าที่  197  ลําดับที่  17  (สํานักปลัด)  
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โครงการเสริมสร้างความรู้และการป้องกันปัญหาการตั้งครรภไม
พร้อมในวัยรุน

จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการเสริมสร้าง
ความรู้และการป้องกันปัญหาการตั้งครรภไมพร้อมในวัยรุน   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570)    
หน้าที่  196 ลําดับที่  15  (สํานักปลัด)     
     
     
     

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

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแผนยุทธศาสตร ฟ้า
แดดสงยางระดมกวาดล้างยาเสพพติด และตามนโยบายจังหวัด 
กระทรวงมหาดไทย และรัฐบาล

จํานวน 40,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับเพื่อดําเนินโครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด  ตามแผนยุทธการฟ้าแดดสงยาง 
ระดมกวาดล้างยาเสพติดและตามนโยบายจังหวัด
กระทรวงมหาดไทยและรัฐบาลฯ  
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570)    
หน้าที่  198 ลําดับที่  18  (สํานักปลัด)
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 661,200 บาท

งบบุคลากร รวม 370,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 370,500 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 370,500 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน  ตําแหนง  
นักสันทนาการ  12 เดือน   (กองการศึกษา)          
     
     

งบดําเนินงาน รวม 285,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และลูกจ้างอื่นๆ ที่ได้รับคําสั่งให้
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือวันหยุดราชการ 
(กองการศึกษา)          
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ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้ที่ได้รับคําสั่งให้เดินทางไป
ราชการ เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาที่พัก  คาเดินทาง และคาใช้จายอื่นๆ
ตามที่ระเบียบฯกําหนด     
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ. 2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  (กองการศึกษา)     
     
         

     
     
     

คาใช้จายในโครงการจัดกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน
ของเทศบาลตําบลดงสมบูรณ  เชน  ฝึกอบรม
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเบิกจาย
คาใช้จายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและสงเสริม
นักกีฬาเข้ารวมการแขงขันขององคกรปกครองสวนท้อง 
พ.ศ.  2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570)    
หน้าที่ 202  ลําดับที่  7  (กองการศึกษา)  
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คาลงทะเบียน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคา
ใช้จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึก
อบรม สําหรับการฝึกอบรมที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐจัดหรือรวมกันจัด หรือการฝึกอบรมที่หนวย
งานอื่นซึ่งไมใชหนวยงานของรัฐจัดหรือรวมกันจัด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557  (กองการศึกษา)

โครงการแขงขันกีฬาตําบลดงสมบูรณต้านยาเสพติด จํานวน 180,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดโครงการแขงขันกีฬาตําบล
ดงสมบูรณต้านยาเสพติด เชน คาจัดสถานที่  คาเครื่องเสียง  
คาจ้างเหมาทําความสะอาด  คาใช้จายตกแตงสถานที่  
จัดสถานที่  คาตอบแทนกรรมการตัดสิน  คาถ้วยรางวัล  
เงินรางวัล  คาอุปกรณแขงขัน  คาตอบแทนเจ้าหน้าที่
ประจําสนาม  คาตอบแทนเจ้าหน้าที่จัดการแขงขัน  
คาจัดทําเกียรติบัตร  คาใช้จายในการจัดพิธีเปิด-ปิด
การแขงขันกีฬา  คาจัดริ้วขบวน  คาเสื้อกีฬา  คารับรอง ฯลฯ
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเบิกจาย
คาใช้จายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและสงเสริม
นักกีฬาเข้ารวมการแขงขันขององคกรปกครองสวนท้อง 
พ.ศ.  2564   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570)    
หน้าที่  201  ลําดับที่  5  (กองการศึกษา)      
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ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง 
หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก 
วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล 
และให้หมายถึงรายจายเพื่อประกอบ ขึ้นใหม ดัดแปลง 
ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ สิ่งของที่ใช้ในการซอมแชมบํารุง
รักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้อง
ชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย 
คาติดตั้ง เป็นต้น เชน  หนังสือ กระดาษ  เครื่องคิดเลข
ขนาดเล็ก น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน 
ตรายาง  เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก  ที่เย็บกระดาษ 
กรรไกร พระบรมฉายาลักษณ  ดินสอ  ปากกา ยางลบ  
สมุด สมุดประวัติข้าราชการ ธงชาติ น้ําดื่มสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน  พวงมาละ กรวยดอกไม้ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิก
คาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
(กองการศึกษา)
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วัสดุกีฬา จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุกีฬา ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัยคาติด
ตั้ง เป็นต้น เชน หวงยาง  ลูกฟุตบอล  ตะกร้อ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  (กองการศึกษา)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง เป็นต้น เชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณบันทึกข้อมูล 
เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร หนวยประมวลผล แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ เมาส เครื่องกระจายสัญญาณ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ณ 30 ธันวาคม 2564  (กองการศึกษา)
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งบลงทุน รวม 5,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,700 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตู้เหล็ก จํานวน 5,700 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็ก  แบบ  2  บาน  มีมือจับชนิดบิด  
มีแผนชั้นปรับระดับ  3  ชิ้น  คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม (มอก.)  จํานวน  1  หลังๆ ละ  5,700  บาท  
เป็นเงิน  5,700  บาท
-  เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ   สํานักงบประมาณ  
 (กองการศึกษา)   

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 300,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 300,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา จํานวน 30,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการตามโครงการจัดงาน
วันเข้าพรรษา เชน คาจตุปัจจัยไทยทาน  คาเทียนพรรษา  
คาผ้าอาบน้ําฝน  คาสังฆทาน ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเบิกจายคาใช้จาย
ในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและสงเสริมนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันขององคกรปกครองสวนท้อง พ.ศ.  2564   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570)    
หน้าที่  146  ลําดับที่  3   (กองการศึกษา)      
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โครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ จํานวน 250,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการสืบสาน
ประเพณีบุญบั้งไฟของเทศบาลตําบลดงสมบูรณ 
เชน คาอาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล  คามหรศพ  
คาการแสดง  คาใช้จายในการโฆษณาประชาสัมพันธ  คาบังไฟ  
คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ชวยปฏิบัติงานในการจัดงาน  คาใช้จายใน
การจัดสถานที่  คาใช้จายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย
คาจ้างเหมาทําความสะอาด  คาใช้จายในการตกแตงและ
จัดสถานที่  คาตอบแทนกรรมการตัดสิน  คาถ้วยรางวัล  
เงินรางวัล  ฯลฯ 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเบิกจาย
คาใช้จายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและสงเสริม
นักกีฬาเข้ารวมการแขงขันขององคกรปกครองสวนท้อง 
พ.ศ.  2564   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570)    
หน้าที่  149  ลําดับที่  9  (กองการศึกษา)
     
     
     

วันที่พิมพ : 8/8/2565  10:57:07 หน้า : 99/111



โครงการอบรม พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และผู้นําชุมชนในเขต
เทศบาลตําบลดงสมบูรณ

จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการตามโครงการอบรม
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและผู้นําชุมชน 
ในเขตเทศบาลตําบลดงสมบูรณ  เชน  คาใช้จายในพิธีเปิดและปิด
การฝึกอบรม  คาวัสดุ  คาเครื่องเขียนและอุปกรณ 
คาประกาศนียบัตร  คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
คากระเปาหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  
คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรมฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  
พ.ศ.  2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570)    
หน้าที่  200  ลําดับที่  3  (กองการศึกษา)   
        
     

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 3,291,200 บาท

งบบุคลากร รวม 2,036,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,036,200 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 982,500 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล ตําแหนง  ผู้อํานวยการกองชาง  เจ้าพนักงานธุรการ  
นายชางโยธา จํานวน 12 เดือน  (กองชาง)          
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง  ผู้อํานวยการกองชาง 
จํานวน  1  อัตราๆ ละ 3,500 บาท  จํานวน 12 เดือน  
(กองชาง)          
     
     

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 940,700 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนแกพนักงานจ้างตามภารกิจ 
พนักงานจ้างทั่วไป และเงินปรับปรุงคาตอบแทนตําแหนง 
ผู้ชวยชางไฟฟ้า  ผู้ชวยเจ้าพนักงานประปา  ผู้ชวยชางโยธา  
และพนักงานขับรถกระเช้า  พนักงานจดมาตรวัดน้ํา  
พนักงานผลิตน้ําประปา  จํานวน  12 เดือน  (กองชาง)          
     
     

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 71,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจ้างตามภารกิจ 
พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนงผู้ชวยชางไฟฟ้า ผู้ชวยชางโยธา  
ผู้ชวยเจ้าพนักงานประปา  และพนักงานขับรถกระเช้า  
พนักงานจดมาตรวัดน้ํา  พนักงานผลิตน้ําประปา 
จํานวน 12 เดือน  (กองชาง)          
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งบดําเนินงาน รวม 1,255,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 170,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 150,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนผู้มาปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชนแกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น เชน คาตอบแทนเจ้า
หน้าที่จาก อบจ.ที่มาขุดเจาะ เป่าบอบาดาล ฯลฯ  
(กองชาง)          
     
     

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้
กับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และลูกจ้างอื่นๆ ที่ได้รับคําสั่ง
ให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  (กองชาง)          
     
     

คาเชาบ้าน จํานวน 10,000 บาท

 -  เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบ้านให้กับพนักงานเทศบาล 
ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ  (กองชาง)          
     
     

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 5,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล 
ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ  (กองชาง)          
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ค่าใช้สอย รวม 485,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 450,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ เชน คาจ้างออกแบบ  คาควบ
คุมงาน  คาจ้างทําป้ายประชาสัมพันธ คาถายแบบแปลนฯลฯ 
และคาจ้างเหมาบริการ  ดังนี้  
1)  คาจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป อัตราเดือนละ  9,880 บาท 
จํานวน  1  อัตรา   อัตราเดือนละ 7,800 บาท จํานวน  1 อัตรา  
และอัตราเดือนละ  7,720  บาท  จํานวน  1  อัตรา  
จํานวน  12  เดือน  (กองชาง)          
     
     

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้ที่ได้รับคําสั่งให้เดินทางไป
ราชการ เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาที่พัก  คาเดินทาง และคาใช้จายอื่นๆ
ตามที่ระเบียบฯกําหนด     
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ. 2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  (กองชาง)     
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คาใช้จายในโครงการสํารวจรังวัดพื้นที่สาธารณะและพื้นที่อื่นในเขต
เทศบาล

จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจัดทําแนวเขตรังวัดพื้นที่สาธารณะ และพื้นที่
อื่นๆในเขตเทศบาลให้ถูกต้องตามกฎหมาย   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.  2550  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570)    
หน้าที่  217  ลําดับที่  1   (กองชาง)     
     
     
     

คาลงทะเบียน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคา
ใช้จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึก
อบรม สําหรับการฝึกอบรมที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐจัดหรือรวมกันจัด หรือการฝึกอบรมที่หนวย
งานอื่นซึ่งไมใชหนวยงานของรัฐจัดหรือรวมกันจัด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557  (กองชาง)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองชาง)
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ค่าวัสดุ รวม 600,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง 
หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก 
วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล 
และให้หมายถึงรายจายเพื่อประกอบ ขึ้นใหม ดัดแปลง 
ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ สิ่งของที่ใช้ในการซอมแชมบํารุง
รักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้อง
ชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย 
คาติดตั้ง เป็นต้น เชน  หนังสือ กระดาษ  เครื่องคิดเลข
ขนาดเล็ก น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน 
ตรายาง  เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก  ที่เย็บกระดาษ 
กรรไกร พระบรมฉายาลักษณ  ดินสอ  ปากกา ยางลบ  
สมุด สมุดประวัติข้าราชการ ธงชาติ น้ําดื่มสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน  พวงมาละ กรวยดอกไม้ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิก
คาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
(กองชาง)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน 
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 
ได้แก วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง 
คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น เชน  ไมโครโฟน 
ขาตั้งไมโครโฟน โคมไฟ โทรโขง ไมคลอยพร้อมเครื่องสง
สัญญาณ ฟิวส เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า 
เข็มขัดรัดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิก
คาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
(กองชาง)

วัสดุกอสร้าง จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง 
เป็นต้น เชน  ไม้ตางๆ ค้อน น้ํามันทาไม้ คีม ชะแลง น้ํามันทาไม้ 
ทินเนอร สี ปูนสีเมนต ทอน้ําและอุปกรณประปา ทอตางๆ 
ทอน้ําบาดาล ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองชาง)
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 270,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 
เชน สารส้ม คลอรีน ฯลฯ  (กองชาง)          
     
     

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง 
หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุ
คงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รายจาย
ที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย 
คาติดตั้ง เป็นต้น เชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณบันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร หนวยประมวลผล แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ 
เมาส เครื่องกระจายสัญญาณ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
(กองชาง)

วัสดุอื่น จํานวน 100,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอื่นที่เป็นวัสดุคงทน  เชน  มิเตอรน้ํา
ขนาดตาง ๆ   มิเตอรฟ้า  และอุปกรณอื่นๆ  เพื่อใช้ในกิจการใน
การติดตั้งใหม  และเปลี่ยนทดแทนของเดิมที่ชํารุดไมสามารถใช้
งานได้ ฯลฯ  (กองชาง)     
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งานก่อสร้าง รวม 703,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 300,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 300,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาซอมแซมถนนลูกรัง พร้อมปรับเกรดเกลี่ย 
ลงทอ คสล.ภายในเขตเทศบาลตําบลดงสมบูรณ และลงลูกรัง
ในที่สาธารณะตางๆที่อยูในความรับผิดชอบของเทศบาล ฯลฯ 
(กองชาง)          
     
     

งบลงทุน รวม 403,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 403,000 บาท
คากอสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

โครงการกอสร้างห้องน้ํา  ชาย-หญิง  ประจําเทศบาลตําบลดง
สมบูรณ

จํานวน 403,000 บาท

-  โครงการกอสร้างห้องน้ํา  ชาย-หญิง  ประจําเทศบาลตําบล
ดงสมบูรณ  จํานวน  4  ห้อง  พื้นที่ใช้สอย  18.2  ตร.ม. 
ประจําเทศบาลตําบลดงสมบูรณ  รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
สํานักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย แบบกอสร้างโครงส้วม
สาธารณะ (แบบ  4  ห้อง)
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  2496
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2566-2570)  
หน้าที่  94  ลําดับที่  52
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 45,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 45,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 45,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการคุ้มครอง ดูแล บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม

จํานวน 30,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการคุ้ม
ครอง ดูแล บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เชน 
สงเสริมสนับสนุนโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 
และโครงการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง     
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเบิกจายคาใช้จาย
ในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและสงเสริมนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันขององคกรปกครองสวนท้อง พ.ศ.  2564   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570)  
  หน้าที่  14  ลําดับที่  7  (สํานักปลัด)
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โครงการจัดทําแปลงสาธิตเพื่อขยายพันธุข้าว และพันธุพืชตางๆ จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการจัดทํา
แปลงสาธิตเพื่อขยายพันธุข้าว และพันธุพืชตางๆ  เชน  คาวัสดุ
อุปกรณ ฯลฯ  
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและสงเสริมนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันขององคกรปกครองสวนท้อง พ.ศ.  2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570)      
หน้าที่  138  ลําดับที่  13  (สํานักปลัด)   
     
     
     

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการ รักน้ํา รักป่า รักษาแผนดิน จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการ รักน้ํา 
รักป่า รักษาแผนดิน และโครงการตางๆ ที่เกี่ยวเนื่อง
เชน  คาจัดทําป้ายโครงการ  คาจัดซื้อพันธุไม้  คาปุย  
คาอาหารและเครื่องดื่ม  สําหรับผู้เข้ารวมกิจกรรม  
และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็น  
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเบิกจาย
คาใช้จายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและสงเสริม
นักกีฬาเข้ารวมการแขงขันขององคกรปกครองสวนท้อง 
พ.ศ.  2564   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570)      
หน้าที่  143  ลําดับที่  8  (สํานักปลัด)      
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โครงการปลูกหญ้าแฝก และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการ ปลูกหญ้า
แฝกและปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯเพื่อเป็นการสนับสนุนแนวทาง
ตามพระราชดําริ และพระราชเสาวณีย เชน คาวัสดุอุปกรณ 
คาจัดซื้อหญ้าแฝด  คาปุยคอก  คาปุยเคมี  คาดินปลูก  คาน้ําดื่ม
คาอาหาร  แกผู้เข้ารวมกิจกรรม  ฯลฯ
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเบิกจาย
คาใช้จายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและสงเสริม
นักกีฬาเข้ารวมการแขงขันขององคกรปกครองสวนท้อง 
พ.ศ.  2564  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570)      
หน้าที่  141  ลําดับที่  5  (สํานักปลัด)     
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