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จ ำนวนเงนิคำ่ตอบแทนสมำชกิสภำองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 1,490,400 บำท

-  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยเงนิคำ่ตอบแทน ต ำแหน่ง

ประธำนสภำเทศบำล จ ำนวน 1 อตัรำๆ  ละ 15,180 บำท 

และเงนิคำ่ตอบแทน ต ำแหน่งรองประธำนสภำเทศบำล 

จ ำนวน 1 อตัรำๆละ 12,420 บำท และเงนิคำ่ตอบแทน

สมำชกิสภำเทศบำล จ ำนวน 10 อตัรำๆ  ละ 9,660 บำท 

โดยค ำนวณต ัง้จำ่ยไวไ้มเ่กนิ 12 เดอืน ต ัง้จำ่ยจำกเงนิ

รำยได ้(ส ำนกัปลดั)

เงนิคำ่ตอบแทนเลขำนุกำร/ทีป่รกึษำนำยกเทศมนตรี 198,720 บำท

-  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยเงนิคำ่ตอบแทนรำยเดอืน ต ำแหน่ง

เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี จ ำนวน 1 อตัรำๆ ละ 9,660 

และเงนิคำ่ตอบแทนรำยเดอืน ต ำแหน่งทีป่รกึษำ

นำยกเทศมนตรี จ ำนวน 1 อตัรำ ๆละ 6,900 บำท โดย

ค ำนวณต ัง้จำ่ยไวไ้มเ่กนิ 12 เดอืน ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

(ส ำนกัปลดั)

เงนิคำ่ตอบแทนพเิศษนำยก/รองนำยก 120,000 บำท

-  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยเงนิคำ่ตอบแทนพเิศษต ำแหน่ง

นำยกเทศมนตรี เดอืนละ 4,000 บำท และเงนิ

คำ่ตอบแทนพเิศษต ำแหน่งรองนำยกเทศมนตรี จ ำนวน 2 

อตัรำๆละ 3,000 บำทตอ่เดอืน โดยค ำนวณต ัง้จำ่ยไวไ้ม่

เกนิ 12 เดอืน ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้(ส ำนกัปลดั)     

เงนิคำ่ตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก 120,000 บำท

 - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยกเทศมนตรี 

เดอืนละ 4,000 บำท และเงนิคำ่ตอบแทนประจ ำต ำแหน่ง

รองนำยกเทศมนตรี จ ำนวน 2 อตัรำๆละ 3,000 บำทตอ่

เดอืน โดยค ำนวณต ัง้จำ่ยไวไ้มเ่กนิ 12 เดอืน  ต ัง้จำ่ยจำก

เงนิรำยได ้(ส ำนกัปลดั)

เงนิเดอืนนำยก/รองนำยก 695,520 บำท

-  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยเงนิเดอืน ต ำแหน่งนำยกเทศมนตรี 

เดอืนละ 27,600 บำท และเงนิเดอืนรองนำยกเทศมนตรี 

จ ำนวน 2 อตัรำๆละ 15,180 บำท โดยค ำนวณต ัง้จำ่ยไวไ้ม่

เกนิ 12 เดอืน ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้(ส ำนกัปลดั)

รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยท ั่วไป

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

งบบุคลำกร 7,281,540 บำท

เงนิเดือน (ฝ่ำยกำรเมือง) 2,624,640 บำท

ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมท ัง้สิน้ 34,025,700 บำท จ่ำยจำกรำยไดจ้ดัเก็บเอง  หมวดภำษีจดัสรรและหมวด

เงนิอุดหนุนท ั่วไป แยกเป็น

แผนงำนบรหิำรงำนท ั่วไป

งำนบรหิำรท ั่วไป 10,314,140 บำท

เทศบำลต ำบลดงสมบรูณ์

อ ำเภอ ทำ่คนัโท   จงัหวดักำฬสนิธ์ุ
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- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เบีย้ประชุมของคณะกรรมกำรทีเ่ทศบำล

แตง่ต ัง้ ทีม่ำประชุมเพือ่พจิำรณำเรือ่งตำ่งๆ  ของเทศบำล 

ฯลฯ ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้(ส ำนกัปลดั)     

-  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริำชกำรอนัเป็น

ประโยชน์แกเ่ทศบำลตำมทีไ่ดร้บัมอบหมำย ฯลฯ ต ัง้จำ่ย

จำกเงนิรำยได ้(ส ำนกัปลดั)     

คำ่เบีย้ประชุม 20,000 บำท

คำ่ตอบแทน 112,000 บำท

คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริำชกำรอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครอง

สว่นทอ้งถิน่
20,000 บำท

-  เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่ครองชีพช ั่วครำวใหแ้กพ่นกังำนจำ้ง

ตำมภำรกจิ และพนกังำนจำ้งท ั่วไป โดยค ำนวณต ัง้จำ่ยไว้

ไมเ่กนิ 12 เดอืน 

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้(ส ำนกัปลดั)     

งบด ำเนินงำน 2,782,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่ตอบแทนใหแ้กพ่นกังำนจำ้งตำม

ภำรกจิ ต ำแหน่ง  ผูช้ว่ยนกัทรพัยำกรบคุคล  ผูช้ว่ย

นกัวชิำกำรเกษตร  ผูช้ว่ยนกัวเิครำะห์นโยบำยและแผน  

ผูช้ว่ยเจำ้พนกังำนธุรกำร ผูช้ว่ยเจำ้พนกังำนป้องกนัฯ  

พนกังำนขบัรถยนต์ และพนกังำนจำ้งท ั่วไป  ต ำแหน่ง  

พนกังำนขบัรถยนต์ (EMS) พนกังำนขบัรถบรรทุกน ้ำ  

คนงำนท ั่วไป  และภำรโรง  โดยค ำนวณต ัง้จำ่ยไวไ้มเ่กนิ 

12 เดอืน ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้(ส ำนกัปลดั)     

เงนิเพิม่ตำ่ง ๆของพนกังำนจำ้ง 121,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นเงนิประจ ำต ำแหน่ง ปลดัเทศบำล จ ำนวน 1 

อตัรำๆละ 4,000 บำท และต ำแหน่ง หวัหน้ำส ำนกั

ปลดัเทศบำล จ ำนวน 1 อตัรำๆละ 3,500 บำท หวัหน้ำ

สว่นรำชกำรทีม่ฐีำนะเทียบเทำ่กอง ตำมกฏหมำยวำ่ดว้ย

เงนิเดอืนและเงนิประจ ำต ำแหน่ง โดยค ำนวณต ัง้จำ่ยไวไ้ม่

เกนิ 12 เดอืน  ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้(ส ำนกัปลดั)

คำ่ตอบแทนพนกังำนจำ้ง 1,828,800 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเดอืนพรอ้มเงนิปรบัปรุงต ำแหน่ง นกั

บรหิำรงำนเทศบำล นกับรหิำรงำนท ั่วไป นกัจดักำรงำน

ท ั่วไป นกัทรพัยำกรบคุคล นกัพฒันำชุมชน เจำ้พนกังำน

พฒันำชุมชน เจำ้พนกังำนป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยั 

เจำ้พนกังำนธุรกำร โดยค ำนวณต ัง้จำ่ยไวไ้มเ่กนิ 12 

เดอืน  ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้(ส ำนกัปลดั)     

เงนิประจ ำต ำแหน่ง 90,000 บำท

เงนิเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 4,656,900 บำท

เงนิเดอืนพนกังำน 2,617,100 บำท
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1) เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เล้ียงตอ้นรบับคุคลหรือคณะบคุคลทีม่ำ

นิเทศงำน ตรวจงำน เยีย่มชม หรือกจิกรรมอืน่ทีเ่ป็น

ประโยชน์ตอ่เทศบำล ตลอดจนเล้ียงรบัรองกำรประชุม

คณะกรรมกำรอืน่ๆ ซึง่ประกอบดว้ย คำ่อำหำร คำ่

ของขวญั ของทีร่ะลกึ ฯลฯ ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป 

(ส ำนกัปลดั) จ ำนวน 20,000 บำท

2) เพือ่จำ่ยเป็นคำ่รบัรองบคุคลหรือคณะบคุคลทีม่ำตรวจ

เยีย่ม ตรวจงำน กำรประชุมสภำเทศบำล หรือบคุคลท ั่วไป

ทีม่ำประชุมหรือสงัเกตกำรณ์กำรประชุมสภำเทศบำล ฯลฯ 

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ส ำนกัปลดั) จ ำนวน 

10,000 บำท

3) เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดังำน จดันิทรรศกำร

เกีย่วกบัเทศบำล จดักจิกรรมวนัส ำคญัอืน่ๆ ตลอดจนคำ่

จดัซ้ือดอกไม ้กระเชำ้ดอกไม ้พวงมำลยั พวงมำลำ ฯลฯ ต ัง้

จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ส ำนกัปลดั) จ ำนวน 10,000 

บำท     

-  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งเหมำบรกิำร เชน่ จำ้งเหมำบคุคล อดั

ภำพ คำ่เย็บหนงัสอืและคำ่เขำ้เลม่หนงัสอื คำ่จำ้งท ำควำม

สะอำดอำคำรส ำนกังำน และอืน่ๆของเทศบำล คำ่เชำ่

ทรพัย์สนิ(เครือ่งถำ่ยเอกสำร) คำ่สบูสิง่ปฏกิูล คำ่ประกนัภยั

รถยนต์หรือรถทีใ่ชใ้นรำชกำรของเทศบำล และอืน่ๆทีเ่ขำ้

กบัรำยจำ่ยน้ี ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้จ ำนวน  280,000 

บำท  และต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป  จ ำนวน  

120,000  บำท  (ส ำนกัปลดั)     

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร 400,000 บำท

-  เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่ชว่ยเหลือกำรศกึษำบตุรของพนกังำน

เทศบำล ซึง่มสีทิธเิบกิจำ่ยไดต้ำมระเบยีบฯ ต ัง้จำ่ยจำกเงนิ

รำยได ้(ส ำนกัปลดั)     

คำ่ใช้สอย 1,340,000 บำท

รำยจำ่ยเกีย่วกบักำรรบัรองและพธีิกำร 40,000 บำท

-  เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่เชำ่บำ้นใหก้บัพนกังำนเทศบำล ซึง่มี

สทิธไิดร้บัตำมระเบยีบฯ ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้(ส ำนกั

ปลดั)     

เงนิชว่ยเหลือกำรศกึษำบตุร 10,000 บำท

-  เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่ตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำ

รำชกำรใหก้บัพนกังำนเทศบำล พนกังำนจำ้ง และลูกจำ้ง

อืน่ๆทีไ่ดร้บัค ำส ั่งใหป้ฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำร ต ัง้จำ่ย

จำกเงนิรำยได ้(ส ำนกัปลดั)     

คำ่เชำ่บำ้น 42,000 บำท

คำ่ตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำร 20,000 บำท
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จ ำนวนคำ่ใชจ้ำ่ยโครงกำรปกป้องสถำบนัส ำคญัของชำติ 20,000 บำท

-  เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรปกป้อง

สถำบนัส ำคญัของชำต ิและอืน่ๆ      

- เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยเบกิจำ่ย

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดังำน  กำรจดักำรแขง่ขนักีฬำและ

สง่เสรมินกักีฬำเขำ้รว่มกำรแขง่ขนัขององค์กรปกครอง

สว่นทอ้ง พ.ศ.  2559   

- เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่  (พ.ศ. 2561-2565)    

หน้ำที ่ 235   ล ำดบัที ่ 12   ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป 

(ส ำนกัปลดั)

คำ่ใชจ้ำ่ยโครงกำรจดักจิกรรมวนัเทศบำล 10,000 บำท

-  เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรวนั

เทศบำล ฯลฯ  

- เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยเบกิจำ่ย

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดังำน  กำรจดักำรแขง่ขนักีฬำและ

สง่เสรมินกักีฬำเขำ้รว่มกำรแขง่ขนัขององค์กรปกครอง

สว่นทอ้ง พ.ศ.  2559   

- เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่  (พ.ศ. 2561-2565)    

หน้ำที ่ 236   ล ำดบัที ่ 15   ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป 

(ส ำนกัปลดั)     

คำ่ใชจ้ำ่ยโครงกำร TO BE NUMBER ONE 20,000 บำท

- เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินงำนโครงกำร จดักำรบรู

ณำกำรสนบัสนุนงบประมำณโครงกำร TO BE 

NUMBER ONE และรำยกำรอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งกบั

โครงกำร      

 - เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยเบกิจำ่ย

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดังำน  กำรจดักำรแขง่ขนักีฬำและ

สง่เสรมินกักีฬำเขำ้รว่มกำรแขง่ขนัขององค์กรปกครอง

สว่นทอ้ง พ.ศ.  2559   

 - เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่  (พ.ศ. 2561-2565)    

หน้ำที ่ 174   ล ำดบัที ่ 1   

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ส ำนกัปลดั)  

คำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกบักำรเลือกต ัง้สมำชกิสภำทอ้งถิน่หรือผูบ้รหิำร

ทอ้งถิน่

400,000 บำท

- เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเลือกต ัง้ท ั่วไป หรือเลือกต ัง้ซอ่ม 

กรณีครบวำระ หรือ ยุบสภำ ฯลฯ       

 - เป็นไปตำมหนงัสอืกระทรวงมหำดไทย  ดว่นทีส่ดุ  ที ่ 

มท 0808.2/ว 3675 ลงวนัที ่ 6  กรกฎำคม  2561      

 - เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่  (พ.ศ. 2561-2565)    

หน้ำที ่ 243   ล ำดบัที ่ 28

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้(ส ำนกัปลดั) 

รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลกัษณะรำยจำ่ย

หมวดอืน่ๆ



จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวนคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร 30,000 บำท

-  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำรใน

รำชอำณำจกัร ส ำหรบัคณะผูบ้รหิำร สมำชกิสภำเทศบำล 

พนกังำนเทศบำล พนกังำนจำ้ง และผูท้ีไ่ดร้บัค ำส ั่งแตง่ต ัง้

หรือมอบหมำย เชน่ คำ่เบีย้เล้ียงเดนิทำง คำ่พำหนะ คำ่เชำ่

ทีพ่กั คำ่ลงทะเบยีน และคำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆ      

- เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ย

ในกำรเดนิทำงไปรำชกำรของเจำ้หน้ำทีท่อ้งถิน่พ.ศ. 

2555 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2561    

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้(ส ำนกัปลดั)

คำ่ใชจ้ำ่ยโครงกำรออกหน่วยเทศบำลเคลือ่นทีเ่ทศบำลต ำบล

ดงสมบรูณ์

10,000 บำท

-  เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรออก

หน่วยเทศบำลเคลือ่นทีเ่พือ่ใหป้ระชำชนไดร้บับรกิำรครบ

วงจรจุดเดยีว  

- เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยเบกิจำ่ย

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดังำน  กำรจดักำรแขง่ขนักีฬำและ

สง่เสรมินกักีฬำเขำ้รว่มกำรแขง่ขนัขององค์กรปกครอง

สว่นทอ้ง พ.ศ.  2559   

- เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่  (พ.ศ. 2561-2565)    

หน้ำที ่ 238   ล ำดบัที ่ 18   

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ส ำนกัปลดั)      

คำ่ใชจ้ำ่ยโครงกำรรฐัพธีิ 50,000 บำท

- เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในโครงกำรรฐัพธีิ ของสถำบนั

พระมหำกษตัรย์ิ เชน่ วนัพอ่แหง่ชำต ิวนัแมแ่หง่ชำต ิฯลฯ  

 - เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยเบกิจำ่ย

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดังำน  กำรจดักำรแขง่ขนักีฬำและ

สง่เสรมินกักีฬำเขำ้รว่มกำรแขง่ขนัขององค์กรปกครอง

สว่นทอ้ง พ.ศ.  2559   

 - เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่  (พ.ศ. 

2561-2565)     หน้ำที ่ 167   ล ำดบัที ่ 3 

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ส ำนกัปลดั)    

คำ่ใชจ้ำ่ยโครงกำรรณรงค์ประชำธปิไตย 10,000 บำท

- เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรรณรงค์

ประชำธปิไตยในเขตเทศบำล ฯลฯ      

- เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยเบกิจำ่ย

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดังำน  กำรจดักำรแข็งขนักีฬำและ

สง่เสรมินกักีฬำเขำ้รว่มกำรแขง่ขนัขององค์กรปกครอง

สว่นทอ้ง พ.ศ.  2559   

- เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่  (พ.ศ. 2561-2565)    

หน้ำที ่ 239   ล ำดบัที ่ 19   

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้(ส ำนกัปลดั)



จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวนคำ่บ ำรุงรกัษำและซอ่มแซม 80,000 บำท

1) เพือ่จำ่ยเป็นคำ่บ ำรุงรกัษำและซอ่มแซมทรพัย์สนิ

ครุภณัฑ ์ฯลฯ จ ำนวน 20,000บำท

2) คำ่บ ำรุงรกัษำและซอ่มแซมยำนพำหนะ ฯลฯ จ ำนวน 

60,000 บำท

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ส ำนกัปลดั)     

คำ่ใชจ้ำ่ยในโครงกำรอบรมและทศันศกึษำดงูำน คณะผูบ้รหิำร

 สมำชกิสภำเทศบำล พนกังำนเทศบำล พนกังำนจำ้ง ผูน้ ำ

ชุมชนและประชำชน

200,000 บำท

-  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรฝึกอบรมและทศันศกึษำดู

งำนของคณะผูบ้รหิำร สมำชกิสภำเทศบำล พนกังำน

เทศบำล พนกังำนจำ้ง ผูน้ ำชุมชน และประชำชน ในโอกำส

ตำ่งๆทีจ่ดัขึน้เอง  

- เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ย

ในกำรฝึกอบรม  และกำรเขำ้รบักำรฝึกอบรมของ

เจำ้หน้ำทีท่อ้งถิน่  พ.ศ.  2557 

- เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่  (พ.ศ. 2561-2565)    

หน้ำที ่ 231   ล ำดบัที ่ 4   

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ส ำนกัปลดั)      

คำ่ใชจ้ำ่ยในโครงกำรส ำรวจรงัวดัพ้ืนทีส่ำธำรณะและพ้ืนทีอ่ืน่

ในเขตเทศบำล

10,000 บำท

-  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัท ำแนวเขตรงัวดัพ้ืนทีส่ำธำรณะ และ

พ้ืนทีอ่ืน่ๆในเขตเทศบำลใหถู้กตอ้งตำมกฎหมำย   

- เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยแผนทีภ่ำษี

และทะเบยีนทรพัย์สนิขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  

พ.ศ.  2550  

- เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่  (พ.ศ. 2561-2565)    

หน้ำที ่ 242   ล ำดบัที ่ 26   

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ส ำนกัปลดั)     

คำ่ใชจ้ำ่ยในโครงกำรสง่เสรมิ สนบัสนุน งำนกจิกำรสภำ

เทศบำลต ำบลดงสมบรูณ์

60,000 บำท

-  เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรสง่เสรมิสนบัสนุนงำนกจิกำรสภำ

เทศบำล เชน่ กำรไปศกึษำดงูำนของสมำชกิสภำเทศบำล 

หรือกจิกรรมทีเ่กีย่วกบังำนกจิกำรสภำอืน่ๆ เพือ่พฒันำ 

สง่เสรมิ สนบัสนุนศกัยภำพของสมำชกิสภำเทศบำล งำน

กจิกำรสภำเทศบำลและคำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆ  

- เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยเบกิจำ่ย

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดังำน  กำรจดักำรแขง่ขนักีฬำและ

สง่เสรมินกักีฬำเขำ้รว่มกำรแขง่ขนัขององค์กรปกครอง

สว่นทอ้ง พ.ศ.  2559   

- เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่  (พ.ศ. 2561-2565)    

หน้ำที ่ 243  ล ำดบัที ่ 29   

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ส ำนกัปลดั)      



รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

-  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือวสัดคุอมพวิเตอร์ เชน่ ตลบัหมกึ 

แผน่กรองแสง แผน่หรือจำนบนัทกึขอ้มลู โปรแกรม

คอมพวิเตอร์ และอปุกรณ์เพิม่เตมิ ฯลฯ ต ัง้จำ่ยจำกเงนิ

รำยได ้(ส ำนกัปลดั)     

-  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือวสัดโุฆษณำและเผยแพร ่เชน่ 

กระดำษโปสเตอร์ พูก่นัและส ีฟิล์มถำ่ยรูป ฯลฯ ต ัง้จำ่ยจำก

เงนิอดุหนุนท ั่วไป (ส ำนกัปลดั)     

วสัดคุอมพวิเตอร์ 20,000 บำท

 -  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือวสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ เชน่ 

น ้ำมนัดเีซล น ้ำมนัเบนซนิ น ้ำมนัเครือ่ง แกส๊หุงตม้ ฯลฯ 

ส ำหรบัรถยนต์สว่นกลำง รถฉุกเฉิน (EMS) รถกระเชำ้ 

รถบรรทุกน ้ำ  และเครือ่งตดัหญำ้ ฯลฯ   ทีใ่ชใ้นรำชกำร

ของเทศบำล จ ำนวน 4 คนั ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้  (ส ำนกั

ปลดั)

วสัดโุฆษณำและเผยแพร่ 10,000 บำท

-  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือวสัดยุำนพำหนะและขนสง่ เชน่ 

แบตเตอรี ่ยำงนอก ยำงใน ฯลฯ ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุน

ท ั่วไป (ส ำนกัปลดั)     

วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ 200,000 บำท

-  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือวสัดกุอ่สรำ้ง สิง่ของและเครือ่งใช้

ตำ่งๆ เชน่ ปนูซีเมนต์ แปรงทำส ีไมต้ำ่งๆ เหล็ก ฯลฯ  ต ัง้

จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ส ำนกัปลดั)     

วสัดยุำนพำหนะและขนสง่ 20,000 บำท

-  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือวสัดงุำนบำ้นงำนครวั และวสัดทุีใ่ช้

ท ำควำมสะอำดสิง่ของเครือ่งใชต้ำ่งๆ เชน่ แปรง ไมก้วำด 

ถว้ยชำม ชอ้นสอ้ม ถว้ยกำแฟ สบู ่ผงซกัฟอก และอืน่ๆที่

เขำ้กบัประเภทรำยจำ่ยน้ี ฯลฯ ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป 

(ส ำนกัปลดั)     

วสัดกุอ่สรำ้ง 10,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือวสัดไุฟฟ้ำและวทิยุ เชน่ หลอดไฟ 

สำยไฟฟ้ำ โคมไฟฟ้ำ ฯลฯ ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป 

(ส ำนกัปลดั)     

วสัดงุำนบำ้นงำนครวั 30,000 บำท

-  เพือ่เป็นคำ่จดัซ้ือวสัดตุำ่งๆทีจ่ ำเป็นตอ้งใชใ้นส ำนกังำน  

เชน่ กระดำษ ปำกกำ ดนิสอ ยำงลบ คำ่แบบพมิพ์ เกำ้อี้

พลำสตกิ(วสัดคุงทน) และอืน่ๆ ทีเ่ขำ้กบัประเภทรำยจำ่ยน้ี 

ฯลฯ ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้จ ำนวน 50,000 บำท  และต ัง้

จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป  จ ำนวน  30,000  บำท  (ส ำนกั

ปลดั)     

วสัดไุฟฟ้ำและวทิยุ 10,000 บำท

คำ่วสัดุ 630,000 บำท

วสัดสุ ำนกังำน 80,000 บำท



จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

รวม

จ ำนวน

คำ่สำธำรณูปโภค 700,000 บำท

-  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือเครือ่งปรบัอำกำศ  แบบแยกสว่น  

ชนิดแขวน  (มรีะบบฟอกอำกำศ)   ขนำด  26,000  บทีี

ยู  จ ำนวน  2  เครือ่ง  ๆ  ละ  36,200  บำท  เป็นเงนิ  

72,400  บำท  และ  เครือ่งปรบัอำกำศ  แบบแยกสว่น  

ชนิดแขวน  (มรีะบบฟอกอำกำศ)   ขนำด  44,000  บทีี

ยู  จ ำนวน  1  เครือ่ง   เป็นเงนิ  53,300  บำท 

- เป็นไปตำมบญัชีรำคำมำตรฐำนครุภณัฑ์ของส ำนกั

มำตรฐำนงบประมำณ 1 ส ำนกังำนงบประมำณ 

- เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่  (พ.ศ. 2561-2565)    

หน้ำที ่ 258  ล ำดบัที ่  9  

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป  (ส ำนกัปลดั)

ครุภณัฑ์ส ำนกังำน

เครือ่งปรบัอำกำศ 125,700 บำท

งบลงทุน 250,600 บำท

คำ่ครุภณัฑ์ 250,600 บำท

คำ่บรกิำรสือ่สำรและโทรคมนำคม 20,000 บำท

 -  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกบักำรใชร้ะบบอนิเตอร์เน็ต 

รวมถงึคำ่ใชจ้ำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำรดงักลำ่ว ต ัง้จำ่ยจำก

เงนิรำยได ้ (ส ำนกัปลดั)     

คำ่บรกิำรไปรษณีย์ 5,000 บำท

-  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ไปรษณีย์ คำ่โทรเลข คำ่ซ้ือดวงตำ

ไปรษณีย์อำกร ฯลฯ  ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ส ำนกั

ปลดั)       

คำ่บรกิำรโทรศพัท์ 5,000 บำท

 - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่โทรศพัท์ทีท่ ำกำรเทศบำล ต ัง้จำ่ยจำกเงนิ

รำยได ้ (ส ำนกัปลดั)     

คำ่ไฟฟ้ำ 670,000 บำท

-  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ไฟฟ้ำส ำนกังำนเทศบำล กจิกำรประปำ 

และศนูย์พฒันำเด็กเล็ก ฯลฯ ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้จ ำนวน 

400,000 บำท ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป จ ำนวน 

270,000 บำท (ส ำนกัปลดั)     

 -  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือวสัดอุืน่ทีเ่ป็นวสัดคุงทน  เชน่  

มเิตอร์น ้ำขนำดตำ่ง ๆ  ซมัเมอร์สขนำดตำ่ง ๆ มเิตอร์ไฟ

ฟ้่ำ  และอปุกรณ์อืน่ๆ  เพือ่ใชใ้นกจิกำรในกำรตดิต ัง้ใหม ่ 

และเปลีย่นทดแทนของเดมิทีช่ ำรุดไมส่ำมำรถใชง้ำนได ้

ฯลฯ  ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้ จ ำนวน  190,000  บำท   ต ัง้

จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป  จ ำนวน  60,000  บำท  (ส ำนกั

ปลดั)

วสัดอุืน่ 250,000 บำท



จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวนเครือ่งพมิพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด  LED  ขำวด ำ 8,900 บำท

-  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์ชนิดเลเซอร์  หรือ

ชนิด  LED  ขำวด ำ  ชนิด  Network  แบบที ่ 1  (28  

หน้ำ/นำท)ี  จ ำนวน  1  เครือ่ง  เป็นเงนิ   8,900  บำท

-  เป็นไปตำมประกำศเกณฑ์รำคำกลำงและคณุลกัษณะ

พ้ืนฐำนครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยี

สำรสนเทศและกำรสือ่สำร  

- เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่  (พ.ศ. 2561-2565)     

หน้ำที ่ 258  ล ำดบัที ่  2

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป  (ส ำนกัปลดั)

เครือ่งคอมพวิเตอร์โน้ตบุก๊ 16,000 บำท

-  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์โน้ตบุก๊  ส ำหรบั

งำนส ำนกังำน  จ ำนวน  1  เครือ่ง  เป็นเงนิ  16,000  บำท

 -  เป็นไปตำมประกำศเกณฑ์รำคำกลำงและคณุลกัษณะ

พ้ืนฐำนครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยี

สำรสนเทศและกำรสือ่สำร  

- เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่  (พ.ศ. 2561-2565)     

หน้ำที ่ 258  ล ำดบัที ่1

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป  (ส ำนกัปลดั)

 -  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือเต็นท์  ขนำด  4x8  เมตร  หลงัคำ

โคง้  จ ำนวน  4  หลงั  ๆ  ละ  25,000  บำท  เป็นเงนิ  

100,000  บำท

- รำคำตำมทอ้งตลำด 

- เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่  (พ.ศ. 2561-2565)    

หน้ำที ่ 258  ล ำดบัที ่  5  

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป  (ส ำนกัปลดั)

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

เต็นท์ 100,000 บำท



รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

-  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินกำรและจดัท ำและ

ปรบัปรุงเว็บไซต์ของเทศบำล กำรปรบัปรุงและพฒันำ

ระบบอนิเตอร์เน็ตของเทศบำล และกำรจดัท ำสือ่ตำ่งๆ ที่

เขำ้กบัประเภทรำยจำ่ยน้ี ฯลฯ   

- เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยเบกิจำ่ย

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดังำน  กำรจดักำรแขง่ขนักีฬำและ

สง่เสรมินกักีฬำเขำ้รว่มกำรแขง่ขนัขององค์กรปกครอง

สว่นทอ้ง พ.ศ.  2559   

- เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่  (พ.ศ. 2561-2565)    

หน้ำที ่ 244  ล ำดบัที ่ 30  

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ส ำนกัปลดั)     

-  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในโครงกำรจดัประชุมเวที

ประชำคม เพือ่จดัท ำแผนพฒันำทอ้งถิน่ ทบทวนและจดัท ำ

แผนพฒันำทอ้งถิน่ จดัท ำแผนชุมชน ฯลฯ    

- เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรจดัท ำ

แผนขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ.  2548  และที่

แกไ้ขเพิม่เตมิ  (ฉบบัที ่3 ) พ.ศ.  2561     

- เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่  (พ.ศ. 2561-2565)    

หน้ำที ่ 235  ล ำดบัที ่ 11   ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้(ส ำนกั

ปลดั)  

คำ่ใชจ้ำ่ยโครงกำรพฒันำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของ

เทศบำล

20,000 บำท

รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลกัษณะรำยจำ่ย

หมวดอืน่ๆ

คำ่ใชจ้ำ่ยโครงกำรจดัประชุมเวทีประชำคม เพือ่จดัท ำ

แผนพฒันำทอ้งถิน่

20,000 บำท

-  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนคณะกรรมกำรสอบสวนตำม

ค ำส ั่งผูบ้งัคบับญัชำ เชน่ คณะกรรมกำรสอบวนิยัรำ้ยแรง 

คณะกรรมกำรสอบสวนควำมผดิทำงละเมดิ ฯลฯ ต ัง้จำ่ยจำก

เงนิอดุหนุนท ั่วไป (ส ำนกัปลดั)     

คำ่ใช้สอย 70,000 บำท

คำ่ตอบแทน 20,000 บำท
คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริำชกำรอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครอง

สว่นทอ้งถิน่
20,000 บำท

งำนวำงแผนสถติแิละวชิำกำร 90,000 บำท

งบด ำเนินงำน 90,000 บำท



จ ำนวน

จ ำนวน

 -  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในโครงกำรฝึกอบรมใหค้วำมรู้

เกีย่วกบักฎหมำยเบือ้งตน้  กฏหมำยเลือกต ัง้  กำรปกครอง

ตำมระบอบประชำธปิไตย ส ำหรบัประชำชนในเขต

เทศบำล เชน่ คำ่อำหำร คำ่วทิยำกร คำ่อำหำรวำ่ง ฯลฯ      

- เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยเบกิจำ่ย

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดังำน  กำรจดักำรแขง่ขนักีฬำและ

สง่เสรมินกักีฬำเขำ้รว่มกำรแขง่ขนัขององค์กรปกครอง

สว่นทอ้ง พ.ศ.  2559   

- เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่  (พ.ศ. 2561-2565)    

หน้ำที ่ 237  ล ำดบัที ่ 16   

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ส ำนกัปลดั)

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร

อบรมใหค้วำมรูแ้กค่ณะผูบ้รหิำร สมำชกิสภำเทศบำล 

พนกังำนเทศบำล ลูกจำ้ง และประชำชนในเขตเทศบำล 

เกีย่วกบั พรบ.ขอ้มลูขำ่วสำรของทำงรำชกำร พ.ศ.2540 

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ส ำนกัปลดั ) 

- เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยเบกิจำ่ย

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดังำน  กำรจดักำรแขง่ขนักีฬำและ

สง่เสรมินกักีฬำเขำ้รว่มกำรแขง่ขนัขององค์กรปกครอง

สว่นทอ้ง พ.ศ.  2559   

- เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่  (พ.ศ. 2561-2565)    

หน้ำที ่ 244  ล ำดบัที ่ 31  

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ส ำนกัปลดั)  

คำ่ใชจ้ำ่ยในโครงกำรฝึกอบรมใหค้วำมรูด้ำ้นกฎหมำยเบือ้งตน้

  กฏหมำยเลือกต ัง้  กำรปกครองตำมระบอบประชำธปิไตย

10,000 บำท

คำ่ใชจ้ำ่ยโครงกำรอบรมใหค้วำมรูเ้กีย่วกบั พรบ.ขอ้มลู

ขำ่วสำรของรำชกำร พ.ศ.2540

20,000 บำท



รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวนเงนิชว่ยเหลือบตุร 20,000 บำท

-  เพือ่จำ่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือกำรศกึษำบตุรใหแ้กพ่นกังำน

เทศบำล และผูม้สีทิธเิบกิไดต้ำมระเบยีบฯก ำหนด ต ัง้จำ่ย

จำกเงนิรำยได ้(กองคลงั)     

คำ่เชำ่บำ้น 36,000 บำท

-  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เชำ่บำ้นหรือคำ่เชำ่ซ้ือบำ้น ใหแ้กพ่นกังำน

เทศบำลทีม่สีทิธเิบกิไดต้ำมทีร่ะเบยีบฯก ำหนด ต ัง้จำ่ยจำก

เงนิรำยได ้(กองคลงั)     

คำ่ตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำร 20,000 บำท

-  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำร

ใหแ้กพ่นกังำนเทศบำล และพนกังำนจำ้งทีไ่ดร้บัค ำส ั่งให้

มำปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำรหรือในวนัหยุดรำชกำร ต ัง้

จำ่ยจำกเงนิรำยได ้ (กองคลงั)     

คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริำชกำรอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครอง

สว่นทอ้งถิน่
30,000 บำท

-  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนคณะกรรมกำรจดัซ้ือจดัจำ้ง 

คณะกรรมกำรตรวจรบักำรจำ้ง ผูค้วบคมุงำนกอ่สรำ้ง ฯลฯ 

ทีม่คี ำส ั่งแตง่ต ัง้จำกเทศบำล ตำมอตัรำที่

กระทรวงมหำดไทยก ำหนด ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้(กอง

คลงั)     

งบด ำเนินงำน 316,000 บำท

คำ่ตอบแทน 106,000 บำท

เงนิเพิม่ตำ่ง ๆของพนกังำนจำ้ง 21,500 บำท

-  เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเพิม่คำ่ครองชีพช ั่วครำวของพนกังำน

จำ้งตำมภำรกจิ โดยค ำนวณต ัง้จำ่ยไวไ้มเ่กนิ 12 เดอืน ต ัง้

จำ่ยจำกเงนิรำยได ้(กองคลงั)     

คำ่ตอบแทนพนกังำนจำ้ง 420,100 บำท

-  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนใหแ้กพ่นกังำนจำ้งตำมภำรกจิ 

ต ำแหน่ง ผูช้ว่ยนกัวชิำกำรคลงั ผูช้ว่ยเจำ้หน้ำทีจ่ดัเก็บ

รำยได ้โดยค ำนวณต ัง้จำ่ยไวไ้มเ่กนิ 12 เดอืน ต ัง้จำ่ยจำก

เงนิรำยได ้(กองคลงั)     

เงนิประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท

-  เพือ่จำ่ยเป็นเงนิประจ ำต ำแหน่ง นกับรหิำรงำนคลงั 

จ ำนวน 1 อตัรำๆละ 3,500 บำท โดยค ำนวณต ัง้จำ่ยไวไ้ม่

เกนิ 12 เดอืน

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้(กองคลงั)     

เงนิเดอืนพนกังำน 1,353,100 บำท

-  เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเดอืนและเงนิปรบัปรุงเงนิเดอืนพนกังำน

เทศบำล ต ำแหน่งนกับรหิำรงำนคลงั เจำ้พนกังำนพสัด ุเจำ้

พนกังำนจดัเก็บรำยได ้เจำ้พนกังำนกำรเงนิและบญัชี เจำ้

พนกังำนธุรกำร โดยค ำนวณต ัง้จำ่ยไวไ้มเ่กนิ 12 เดอืน ต ัง้

จำ่ยจำกเงนิรำยได ้(กองคลงั)     

งบบุคลำกร 1,836,700 บำท

เงนิเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 1,836,700 บำท

งำนบรหิำรงำนคลงั 2,152,700 บำท



รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

-  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำรของ

พนกังำนเทศบำล พนกังำนจำ้ง และผูท้ีไ่ดร้บัค ำส ั่งให้

เดนิทำงไปรำชกำร ในกำรประชุม อบรมสมัมนำตำ่งๆ โดย

จำ่ยเป็น คำ่ลงทะเบยีน คำ่เบีย้เล้ียง คำ่ทีพ่กั คำ่พำหนะ และ

คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆ ทีเ่บกิไดต้ำมทีร่ะเบยีบฯก ำหนด 

- เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ย

ในกำรเดนิทำงไปรำชกำรของเจำ้หน้ำทีท่อ้งถิน่พ.ศ. 

2555 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2559

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้(กองคลงั)          

-  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดัท ำแผนทีภ่ำษีและ

ทะเบยีนทรพัย์สนิอยำ่งตอ่เนื่อง ตลอดจนกำรพฒันำขอ้มลู

โปรแกรมตำ่งๆใหเ้ป็นปจัจุบนั 

- เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยแผนทีภ่ำษี

และทะเบยีนทรพัย์สนิขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  

พ.ศ.  2550  

- เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่  (พ.ศ. 2561-2565)    

หน้ำที ่ 245  ล ำดบัที ่ 32   

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป (กองคลงั)  

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร 20,000 บำท

-  เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรประชำสมัพนัธ์ รวมท ัง้กำรออก

ใหบ้รกิำรประชำชนในกำรจดัเก็บภำษีนอกสถำนที ่เพือ่

อ ำนวยควำมสะดวกแกป่ระชำชน และเพือ่ใหก้ำรจดัเก็บ

ภำษีมปีระสทิธภิำพมำกยิง่ขึน้  

- เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยเบกิจำ่ย

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดังำน  กำรจดักำรแขง่ขนักีฬำและ

สง่เสรมินกักีฬำเขำ้รว่มกำรแขง่ขนัขององค์กรปกครอง

สว่นทอ้ง พ.ศ.  2559   

- เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่  (พ.ศ. 2561-2565)    

หน้ำที ่ 246  ล ำดบัที ่ 38   

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป (กองคลงั)     

คำ่ใชจ้ำ่ยโครงกำรจดัท ำแผนทีภ่ำษีและทะเบยีนทรยัพย์สนิของ

เทศบำลต ำบลดงสมบรูณ์

20,000 บำท

รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลกัษณะรำยจำ่ย

หมวดอืน่ๆ

คำ่ใชจ้ำ่ยโครงกำรจดัเก็บภำษีเคลือ่นที่ 10,000 บำท

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร 100,000 บำท

-  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งเหมำบรกิำรตำ่งๆ เชน่ คำ่จำ้งเหมำ

บคุคล  คำ่จำ้งเหมำจดัท ำป้ำยประชำสมัพนัธ์ คำ่เย็บปกเขำ้

เลม่หนงัสอื คำ่จำ้งเหมำบรกิำรตำ่งๆ หรือคำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆทีม่ี

ลกัษณะเป็นคำ่จำ้งเหมำบรกิำร ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุน

ท ั่วไป (กองคลงั)     

คำ่ใช้สอย 160,000 บำท

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร



จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

จ ำนวนวสัดคุอมพวิเตอร์ 10,000 บำท

-  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือวสัดคุอมพวิเตอร์ เชน่ ตลบัหมกึ 

แผน่กรองแสง แผน่หรือจำนบนัทกึขอ้มลู โปรแกรม

คอมพวิเตอร์ และอปุกรณ์เพิม่เตมิ ฯลฯ ต ัง้จำ่ยจำกเงนิ

รำยได ้(กองคลงั)     

วสัดสุ ำนกังำน 40,000 บำท

-  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือวสัดตุำ่งๆทีจ่ ำเป็นตอ้งใชใ้น

ส ำนกังำน เชน่ กระดำษ ปำกกำ ดนิสอ ยำงลบ คำ่น ้ำดืม่ 

หมกึโรนียว หมกึเครือ่งถำ่ยเอกสำร ตรำยำง แบบพมิพ์ 

ใบเสร็จตำ่งๆ สมดุบญัชี ฯลฯ ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

จ ำนวน 20,000 บำท ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป 

จ ำนวน 20,000 บำท (กองคลงั)     

-  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่บ ำรุงรกัษำและซอ่มแซมครุภณัฑ์ทีช่ ำรุด

เสยีหำย เชน่ เครือ่งคอมพวิเตอร์ เครือ่งปรบัอำกำศ ฯลฯ 

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป (กองคลงั)     

คำ่วสัดุ 50,000 บำท

คำ่บ ำรุงรกัษำและซอ่มแซม 10,000 บำท



รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

-  เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินงำนโครงกำรฝึกอบรม

สมำชกิอำสำสมคัรป้องกนัภยัฝ่ำยพลเรือน(ฝึกทบทวนหรือ

ฝึกใหม)่ พรอ้มจดัซ้ือชุดปฏบิตังิำนส ำหรบัเจำ้หน้ำที ่อป

พร.อืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงกำร  

- เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ย

ในกำรฝึกอบรม  และกำรเขำ้รบักำรฝึกอบรมของ

เจำ้หน้ำทีท่อ้งถิน่  พ.ศ.  2557

- เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่  (พ.ศ. 2561-2565)    

หน้ำที ่ 179  ล ำดบัที ่ 8   

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ส ำนกัปลดั)      

รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลกัษณะรำยจำ่ย

หมวดอืน่ๆ

โครงกำรฝึกอบรมทบทวนอำสำสมคัรป้องกนัภยัฝ่ำยพลเรือน 

(อปพร.)

90,000 บำท

-  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำร

ใหแ้กพ่นกังำนเทศบำล และพนกังำนจำ้งทีไ่ดร้บัค ำส ั่งให้

มำปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำรหรือในวนัหยุดรำชกำร ต ัง้

จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ส ำนกัปลดั)     

คำ่ใช้สอย 90,000 บำท

-  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนอยูเ่วรยำม ศนูย์บรกิำรผูป่้วย

ฉุกเฉิน (EMS) สมำชกิอำสำสมคัรป้องกนัภยัฝ่ำยพลเรือน 

(อปพร.)ฯลฯ ทีม่คี ำส ั่งแตง่ต ัง้จำกเทศบำล ตำมอตัรำทีท่ำง

รำชกำรก ำหนด ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ส ำนกั

ปลดั)     

คำ่ตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำร 20,000 บำท

คำ่ตอบแทน 50,000 บำท
คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริำชกำรอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครอง

สว่นทอ้งถิน่
30,000 บำท

งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบักำรรกัษำควำมสงบภำยใน 140,000 บำท

งบด ำเนินงำน 140,000 บำท

แผนงำนกำรรกัษำควำมสงบภำยใน



รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

คำ่วสัดุ 200,000 บำท

-  เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในโครงกำรหนึ่งต ำบลหนึ่งทีมกูภ้ยั 

(OTOS) และอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุน

ท ั่วไป (ส ำนกัปลดั)  

- เป็นไปตำมพระรำชบญัญตักิำรแพทย์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  

2550  

- เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่  (พ.ศ. 2561-2565)    

หน้ำที ่ 182  ล ำดบัที ่ 16   

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ส ำนกัปลดั)  

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรชว่ยเหลือผูป้ระสบสำธำรณภยัพบิตัจำกภยั

ธรรมชำตฯิลฯ

212,261 บำท

-  เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรป้องกนัและลดอบุตัเิหตทุำงถนน

ในชว่งเทศกำลส ำคญั เชน่ เทศกำลปีใหม ่เทศกำล

สงกรำนต์ ฯลฯ  

- เป็นไปตำมหนงัสอืกระทรวงมหำดไทย  ดว่นทีส่ดุ  ที ่

มท 0810.4/ว 1934  ลงวนัที ่ 22  กนัยำยน  2557และ

ตำมหนงัสอืกระทรวงมหำดไทย  ดว่นทีส่ดุ  ที ่มท 

0810.4/ว 661  ลงวนัที ่ 9  มนีำคม  2561

- เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่  (พ.ศ. 2561-2565)    

หน้ำที ่ 182  ล ำดบัที ่ 14   

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ส ำนกัปลดั)     

คำ่ใชจ้ำ่ยโครงกำรหนึ่งต ำบลหนึ่งทีมกูภ้ยั (OTOS) 20,000 บำท

วสัดยุำนพำหนะและขนสง่ 30,000 บำท

-  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือวสัดยุำนพำหนะและขนสง่ส ำหรบั

รถบรรทุกน ้ำอเนกประสงค์ เชน่ แบตเตอรี ่ยำงนอก ยำง

ใน ปะยำง ฯลฯ ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ส ำนกั

ปลดั)     

 -  เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในโครงกำรใหค้วำมชว่ยเหลือผู้

ประสบสำธำรณภยั และภยัพบิตัติำ่งๆ เชน่ อทุกภยั วำต

ภยั อคัคภียั ฯลฯ ตำมทีร่ะเบยีบฯของทำงรำชกำรก ำหนด 

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้  (ส ำนกัปลดั) 

- เป็นไปตำมพระรำชบญัญตัป้ิองกนัและบรรเทำสำธำรณ

ภยั พ.ศ. 2550

- เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่  (พ.ศ. 2561-2565)    

หน้ำที ่ 179  ล ำดบัที ่ 7     

รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลกัษณะรำยจำ่ย

หมวดอืน่ๆ
คำ่ใชจ้ำ่ยโครงกำรป้องกนัและลดอบุตัเิหตทุำงถนนในชว่ง

เทศกำลส ำคญัตำ่งๆ

30,000 บำท

งบด ำเนินงำน 462,261 บำท

คำ่ใช้สอย 262,261 บำท

งำนป้องกนัภยัฝ่ำยพลเรือนและระงบัอคัคีภยั 462,261 บำท



จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

-  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือวสัด ุอปุกรณ์จรำจร เชน่ แผงวงจร

ไฟฟ้ำ กรวยจรำจร ฯลฯ ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป 

(ส ำนกัปลดั)     

วสัดอุืน่ 50,000 บำท

วสัดเุครือ่งดบัเพลงิ 50,000 บำท

-  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือวสัดเุครือ่งดบัเพลงิ เชน่ ถงั

ดบัเพลงิ ขอ้ตอ่ประปำ สำยรดัรอยร ั่ว หวัฉีดดบัเพลงิ สำย

สง่น ้ำ น ้ำยำเคมดีบัเพลงิ ฯลฯ ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป 

(ส ำนกัปลดั)     

วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ 20,000 บำท

-  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ส ำหรบั

รถบรรทุกน ้ำอเนกประสงค์ เชน่ น ้ำมนัดเีซล น ้ำมนัเครือ่ง 

น ้ำมนัไฮโดรลคิ ฯลฯ ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ส ำนกั

ปลดั)     

วสัดเุครือ่งแตง่กำย 50,000 บำท

-  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือเครือ่งแตง่กำยพนกังำนดบัเพลงิ 

เชน่ รองเทำ้ หมวก ถุงมอื หน้ำกำกกนัควำมรอ้น ชุด

ดบัเพลงิ ฯลฯ ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ส ำนกัปลดั)



รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

-เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งเหมำบรกิำรตำ่งๆ เชน่ จำ้งเหมำบรกิำร

ท ำควำมสะอำดและซอ่มแซมอำคำรศนูย์พฒันำเด็กเล็ก

ต ำบลดงสมบรูณ์ คำ่จำ้งเหมำบคุคล คำ่จำ้งเหมำผูช้ว่ยครู

ผูด้แูลเด็ก คำ่จำ้งเหมำจดัท ำป้ำยประชำสมัพนัธ์ ฯลฯ หรือ

คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆทีม่ลีกัษณะเป็นคำ่จำ้งเหมำบรกิำร ต ัง้จำ่ยจำก

เงนิรำยได ้จ ำนวน  590,000  บำท  และต ัง้จำ่ยจำกเงนิ

อดุหนุนท ั่วไป  จ ำนวน  220,000   บำท  (กอง

กำรศกึษำ)     

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร 810,000

-  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เชำ่บำ้นหรือคำ่เชำ่ซ้ือบำ้นใหแ้กพ่นกังำน

เทศบำล ซึง่มสีทิธเิบกิไดต้ำมทีร่ะเบยีบฯก ำหนด ต ัง้จำ่ยจำก

เงนิรำยได ้(กองกำรศกึษำ)     

เงนิชว่ยเหลือกำรศกึษำบตุร 20,000 บำท

-  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำ

รำชกำร ใหแ้กพ่นกังำนเทศบำล พนกังำนจำ้ง และลูกจำ้ง

อืน่ๆ ทีไ่ดร้บัค ำส ั่งใหป้ฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำร หรือ

วนัหยุดรำชกำร ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้( กองกำรศกึษำ)     

บำท

-  เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่ชว่ยเหลือกำรศกึษำบตุรใหก้บั

พนกังำนเทศบำล ซึง่มสีทิธเิบกิไดต้ำมระเบยีบฯ ต ัง้จำ่ยจำก

เงนิรำยได ้(กองกำรศกึษำ)     

คำ่ใช้สอย 840,000 บำท

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร

คำ่ตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำร 20,000 บำท

-  เพือ่จำ่ยเป็นเงนิประจ ำต ำแหน่งนกับรหิำรกำรศกึษำ 

จ ำนวน 1 อตัรำๆละ 3,500 บำท โดยค ำนวณต ัง้จำ่ยไวไ้ม่

เกนิ 12 เดอืน ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้(กองกำรศกึษำ)     

งบด ำเนินงำน 940,000 บำท

-  เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเดอืนและเงนิปรบัปรุงเงนิเดอืน 

ต ำแหน่ง นกับรหิำรกำรศกึษำ นกัวชิำกำรศกึษำ นกั

สนัทนำกำร เจำ้พนกังำนธุรกำร โดยค ำนวณต ัง้จำ่ยไวไ้ม่

เกนิ 12 เดอืน ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้(กองกำรศกึษำ)     

เงนิประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท

คำ่เชำ่บำ้น 10,000 บำท

เงนิเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 1,404,100 บำท

เงนิเดอืนพนกังำน 1,362,100 บำท

แผนงำนกำรศกึษำ

งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบักำรศกึษำ 2,344,100 บำท

งบบุคลำกร 1,404,100 บำท

คำ่ตอบแทน 50,000 บำท



จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

-  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือวสัดคุอมพวิเตอร์ เชน่ หมกึ

เครือ่งพมิพ์ แผน่ดสิก์เก็ต ฯลฯ ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้(กอง

กำรศกึษำ)     

วสัดคุอมพวิเตอร์ 10,000 บำท

-  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือวสัดกุอ่สรำ้ง และสิง่ของเครือ่งใช้

ตำ่งๆ เชน่ ปนูซีเมนต์ น ้ำมนัทำไม ้กอ๊กน ้ำ ฯลฯ ต ัง้จำ่ยจำก

เงนิอดุหนุนท ั่วไป (กองกำรศกึษำ)     

วสัดโุฆษณำและเผยแพร่ 10,000 บำท

-  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือวสัดโุฆษณำและเผยแพร ่เชน่ 

พูก่นั ฟิล์ม กระดำษเขยีนโปสเตอร์ และวสัดอุปุกรณ์อืน่ทีม่ี

ลกัษณะเป็นวสัดโุฆษณำและเผยแพร ่ฯลฯ ต ัง้จำ่ยจำกเงนิ

อดุหนุนท ั่วไป (กองกำรศกึษำ)     

-  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือวสัดตุำ่งๆทีจ่ ำเป็นตอ้งใชใ้น

ส ำนกังำน ,ศนูย์พฒันำเด็กเล็ก เชน่ กระดำษ ปำกกำ 

ดนิสอ ยำงลบ ธงชำต ิธงประดบั ฯลฯ ต ัง้จำ่ยจำกเงนิ

รำยได ้จ ำนวน  10,000  บำท ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุน

ท ั่วไป จ ำนวน  10,000  บำท (กองกำรศกึษำ)     

คำ่วสัดุ 50,000 บำท

วสัดสุ ำนกังำน 20,000 บำท

รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลกัษณะรำยจำ่ย

หมวดอืน่ๆ

บำท10,000วสัดกุอ่สรำ้ง

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ซอ่มแซมทรพัย์สนิตำ่งๆ เชน่ 

คอมพวิเตอร์ เครือ่งพมิพ์ ฯลฯ ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุน

ท ั่วไป (กองกำรศกึษำ)     

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร 20,000 บำท

-  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำรของ

พนกังำนเทศบำล พนกังำนจำ้ง และผูท้ีไ่ดร้บัค ำส ั่งให้

เดนิทำงไปรำชกำร ประชุม และอบรมสมัมนำ โดยจำ่ยเป็น

คำ่ลงทะเบยีน คำ่ทีพ่กั คำ่พำหนะ และคำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆทีเ่บกิ

ไดต้ำมทีร่ะเบยีบฯก ำหนด 

- เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ย

ในกำรเดนิทำงไปรำชกำรของเจำ้หน้ำทีท่อ้งถิน่พ.ศ. 

2555 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2561

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้(กองกำรศกึษำ)       

คำ่บ ำรุงรกัษำและซอ่มแซม 10,000 บำท



รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

-  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เล้ียงตอ้นรบับคุคลทีม่ำนิเทศงำน ตรวจ

งำน เยีย่มชม หรือกจิกรรมอืน่ทีเ่ป็นประโยชน์ตอ่เทศบำล 

ตลอดจนกำรเล้ียงรบัรองกำรประชุมคณะกรรมกำรอืน่ๆซึง่

ประกอบดว้ย คำ่อำหำร คำ่ของขวญั ชอ่ดอกไม ้ของที่

ระลกึ ฯลฯ ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป (กองกำรศกึษำ)     

รำยจำ่ยเกีย่วกบักำรรบัรองและพธีิกำร 10,000 บำท

คำ่ใช้สอย 972,600 บำท

เงนิชว่ยเหลือกำรศกึษำบตุร 10,000 บำท

-  เพือ่จำ่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือกำรศกึษำบตุรใหก้บัครู ,ครู

ผูด้แูลเด็ก ซึง่มสีทิธเิบกิไดต้ำมทีร่ะเบยีบฯก ำหนด ต ัง้จำ่ย

จำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป (กองกำรศกึษำ)     

คำ่เชำ่บำ้น 10,000 บำท

-  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เชำ่บำ้นหรือคำ่เชำ่ซ้ือใหแ้ก ่ครู ,ครูผูด้แูล

เด็ก ซึง่มสีทิธเิบกิไดต้ำมทีร่ะเบยีบฯก ำหนด ต ัง้จำ่ยจำกเงนิ

อดุหนุนท ั่วไป (กองกำรศกึษำ)     

งบด ำเนินงำน 2,015,560 บำท

คำ่ตอบแทน 20,000 บำท

เงนิเพิม่ตำ่ง ๆของพนกังำนจำ้ง 5,400 บำท

-  เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเพิม่คำ่ครองชีพช ั่วครำวใหแ้กพ่นกังำน

จำ้ง ผูช้ว่ยครูผูด้แูลเด็ก จ ำนวน 2 อตัรำ โดยค ำนวณต ัง้

จำ่ยไวไ้มเ่กนิ 12 เดอืน ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป   

(กองกำรศกึษำ)     

คำ่ตอบแทนพนกังำนจำ้ง 317,800 บำท

-  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนพนกังำนจำ้งและเงนิปรบัปรุง

คำ่ตอบแทนพนกังำนจำ้งของผูช้ว่ยครูผูด้แูลเด็ก จ ำนวน 2 

อตัรำ โดยค ำนวณต ัง้จำ่ยไวไ้มเ่กนิ 12 เดอืน ต ัง้จำ่ยจำก

เงนิอดุหนุนท ั่วไป  (กองกำรศกึษำ)     

เงนิวทิยฐำนะ 84,000 บำท

-  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ครองชีพช ั่วครำว เงนิเพิม่ตำมคณุวุฒ ิ

ใหก้บัครู ,ครูผูด้แูลเด็ก ทีม่สีทิธไิดร้บัตำมทีร่ะเบยีบ

กฎหมำยก ำหนด โดยค ำนวณต ัง้จำ่ยไวไ้มเ่กนิ 12 เดอืน 

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป  (กองกำรศกึษำ)     

เงนิเดอืนพนกังำน 1,279,900 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเดอืนใหแ้กค่รูผูด้แุลเด็ก และเงนิ

ปรบัปรุงต ำแหน่งครู ,ครูผูด้แูลเด็ก จ ำนวน 5 อตัรำ โดย

ค ำนวณต ัง้จำ่ยไวไ้มเ่กนิ 12 เดอืน ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุน

ท ั่วไป   (กองกำรศกึษำ)     

เงนิเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 1,687,100 บำท

งำนระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศกึษำ 5,214,660 บำท

งบบุคลำกร 1,687,100 บำท



จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวนคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรสนบัสนุนคำ่จดักำรเรียนกำรสอนของศนูย์

พฒันำเด็กเล็ก

185,300 บำท

-  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรสนบัสนุนคำ่จดักำรเรียน

กำรสอนของศนูย์พฒันำเด็กเล็กภำยในต ำบล เชน่  คำ่รำย

หวัและคำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆ  ทีเ่กีย่วขอ้ง   

-  เป็นไปตำมรำยกำรเงนิอดุหนุนท ั่วไปประจ ำปี

งบประมำณรำยจำ่ย  พ.ศ.  2563     

- เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่  (พ.ศ. 2561-2565)    

หน้ำที ่ 184  ล ำดบัที ่ 2   

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป  (กองกำรศกึษำ)     

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร 20,000 บำท

-  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร ประชุม 

อบรมสมัมนำ ของครู ครูผูด้แูลเด็ก พนกังำนจำ้งและผูท้ี่

ไดร้บัค ำส ั่งใหเ้ดนิทำงไปรำชกำร เชน่ คำ่ลงทะเบยีน คำ่เบีย้

เล้ียง คำ่ทีพ่กั คำ่พำหนะ คำ่เดนิทำง และคำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆที่

เบกิไดต้ำมทีร่ะเบยีบก ำหนด  

-  เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ย

ในกำรเดนิทำงไปรำชกำรของเจำ้หน้ำทีท่อ้งถิน่พ.ศ. 

2555 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2561     

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป (กองกำรศกึษำ)    

คำ่ใชจ้ำ่ยโครงกำรปจัฉิมนิเทศส ำหรบัศนูย์พฒันำเด็กเล็กท ัง้ 3

 แหง่  ภำยในเขตเทศบำลต ำบลดงสมบรูณ์

20,000 บำท

-  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินงำนโครงกำรปจัฉิม

นิเทศส ำหรบัศนูย์พฒันำเด็กเล็กท ัง้ 3 แหง่ เชน่ คำ่วสัดุ

อปุกรณ์ในกำรด ำเนินงำน ฯลฯ   

-  เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยเบกิจำ่ย

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดังำน  กำรจดักำรแขง่ขนักีฬำและ

สง่เสรมินกักีฬำเขำ้รว่มกำรแขง่ขนัขององค์กรปกครอง

สว่นทอ้ง พ.ศ.  2559   

- เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่  (พ.ศ. 2561-2565)    

หน้ำที ่ 185  ล ำดบัที ่ 4   

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป (กองกำรศกึษำ)

รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลกัษณะรำยจำ่ย

หมวดอืน่ๆ



จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวนคำ่ใชจ้ำ่ยในโครงกำรสนบัสนุนกำรบรหิำรสถำนศกึษำ 123,200 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรสนบัสนุนกำรบรหิำร

สถำนศกึษำ  เชน่  คำ่หนงัสอื,  คำ่อปุกรณ์กำรเรียน,  คำ่

เครือ่งแบบนกัเรียน,  คำ่กจิกรรมพฒันำผูเ้รียนและ

คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง    

-  เป็นไปตำมรำยกำรเงนิอดุหนุนท ั่วไปประจ ำปี

งบประมำณรำยจำ่ย  พ.ศ.  2563     

-  เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่  (พ.ศ. 2561-2565)    

หน้ำที ่ 192 ล ำดบัที ่ 25   

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป  (กองกำรศกึษำ)    

คำ่ใชจ้ำ่ยในโครงกำรจดักจิกรรมสภำเด็กและเยำวชน 10,000 บำท

-  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดักจิกรรมสภำเด็กและ

เยำวชนของเทศบำลต ำบลดงสมบรูณ์

-  เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยเบกิจำ่ย

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดังำน  กำรจดักำรแขง่ขนักีฬำและ

สง่เสรมินกักีฬำเขำ้รว่มกำรแขง่ขนัขององค์กรปกครอง

สว่นทอ้ง พ.ศ.  2559   

- เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่  (พ.ศ. 2561-2565)    

หน้ำที ่ 226 ล ำดบัที ่ 7    ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป 

(กองกำรศกึษำ)  

คำ่ใชจ้ำ่ยในโครงกำรจดักจิกรรมทำงวชิำกำรของศนูย์พฒันำ

เด็กเล็กท ัง้  3  แหง่

20,000 บำท

-  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรจดั

กจิกรรมทำงวชิำกำรตำ่งๆ ในกำรเรียนกำรสอนของศนูย์

พฒันำเด็กเล็ก เชน่ จดักจิกรรมไหวค้รู กจิกรรมวนัพอ่

แหง่ชำต ิกจิกรรมวนัแมแ่หง่ชำต ิกจิกรรมแขง่ขนักีฬำ 

ฯลฯ   

-  เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยเบกิจำ่ย

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดังำน  กำรจดักำรแขง่ขนักีฬำและ

สง่เสรมินกักีฬำเขำ้รว่มกำรแขง่ขนัขององค์กรปกครอง

สว่นทอ้ง พ.ศ.  2559   

-  เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่  (พ.ศ. 2561-2565)    

หน้ำที ่ 193  ล ำดบัที ่ 26   

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป (กองกำรศกึษำ)     



จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

-  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือวสัดงุำนบำ้นงำนครวั ส ำหรบัศนูย์

พฒันำเด็กเล็กท ัง้ 3 แหง่ เชน่ แปรง ไมก้วำด สบู ่

ผงซกัฟอก ทีน่อน ฯลฯ ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป (กอง

กำรศกึษำ)     

คำ่วสัดุ 1,022,960 บำท

วสัดงุำนบำ้นงำนครวั 10,000 บำท

คำ่บ ำรุงรกัษำและซอ่มแซม 10,000 บำท

-  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ซอ่มแซมทรพัย์สนิตำ่งๆ ของศนูย์พฒันำ

เด็กเล็กท ัง้ 3 แหง่ เชน่ ซอ่มแซมโตะ๊ เกำ้อี ้เครือ่งเลน่เด็ก 

ฯลฯ ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป (กองกำรศกึษำ)     

โครงกำรจดักจิกรรมวนัเด็กแหง่ชำติ 40,000 บำท

-เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดังำนวนัเด็กแหง่ชำต ิ เชน่ 

คำ่วสัด ุอปุกรณ์ ฯลฯ ของศนูย์พฒันำเด็กเล็กท ัง้ 3 แหง่   

-เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยเบกิจำ่ย

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดังำน  กำรจดักำรแขง่ขนักีฬำและ

สง่เสรมินกักีฬำเขำ้รว่มกำรแขง่ขนัขององค์กรปกครอง

สว่นทอ้ง พ.ศ.  2559   

- เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่  (พ.ศ. 2561-2565)    

หน้ำที ่ 188  ล ำดบัที ่ 14   

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป (กองกำรศกึษำ)

คำ่อำหำรกลำงวนั 534,100 บำท

-  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่อำหำรกลำงวนัศนูย์พฒันำเด็กเล็ก 

จ ำนวน 109 คนละ 20 บำท/วนั จ ำนวน 245 วนัท ำกำร 

เป็นเงนิ 534,100 บำท แยกเป็น

1)ศนูย์พฒันำเด็กเล็กดงสมบรูณ์ จ ำนวนเด็ก 34 คน เป็น

เงนิ 166,600 บำท

2)ศนูย์พฒันำเด็กเล็กดงกลำง จ ำนวนเด็ก 49 คน เป็นเงนิ 

240,100 บำท

3)ศนูย์พฒันำเด็กเล็กดงสวรรค์ จ ำนวนเด็ก 26 คน เป็น

เงนิ 127,400 บำท   

-  เป็นไปตำมหนงัสอืกระทรวงมหำดไทย  ดว่นทีส่ดุ  ที ่

มท  0893.2/ว 1918 ลงวนัที ่ 16  มถิุนำยน  2552  

และหนงัสอืกระทรวงมหำดไทย  ดว่นทีส่ดุ  ที ่ มท 

0893.3/ว 1658  ลงวนัที ่ 22  มนีำคม  2559 

- เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่  (พ.ศ. 2561-2565)    

หน้ำที ่ 186 ล ำดบัที ่ 7   ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป  

(กองกำรศกึษำ)  



จ ำนวน

1)เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ืออำหำรเสรมิ(นม)โรงเรียนสงักดั 

สพฐ.ในเขตเทศบำลต ำบลดงสมบรูณ์ ชนิด ยูเอชที หรือนม

พำสเจอร์ไรด์  จ ำนวนเด็กนกัเรียน  378  คน   จ ำนวน 

260 วนัท ำกำร รำคำ 8 บำท/กลอ่ง จ ำนวน  786,240 

บำท แยกเป็น

-โรงเรียนดงสมบรูณ์ประชำรฐั เด็กนกัเรียน จ ำนวน 106 

คน จ ำนวน 220,480 บำท

-โรงเรียนดงสวรรค์อดุมมติร เด็กนกัเรียน จ ำนวน  79 

คน จ ำนวน 164,320  บำท

-โรงเรียนดงบงัอ ำนวยวทิย์ เด็กนกัเรียน จ ำนวน 193 คน 

จ ำนวน  401,440 บำท-เป็นไปตำมรำยกำรเงนิอดุหนุน

ท ั่วไปประจ ำปีงบประมำณรำยจำ่ย  พ.ศ.  2563     

 - เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่  (พ.ศ. 2561-2565)    

หน้ำที ่ 186  ล ำดบัที ่ 8

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป  (กองกำรศกึษำ)

2)เพือ่จำ่ยเป็นคำ่อำหำรเสรมิ(นม)ของศนูย์พฒันำเด็กเล็ก 

ชนิด ยูเอชที หรือชนิดพำสเจอร์ไรด์ จ ำนวนเด็ก 109 คน 

จ ำนวน 260 วนัท ำกำร รำคำ 8 บำท/กลอ่ง จ ำนวนเงนิ  

226,720 บำท แยกเป็น

-ศนูย์พฒันำเด็กเล็กดงสมบรูณ์ เด็กเล็กจ ำนวน 34 คน 

จ ำนวน 70,720 บำท

-ศนูย์พฒันำเด็กเล็กดงกลำง เด็กเล็ก จ ำนวน 49 คน 

จ ำนวน  101,920 บำท

-ศนูย์พฒันำเด็กเล็กดงสวรรค์ เด็กเล็ก จ ำนวน 26 คน 

จ ำนวน  54,080 บำท     

 -เป็นไปตำมรำยกำรเงนิอดุหนุนท ั่วไปประจ ำปีงบประมำณ

รำยจำ่ย  พ.ศ.  2563     

 - เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่  (พ.ศ. 2561-2565)    

หน้ำที ่ 187  ล ำดบัที ่ 9 

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป  (กองกำรศกึษำ)   

คำ่อำหำรเสรมิ (นม) 1,012,960 บำท



รวม

รวม

จ ำนวนเงนิอดุหนุนสว่นรำชกำร 1,512,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิอดุหนุดคำ่อำหำรกลำงวนัโรงเรียนสงักดั

คณะกรรมกำรกำรศกึษำข ัน้พ้ืนฐำน(สพฐ.)

1)เพือ่จำ่ยเป็นเงนิอดุหนุนคำ่อำหำรกลำงวนัโรงเรียนสงักดั

คณะกรรมกำรกำรศกึษำข ัน้พ้ืนฐำน(สพฐ.) ในอตัรำคนละ 

20 บำท/วนัจ ำนวน 200 วนั แยกเป็น

-โรงเรียนดงสมบรูณ์ประชำรฐั เด็กนกัเรียน จ ำนวน 106 

คน จ ำนวน  424,000 บำท

-โรงเรียนดงสวรรค์อดุมมติร เด็กนกัเรียน จ ำนวน  79 

คน จ ำนวน  316,000  บำท

-โรงเรียนดงบงัอ ำนวยวทิย์ เด็กนกัเรียน จ ำนวน 193 คน 

จ ำนวน 772,000 บำท

 - เป็นไปตำมหนงัสอืกระทรวงมหำดไทย  ดว่นทีส่ดุ  ที ่

มท  0893.2/ว 1918 ลงวนัที ่ 16  มถิุนำยน  2552  

และหนงัสอืกระทรวงมหำดไทย  ดว่นทีส่ดุ  ที ่ มท 

0893.3/ว 1658  ลงวนัที ่ 22  มนีำคม  2559     

 - เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่  (พ.ศ. 2561-2565)    

หน้ำที ่ 186 ล ำดบัที ่ 6   

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป  (กองกำรศกึษำ) 

เงนิอุดหนุน 1,512,000 บำท

เงนิอดุหนุนสว่นรำชกำร

งบเงนิอุดหนุน 1,512,000 บำท



รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

จ ำนวนคำ่ใชจ้ำ่ยโครงกำรธนำคำรคดัแยกขยะมลูฝอยในชุมชนต ำบล

ดงสมบรูณ์

20,000 บำท

-  เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยตำมโครงกำรธนำคำรคดัแยกขยะมลู

ฝอยในชุมชนเทศบำลต ำบลดงสมบรูณ์ เชน่ คำ่วสัดุ

อปุกรณ์กำรอบรม คำ่รำงวลั คำ่จดัซ้ือขยะจำกชุมชน ฯลฯ  

-  เป็นไปตำมหนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่  

ดว่นทีส่ดุ  ที ่ มท 0804.5/ว  2327  ลงวนัที ่ 3  

พฤศจกิำยน  2560   

-  เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่  (พ.ศ. 2561-2565)    

หน้ำที ่ 161   ล ำดบัที ่ 2   

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ส ำนกัปลดั)  

-  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งเหมำบรกิำรตำ่ง ๆ  เชน่  คำ่ส ำรวจ

ขอ้มลูสตัว์และขึน้ทะเบยีนสตัว์ตำมโครงกำรสตัว์ปลอด

โรค คนปลอดภยั  จำกโรคพษิสนุขับำ้ ตำมพระปณิธำน 

ศำสตรำจำรย์ ดร.สมเด็จพระเจำ้ลูกเธอ เจำ้ฟ้ำจุฬำภรณ์

วลยัลกัษณ์ อคัรำชกุมำรี ตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย

วำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำรของเจำ้หน้ำที่

ทอ้งถิน่  พ.ศ.  2555และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึ(ฉบบัที ่4) 

พ.ศ.  2561

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ส ำนกัปลดั)     

รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลกัษณะรำยจำ่ย

หมวดอืน่ๆ

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร 10,000 บำท

-  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ป่วยกำรชดเชย  กำรงำนหรือเวลำทีเ่สยี

ไป  เพือ่สนบัสนุนกำรปฏบิตัหิน้ำทีใ่นกำรดแูลผูส้งูอำยุทีม่ี

ภำวะพึง่พงิไดแ้ก ่ อำสำสมคัรบรบิำลทอ้งถิน่ทีม่ภีมูลิ ำเนำ

อยูใ่นองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่หรือทีใ่กลเ้คยีง  ทีไ่ดร้บั

ค ำส ั่งชว่ยสนบัสนุนกำรปฏบิตัหิน้ำทีใ่นกำรดแูลผูส้งูอำยุทีม่ี

ภำวะพึง่พงิจำกผูบ้รหิำรทอ้งถิน่  ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุน

ท ั่วไป (ส ำนกัปลดั)

คำ่ใช้สอย 160,000 บำท

คำ่ตอบแทน 144,000 บำท
คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริำชกำรอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครอง

สว่นทอ้งถิน่
144,000 บำท

แผนงำนสำธำรณสุข

งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบัสำธำรณสุข 684,000 บำท

งบด ำเนินงำน 504,000 บำท



จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวนคำ่ใชจ้ำ่ยในโครงกำรรณรงค์ ควบคมุและป้องกนัโรคตดิตอ่

ในชุมชน

20,000 บำท

-  เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรควบคมุและป้องกนักำรแพร่

ระบำดของโรคตำ่งๆ ในชุมชนในเขตเทศบำลต ำบลดง

สมบรูณ์  

- เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยเบกิจำ่ย

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดังำน  กำรจดักำรแขง่ขนักีฬำและ

สง่เสรมินกักีฬำเขำ้รว่มกำรแขง่ขนัขององค์กรปกครอง

สว่นทอ้ง พ.ศ.  2559   

- เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่  (พ.ศ. 2561-2565)    

หน้ำที ่ 200  ล ำดบัที ่ 1   

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ส ำนกัปลดั)      

คำ่ใชจ้ำ่ยในโครงกำรป้องกนัและควบคมุโรคพษิสนุขับำ้ 40,000 บำท

- เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร สตัว์

ปลอดโรค คนปลอดภยัจำกโรคพษิสนุขับำ้ ตำมพระ

ปณิธำน ศำสตรำจำรย์ ดร.สมเด็จพระเจำ้ลูกเธอ เจำ้ฟ้ำ

จุฬำภรณ์วลยัลกัษณ์ อคัรำชกุมำรี  เชน่  จดัซ้ือวคัซีนและ

อปุกรณ์ในกำรฉีดวคัซีน  เพือ่ป้องกนัและควบคมุโรคพษิ

สนุขับำ้ 

- เป็นไปตำมหนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่  

ดว่นทีส่ดุ  ที ่ มท 0810.5/ว 1042  ลงวนัที ่ 10  

เมษำยน  2561   

- เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่  (พ.ศ. 

2561-2565)      หน้ำที ่ 203  ล ำดบัที ่ 12  

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ส ำนกัปลดั)    

คำ่ใชจ้ำ่ยในโครงกำรบรหิำรจดักำรระบบแพทย์ฉุกเฉิน 20,000 บำท

-  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่สง่เสรมิในกำรด ำเนินงำนและบรหิำร

จดักำรระบบกำรแพทย์ฉุกเฉินของเทศบำลต ำบลดง

สมบรูณ์   

- เป็นไปตำมหนงัสอืกระทรวงมหำดไทย  ที ่ มท 

0891.3/ ว 286  ลงวนัที ่ 17  กนัยำยน  2553     

- เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่  (พ.ศ. 2561-2565)    

หน้ำที ่ 203  ล ำดบัที ่ 11  

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ส ำนกัปลดั)      

คำ่ใชจ้ำ่ยในโครงกำร Big  Cleaning  Day 10,000 บำท

-  เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในโครงกำร Big Cleaning Day 

เชน่ คำ่วสัด ุอปุกรณ์ ฯลฯ  

-  เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยเบกิจำ่ย

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดังำน  กำรจดักำรแขง่ขนักีฬำและ

สง่เสรมินกักีฬำเขำ้รว่มกำรแขง่ขนัขององค์กรปกครอง

สว่นทอ้ง พ.ศ.  2559   

- เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่  (พ.ศ. 2561-2565)    

หน้ำที ่ 247  ล ำดบัที ่ 1   

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ส ำนกัปลดั)   



จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

รวม

รวม

จ ำนวนโครงกำรพระรำชด ำรดิำ้นสำธำรณสขุ 180,000 บำท

 -  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ด ำเนินงำนตำมแนวทำงโครงกำร

พระรำชด ำรดิำ้นสำธำรณสขุ  ใหแ้กห่มูบ่ำ้น  จ ำนวน  9  

หมูบ่ำ้น ๆ  ละ 20,000  บำท  

-  เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยเงนิ

อดุหนุนขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ.  2559

-  เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่  (พ.ศ. 2561-2565)   

(พ.ศ.  2561-2564)   หน้ำที ่ 204 ล ำดบัที ่ 14 ต ัง้จำ่ย

จำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ส ำนกัปลดั)

เงนิอุดหนุน 180,000 บำท

เงนิอดุหนุนเอกชน

-  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือวสัดวุทิยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 

เชน่ ทรำยอะเบท น ้ำยำพน่ยุง สำรสม้ คลอรีน ฯลฯ ต ัง้จำ่ย

จำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ส ำนกัปลดั)     

งบเงนิอุดหนุน 180,000 บำท

คำ่วสัดุ 200,000 บำท

วสัดวุทิยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 200,000 บำท

คำ่ใชจ้ำ่ยในโครงกำรรณรงค์ป้องกนัยำเสพตดิ 20,000 บำท

-  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร

รณรงค์ป้องกนัยำเสพตดิ 

- เป็นไปตำมหนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่  

ดว่นทีส่ดุ  ที ่ มท  0816.5/ ว 726  ลงวนัที ่ 8  

ธนัวำคม  2560    

- เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่  (พ.ศ. 2561-2565)    

หน้ำที ่ 202  ล ำดบัที ่ 10   

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ส ำนกัปลดั)  

คำ่ใชจ้ำ่ยในโครงกำรรณรงค์ ป้องกนัและควบคมุโรคระบำด

ในคนและสตัว์

20,000 บำท

- เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยตำมโครงกำรรณรงค์ป้องกนัและ

ควบคมุโรคระบำดในคนและสตัว์ เชน่โครงกำรรณรงค์

ป้องกนั และควบคมุโรคไขเ้ลือดออก และโครงกำรตำ่งๆ     

-  เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยเบกิจำ่ย

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดังำน  กำรจดักำรแขง่ขนักีฬำและ

สง่เสรมินกักีฬำเขำ้รว่มกำรแขง่ขนัขององค์กรปกครอง

สว่นทอ้ง พ.ศ.  2559   

- เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่  (พ.ศ. 2561-2565)    

 หน้ำที ่ 204  ล ำดบัที ่ 13  

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ส ำนกัปลดั)    



รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวนโครงกำรส ำรวจและจดัท ำฐำนขอ้มลูผูส้งูอำยุ ผูพ้กิำร 10,000 บำท

-  เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรส ำรวจ

และจดัท ำฐำนขอ้มลูผูส้งูอำยุ ผูพ้กิำร ในเขตเทศบำลต ำบล

ดงสมบรูณ์ เชน่ คำ่จดัซ้ือวสัดอุปุกรณ์ ฯลฯ      

-  เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยเบกิจำ่ย

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดังำน  กำรจดักำรแขง่ขนักีฬำและ

สง่เสรมินกักีฬำเขำ้รว่มกำรแขง่ขนัขององค์กรปกครอง

สว่นทอ้ง พ.ศ.  2559   

- เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่  (พ.ศ. 2561-2565)    

หน้ำที ่ 212  ล ำดบัที ่ 17   

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ส ำนกัปลดั)   

โครงกำรส ำรวจและจดัเก็บขอ้มลูพ้ืนฐำนต ำบลดงสมบรูณ์ 10,000 บำท

-  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร

ส ำรวจและจดัเก็บขอ้มลูพ้ืนฐำนระดบัหมูบ่ำ้น เพือ่น ำมำ

ประกอบกำรจดัท ำแผนพฒันำทอ้งถิน่ของเทศบำลต ำบลดง

สมบรูณ์  

-  เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยเบกิจำ่ย

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดังำน  กำรจดักำรแขง่ขนักีฬำและ

สง่เสรมินกักีฬำเขำ้รว่มกำรแขง่ขนัขององค์กรปกครอง

สว่นทอ้ง พ.ศ.  2559   

-  เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่  (พ.ศ. 2561-2565)    

หน้ำที ่ 212  ล ำดบัที ่ 18   

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ส ำนกัปลดั)      

คำ่ใช้สอย 20,000 บำท

รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลกัษณะรำยจำ่ย

หมวดอืน่ๆ

แผนงำนสงัคมสงเครำะห์

งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบัสงัคมสงเครำะห์ 20,000 บำท

งบด ำเนินงำน 20,000 บำท



รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวนโครงกำรพฒันำคณุภำพชีวติ 30,000 บำท

-  เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรพฒันำ

คณุภำพชีวติ ผูป่้วยดอ้ยโอกำส และครอบครวัผูม้รีำยได้

น้อย และผูไ้รท้ีพ่ึง่พงิ ฯลฯ  

-  เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยเบกิจำ่ย

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดังำน  กำรจดักำรแขง่ขนักีฬำและ

สง่เสรมินกักีฬำเขำ้รว่มกำรแขง่ขนัขององค์กรปกครอง

สว่นทอ้ง พ.ศ.  2559   

- เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่  (พ.ศ. 2561-2565)    

หน้ำที ่ 213  ล ำดบัที ่ 19  

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ส ำนกัปลดั)       

โครงกำรผูส้งูอำยุใสใ่จสขุภำพต ำบลดงสมบรูณ์ 15,000 บำท

-  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรผู้

สงูวยัใสใ่จสขุภำพต ำบลดงสมบรูณ์ เชน่ คำ่วสัด ุอปุกรณ์ 

คำ่ด ำเนินกำร ฯลฯ  

-  เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยเบกิจำ่ย

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดังำน  กำรจดักำรแขง่ขนักีฬำและ

สง่เสรมินกักีฬำเขำ้รว่มกำรแขง่ขนัขององค์กรปกครอง

สว่นทอ้ง พ.ศ.  2559   

-  เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่  (พ.ศ. 2561-2565)    

หน้ำที ่ 212  ล ำดบัที ่ 16   

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ส ำนกัปลดั)      

โครงกำรจดักจิกรรมวนัผูส้งูอำยุ 70,000 บำท

-  เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรจดั

กจิกรรมวนัผูส้งูอำยุของเทศบำลต ำบลดงสมบรูณ์ เชน่ คำ่

วสัด ุอปุกรณ์ ฯลฯ  

-  เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยเบกิจำ่ย

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดังำน  กำรจดักำรแขง่ขนักีฬำและ

สง่เสรมินกักีฬำเขำ้รว่มกำรแขง่ขนัขององค์กรปกครอง

สว่นทอ้ง พ.ศ.  2559    

-  เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่  (พ.ศ. 2561-2565)    

หน้ำที ่ 208  ล ำดบัที ่ 8   

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ส ำนกัปลดั)     

คำ่ใช้สอย 130,000 บำท

รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลกัษณะรำยจำ่ย

หมวดอืน่ๆ

งำนสวสัดกิำรสงัคมและสงัคมสงเครำะห์ 130,000 บำท

งบด ำเนินงำน 130,000 บำท



จ ำนวนโครงกำรโรงเรียนผูส้งูอำยุต ำบลดงสมบรูณ์ 15,000 บำท

 - เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร

โรงเรียนผูส้งูอำยุของเทศบำลต ำบลดงสมบรูณ์ เชน่ คำ่วสัดุ

 อปุกรณ์ ฯลฯ   

- เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยเบกิจำ่ย

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดังำน  กำรจดักำรแขง่ขนักีฬำและ

สง่เสรมินกักีฬำเขำ้รว่มกำรแขง่ขนัขององค์กรปกครอง

สว่นทอ้ง พ.ศ.  2559   

- เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่  (พ.ศ. 2561-2565)    

หน้ำที ่ 211  ล ำดบัที ่ 15   

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ส ำนกัปลดั)    



รวม

รวม

รวม

จ ำนวนชุดโคมไฟฟ้ำ 17,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือชุดโคมไฟฟ้ำพรอ้มอปุกรณ์ ส ำหรบั

ตดิต ัง้ใหม ่หรือตดิต ัง้แทนของเดมิทีช่ ำรุดไมส่ำมำรถใช้

งำนได ้-  เป็นไปตำมหนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่  ดว่นทีส่ด ุ ที ่มท  0808.2/ว 1248  ลว. 27  

ม.ิย.  2559

  -  เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่    (พ.ศ.  

2561-2565)  หน้ำที ่ 261  ล ำดบัที ่ 23

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป (กองชำ่ง)       

คำ่ครุภณัฑ์ 17,000 บำท

ครุภณัฑ์ไฟฟ้ำและวทิยุ

แผนงำนเคหะและชุมชน

งำนไฟฟ้ำถนน 17,000 บำท

งบลงทุน 17,000 บำท



รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวนโครงกำรสง่เสรมิสนบัสนุนกำรด ำเนินงำนตำมหลกัปรชัญำ

เศรษฐกจิแบบพอเพียง

30,000 บำท

-  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร

สง่เสรมิ สนบัสนุนกำรด ำเนินงำนตำมหลกัปรชัญำ

เศรษฐกจิแบบพอเพียงในเขตเทศบำลต ำบลดงสมบรูณ์      

-  เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยเบกิจำ่ย

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดังำน  กำรจดักำรแขง่ขนักีฬำและ

สง่เสรมินกักีฬำเขำ้รว่มกำรแขง่ขนัขององค์กรปกครอง

สว่นทอ้ง พ.ศ.  2559   

-  เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่  (พ.ศ. 2561-2565)    

หน้ำที ่ 222  ล ำดบัที ่ 17   

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ส ำนกัปลดั)  

โครงกำรป้องกนัและแกไ้ขปญัหำยำเสพตดิ 130,000 บำท

 -  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร

ป้องกนัและแกไ้ขปญัหำยำเสพตดิ ตำมระเบยีบฯของ

กระทรวงมหำดไทย  

-  เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยเบกิจำ่ย

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดังำน  กำรจดักำรแขง่ขนักีฬำและ

สง่เสรมินกักีฬำเขำ้รว่มกำรแขง่ขนัขององค์กรปกครอง

สว่นทอ้ง พ.ศ.  2559   

- เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่  (พ.ศ. 2561-2565)    

หน้ำที ่ 221  ล ำดบัที ่ 16   ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป  

(ส ำนกัปลดั)

โครงกำรปรบัปรุงและพฒันำหมูบ่ำ้น หน้ำบำ้น ถนนในเขต

เทศบำลใหเ้ป็นระเบยีบเรียบรอ้ย สะอำด และน่ำอยู่

40,000 บำท

-  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร

ปรบัปรุงและพฒันำหมูบ่ำ้น หน้ำบำ้น ถนนในเขตเทศบำล

ใหเ้ป็นระเบยีบเรียบรอ้ย สะอำดและน่ำอยู ่เชน่ คำ่วสัด ุ

อปุกรณ์ ฯลฯ  

-  เป็นไปตำมหนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่  

ดว่นทีส่ดุ  ที ่มท 0891.4/ว 407  ลงวนัที ่ 26  

กุมภำพนัธ์  2559     

-  เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่  (พ.ศ. 2561-2565)    

หน้ำที ่ 220  ล ำดบัที ่ 14   

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ส ำนกัปลดั)      

คำ่ใช้สอย 210,000 บำท

รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลกัษณะรำยจำ่ย

หมวดอืน่ๆ

แผนงำนสรำ้งควำมเขม้แข็งของชุมชน

งำนสง่เสรมิและสนบัสนุนควำมเขม้แข็งชุมชน 210,000 บำท

งบด ำเนินงำน 210,000 บำท



จ ำนวนโครงกำรเสรมิสรำ้งควำมรูแ้ละกำรป้องกนัปญัหำกำรต ัง้ครรภ์

ไมพ่รอ้มในวยัรุน่

10,000 บำท

-  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร

เสรมิสรำ้งควำมรูแ้ละกำรป้องกนัปญัหำกำรต ัง้ครรภ์ไม่

พรอ้มในวยัรุน่   

-  เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยเบกิจำ่ย

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดังำน  กำรจดักำรแขง่ขนักีฬำและ

สง่เสรมินกักีฬำเขำ้รว่มกำรแขง่ขนัขององค์กรปกครอง

สว่นทอ้ง พ.ศ.  2559   

-  เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่  (พ.ศ. 2561-2565)    

หน้ำที ่ 221 ล ำดบัที ่ 15   

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ส ำนกัปลดั)     



รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

-  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือวสัด ุอปุกรณ์กีฬำ (วสัดคุงทน) 

เชน่ ลูกฟุตบอล ลูกตะกรอ้ ลูกวอลเลย์บอล ฯลฯ ต ัง้จำ่ยจำก

เงนิอดุหนุนท ั่วไป (กองกำรศกึษำ)     

คำ่วสัดุ 50,000 บำท

วสัดกุีฬำ 50,000 บำท

โครงกำรแขง่ขนักีฬำต ำบลดงสมบรูณ์ตำ้นยำเสพตดิ 150,000 บำท

-  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดัโครงกำรแขง่ขนักีฬำ

ต ำบลดงสมบรูณ์ตำ้นยำเสพตดิ เชน่ วสัด ุอปุกรณ์ คำ่ถว้ย

รำงวลั คำ่เงนิรำงวลั ฯลฯ  

-  เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยเบกิจำ่ย

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดังำน  กำรจดักำรแขง่ขนักีฬำและ

สง่เสรมินกักีฬำเขำ้รว่มกำรแขง่ขนัขององค์กรปกครอง

สว่นทอ้ง พ.ศ.  2559   

- เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่  (พ.ศ. 2561-2565)    

หน้ำที ่ 225  ล ำดบัที ่ 5   

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป (กองกำรศกึษำ)      

คำ่ใช้สอย 150,000 บำท

รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลกัษณะรำยจำ่ย

หมวดอืน่ๆ

แผนงำนกำรศำสนำวฒันธรรมและนนัทนำกำร

งำนกีฬำและนนัทนำกำร 200,000 บำท

งบด ำเนินงำน 200,000 บำท



รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

-เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรจดั

งำนวนัเขำ้พรรษำ เชน่ คำ่วสัด ุอปุกรณ์ ฯลฯ  

- เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยเบกิจำ่ย

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดังำน  กำรจดักำรแขง่ขนักีฬำและ

สง่เสรมินกักีฬำเขำ้รว่มกำรแขง่ขนัขององค์กรปกครอง

สว่นทอ้ง พ.ศ.  2559   

- เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่  (พ.ศ. 2561-2565)    

หน้ำที ่ 168  ล ำดบัที ่ 3   

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป (กองกำรศกึษำ)      

-  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรจดั

งำนประเพณีวนัสงกรำนต์ของเทศบำลต ำบลดงสมบรูณ์      

-  เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยเบกิจำ่ย

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดังำน  กำรจดักำรแขง่ขนักีฬำและ

สง่เสรมินกักีฬำเขำ้รว่มกำรแขง่ขนัขององค์กรปกครอง

สว่นทอ้ง พ.ศ.  2559   

- เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่  (พ.ศ. 2561-2565)    

หน้ำที ่ 173 ล ำดบัที ่ 14  

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป (กองกำรศกึษำ)  

โครงกำรจดังำนวนัเขำ้พรรษำ 20,000 บำท

-  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรจดั

งำนประเพณีลอยกระทงของเทศบำลต ำบลดงสมบรูณ์      

-  เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยเบกิจำ่ย

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดังำน  กำรจดักำรแขง่ขนักีฬำและ

สง่เสรมินกักีฬำเขำ้รว่มกำรแขง่ขนัขององค์กรปกครอง

สว่นทอ้ง พ.ศ.  2559   

- เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่  (พ.ศ. 2561-2565)    

หน้ำที ่ 172  ล ำดบัที ่ 12   

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป (กองกำรศกึษำ)

โครงกำรจดังำนประเพณีวนัสงกรำนต์ 20,000 บำท

รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลกัษณะรำยจำ่ย

หมวดอืน่ๆ

โครงกำรจดังำนประเพณีลอยกระทง 10,000 บำท

งบด ำเนินงำน 270,000 บำท

คำ่ใช้สอย 270,000 บำท

งำนศำสนำวฒันธรรมท้องถิน่ 270,000 บำท



จ ำนวน

จ ำนวน

-  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำร

อบรม พฒันำคณุธรรม จรยิธรรม ของคณะผูบ้รหิำร 

สมำชกิสภำเทศบำล พนกังำนเทศบำล พนกังำนจำ้ง และ

ผูน้ ำชุมชน ในเขตเทศบำลต ำบลดงสมบรูณ์  

- เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ย

ในกำรฝึกอบรม  และกำรเขำ้รบักำรฝึกอบรมของ

เจำ้หน้ำทีท่อ้งถิน่  พ.ศ.  2557 

- เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่  (พ.ศ. 2561-2565)    

หน้ำที ่ 224  ล ำดบัที ่ 3  

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป  (กองกำรศกึษำ)   

-  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรสบื

สำนประเพณีบญุบ ัง้ไฟของเทศบำลต ำบลดงสมบรูณ์ เชน่ 

คำ่วสัดอุปุกรณ์ในกำรด ำเนินงำน ฯลฯ 

-  เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยเบกิจำ่ย

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดังำน  กำรจดักำรแขง่ขนักีฬำและ

สง่เสรมินกักีฬำเขำ้รว่มกำรแขง่ขนัขององค์กรปกครอง

สว่นทอ้ง พ.ศ.  2559   

- เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่  (พ.ศ. 2561-2565)    

หน้ำที ่ 171  ล ำดบัที ่ 9   

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป (กองกำรศกึษำ)

โครงกำรอบรม พฒันำคณุธรรม จรยิธรรมของคณะผูบ้รหิำร 

สมำชกิสภำเทศบำล พนกังำนเทศบำล พนกังำนจำ้ง และผูน้ ำ

ชุมชนในเขตเทศบำลต ำบลดงสมบรูณ์

20,000 บำท

โครงกำรสบืสำนประเพณีบญุบ ัง้ไฟ 200,000 บำท



รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวนคำ่ตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำร 10,000 บำท

-  เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่ตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำ

รำชกำรใหก้บัพนกังำนเทศบำล พนกังำนจำ้ง และลูกจำ้ง

อืน่ๆ ทีไ่ดร้บัค ำส ั่งใหป้ฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำร  ต ัง้จำ่ย

จำกเงนิรำยได ้ (กองชำ่ง)     

คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริำชกำรอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครอง

สว่นทอ้งถิน่
20,000 บำท

-  เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่ตอบแทนผูม้ำปฏบิตัริำชกำรอนัเป็น

ประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ เชน่ คำ่ตอบแทน

เจำ้หน้ำทีจ่ำก อบจ.ทีม่ำขดุเจำะ เป่ำบอ่บำดำล ฯลฯ ต ัง้จำ่ย

จำกเงนิรำยได ้ (กองชำ่ง)     

งบด ำเนินงำน 661,000 บำท

คำ่ตอบแทน 86,000 บำท

เงนิเพิม่ตำ่ง ๆของพนกังำนจำ้ง 87,400 บำท

-  เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเพิม่ตำ่งๆของพนกังำนจำ้งตำมภำรกจิ 

พนกังำนจำ้งท ั่วไป ต ำแหน่งผูช้ว่ยชำ่งไฟฟ้ำ ผูช้ว่ยชำ่ง

โยธำ  ผูช้ว่ยเจำ้พนกังำนประปำ  และพนกังำนขบัรถ

กระเชำ้  พนกังำนจดมำตรวดัน ้ำ  พนกังำนผลติน ้ำประปำ 

โดยค ำนวณต ัง้จำ่ยไวไ้มเ่กนิ 12 เดอืน ต ัง้จำ่ยจำกเงนิ

รำยได ้(กองชำ่ง)     

คำ่ตอบแทนพนกังำนจำ้ง 792,300 บำท

 - เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่ตอบแทนแกพ่นกังำนจำ้งตำมภำรกจิ 

พนกังำนจำ้งท ั่วไป และเงนิปรบัปรุงคำ่ตอบแทนต ำแหน่ง 

ผูช้ว่ยชำ่งไฟฟ้ำ  ผูช้ว่ยเจำ้พนกังำนประปำ      ผูช้ว่ยชำ่ง

โยธำ  และพนกังำนขบัรถกระเชำ้  พนกังำนจดมำตรวดั

น ้ำ พนกังำนผลติน ้ำประปำ  โดยค ำนวณต ัง้จำ่ยไวไ้มเ่กนิ 

12 เดอืน ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้(กองชำ่ง)     

เงนิประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท

-  เพือ่จำ่ยเป็นเงนิประจ ำต ำแหน่งนกับรหิำรงำนชำ่ง 

จ ำนวน 1 อตัรำๆละ 3,500 บำท โดยค ำนวณต ัง้จำ่ยไวไ้ม่

เกนิ 12 เดอืน ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้(กองชำ่ง)     

เงนิเดอืนพนกังำน 623,200 บำท

-  เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเดอืนและเงนิปรบัปรุงเงนิเดอืนพนกังำน

เทศบำล ต ำแหน่งนกับรหิำรงำนชำ่ง เจำ้พนกังำนธุรกำร 

โดยค ำนวณต ัง้จำ่ยไวไ้มเ่กนิ 12 เดอืน ต ัง้จำ่ยจำกเงนิ

รำยได ้(กองชำ่ง)     

งบบุคลำกร 1,544,900 บำท

เงนิเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 1,544,900 บำท

แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบัอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 2,205,900 บำท



จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

จ ำนวนวสัดสุ ำนกังำน 20,000 บำท

-  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือวสัดตุำ่งๆทีจ่ ำเป็นตอ้งใชใ้น

ส ำนกังำน เชน่ กระดำษ ปำกกำ ดนิสอ ยำงลบ ฯลฯ ต ัง้จำ่ย

จำกเงนิรำยได ้จ ำนวน  10,000 บำท ต ัง้จำ่ยจำกเงนิ

อดุหนุนท ั่วไป จ ำนวน  10,000  บำท (กองชำ่ง)     

-  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่บ ำรุงรกัษำและซอ่มแซมทรพัย์สนิ คำ่

ซอ่มแซมครุภณัฑ์ทีช่ ำรุดเสยีหำย เชน่ เครือ่งคอมพวิเตอร์ 

โตะ๊ เกำ้อี ้เครือ่งปรบัอำกำศ ฯลฯ ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุน

ท ั่วไป (กองชำ่ง)     

คำ่วสัดุ 250,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำรใน

รำชอำณำจกัรของพนกังำนเทศบำล พนกังำนจำ้ง ผูท้ี่

ไดร้บัค ำส ั่งใหเ้ดนิทำงไปรำชกำร เชน่ คำ่เบีย้เล้ียง คำ่ที่

พกั คำ่ลงทะเบยีน คำ่เดนิทำง และคำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆตำมที่

ระเบยีบฯก ำหนด     

-  เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ย

ในกำรเดนิทำงไปรำชกำรของเจำ้หน้ำทีท่อ้งถิน่พ.ศ. 

2555 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2561

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้(กองชำ่ง)     

คำ่บ ำรุงรกัษำและซอ่มแซม 10,000 บำท

รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลกัษณะรำยจำ่ย

หมวดอืน่ๆ

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร 15,000 บำท

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร 300,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งเหมำบรกิำร เชน่ คำ่จำ้งออกแบบ  คำ่

ควบคมุงำน  คำ่จำ้งบคุคล คำ่จำ้งท ำป้ำยประชำสมัพนัธ์ คำ่

ถำ่ยแบบแปลน ฯลฯ ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้จ ำนวน  

159,660 บำท ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป จ ำนวน  

140,340 บำท (กองชำ่ง)     

คำ่ใช้สอย 325,000 บำท

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร

เงนิชว่ยเหลือกำรศกึษำบตุร 20,000 บำท

-  เพือ่จำ่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือกำรศกึษำบตุรของพนกังำน

เทศบำล ซึง่มสีทิธเิบกิไดต้ำมระเบยีบฯ ต ัง้จำ่ยจำกเงนิ

รำยได ้(กองชำ่ง)     

คำ่เชำ่บำ้น 36,000 บำท

     -  เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่เชำ่บำ้นใหก้บัพนกังำนเทศบำล 

ซึง่มสีทิธเิบกิไดต้ำมระเบยีบฯ ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้(กอง

ชำ่ง)     



จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวนวสัดคุอมพวิเตอร์ 10,000 บำท

-  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือวสัดคุอมพวิเตอร์ เชน่ ตลบัหมกึ 

แผน่กรองแสง แผน่หรือจำนบนัทกึขอ้มลู โปรแกรม

คอมพวิเตอร์ และอปุกรณ์เพิม่เตมิ ฯลฯ ต ัง้จำ่ยจำกเงนิ

รำยได ้(กองชำ่ง)     

วสัดกุอ่สรำ้ง 120,000 บำท

  - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือวสัดกุอ่สรำ้ง สิง่ของเครือ่งใชต้ำ่งๆ 

เชน่ ปนูซีเมนต์ ทอ่น ้ำ อปุกรณ์ประปำ ประแจ เลือ่ยตดั

เหล็ก อฐิ หนิ ทรำย ฯลฯ ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้จ ำนวน 

110,000 บำท  ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป  จ ำนวน  

10,000  บำท (กองชำ่ง)     

วสัดไุฟฟ้ำและวทิยุ 100,000 บำท

-  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือวสัดไุฟฟ้ำและวทิยุ เชน่ หลอด

ไฟฟ้ำ สวทิช์ ฟิวส์ ขำหลอด และอปุกรณ์ตดิต ัง้ ฯลฯ ต ัง้จำ่ย

จำกเงนิรำยได ้จ ำนวน  92,000 บำท ต ัง้จำ่ยจำกเงนิ

อดุหนุนท ั่วไป จ ำนวน  8,000  บำท(กองชำ่ง)     



รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวนโครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กเสน้ซอยไผส่ทีอง  

บำ้นดงกลำง  หมู ่ 4

242,000 บำท

-  โครงกอ่สรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กเสน้ซอยไผส่ี

ทอง  บำ้นดงกลำง  หมู ่ 4  ต ำบลดงสมบรูณ์  อ ำเภอทำ่คนั

โท  จงัหวดักำฬสนิธ์ุ  ขนำด  กวำ้ง  3  เมตร  ยำว  147  

เมตร  หนำเฉลีย่  0.15  เมตร  หรือมพ้ืีนทีใ่ชส้อยไมน้่อย

กวำ่  441  ตำรำงเมตร  พรอ้มป้ำยประชำสมัพนัธ์ 

(รำยละเอยีดตำมแบบมำตรฐำน  ท.1 -01  หน้ำ  2,3)  ต ัง้

จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป  (กองชำ่ง)

-  เป็นไปตำมพระรำชบญัญตัเิทศบำล  พ.ศ.  2496

-  เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่  (พ.ศ. 

2561-2565)      หน้ำที ่ 79  ล ำดบัที ่ 16

โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กเริม่จำกสำมแยก

ถนนเสน้ขำ้งบำ้นนำยค ำดำว  เหล็กเพชร  ถงึสำมแยกหน้ำ

บำ้นนำยค ำม ี จ ำเรญิไกล

266,000 บำท

-  โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กเริม่จำกสำม

แยกถนนเสน้ขำ้งบำ้นนำยค ำดำว  เหล็กเพชร  ถงึสำมแยก

หน้ำบำ้นนำยค ำม ี จ ำเรญิไกล  บำ้นดงสมบรูณ์  หมู ่ 1  

ต ำบลดงสมบรูณ์  อ ำเภอทำ่คนัโท  จงัหวดักำฬสนิธ์ุ  

ขนำด  กวำ้ง  4  เมตร  ยำว  121  เมตร  หนำเฉลีย่  

0.15  เมตร  หรือมพ้ืีนทีใ่ชส้อยไมน้่อยกวำ่  484  ตำรำง

เมตร  พรอ้มป้ำยประชำสมัพนัธ์ (รำยละเอยีดตำมแบบ

มำตรฐำน  ท.1 -01  หน้ำ  2,3)  ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุน

ท ั่วไป  (กองชำ่ง)

-  เป็นไปตำมพระรำชบญัญตัเิทศบำล  พ.ศ.  2496

-  เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่  (พ.ศ. 2561-2565)  

หน้ำที ่ 140   ล ำดบัที ่ 167

คำ่ทีด่นิและสิง่ก่อสรำ้ง 1,492,000 บำท

คำ่กอ่สรำ้งสิง่สำธำรณูปโภค

-  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ซอ่มแซมถนนลูกรงั พรอ้มปรบัเกรด

เกลีย่ ลงทอ่ คสล.ภำยในเขตเทศบำลต ำบลดงสมบรูณ์ และ

ลงลูกรงัในทีส่ำธำรณะตำ่งๆทีอ่ยูใ่นควำมรบัผดิชอบของ

เทศบำล ฯลฯ ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป (กองชำ่ง)     

งบลงทุน 1,492,000 บำท

คำ่ใช้สอย 500,000 บำท

คำ่บ ำรุงรกัษำและซอ่มแซม 500,000 บำท

งำนก่อสรำ้งโครงสรำ้งพ้ืนฐำน 1,992,000 บำท

งบด ำเนินงำน 500,000 บำท



จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวนโครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กเสน้หน้ำบำ้นนำย

ทอง  จ ำปำทอง  ถงึหน้ำวดับำ้นดงสวรรค์

330,000 บำท

-  โครงกอ่สรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กเสน้หน้ำบำ้นนำย

ทอง  จ ำปำทอง  ถงึหน้ำวดับำ้นดงสวรรค์  บำ้นดงสวรรค์  

หมู ่ 6 ต ำบลดงสมบรูณ์  อ ำเภอทำ่คนัโท  จงัหวดั

กำฬสนิธ์ุ   ขนำด  กวำ้ง  4  เมตร  ยำว  150  เมตร  หนำ

เฉลีย่  0.15  เมตร  หรือมพ้ืีนทีใ่ชส้อยไมน้่อยกวำ่  600  

ตำรำงเมตร  พรอ้มป้ำยประชำสมัพนัธ์ (รำยละเอยีดตำม

แบบมำตรฐำน  ท.1 -01  หน้ำ  2,3)  ต ัง้จำ่ยจำกเงนิ

อดุหนุนท ั่วไป  (กองชำ่ง)

-  เป็นไปตำมพระรำชบญัญตัเิทศบำล  พ.ศ.  2496

-  เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่  (พ.ศ. 

2561-2565)     หน้ำที ่ 82  ล ำดบัที ่ 25

โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กเสน้สีแ่ยกหน้ำ  รร.

มติรมวลชน 5  ถงึหน้ำบำ้นนำยพรภริม  อนิทะสรอ้ย

412,000 บำท

-  โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กเสน้สีแ่ยก

หน้ำ  รร.มติรมวลชน 5  ถงึหน้ำบำ้นนำยพรภริม  อนิทะ

สรอ้ย  บำ้นไทยเจรญิ  หมู ่ 9  ต ำบลดงสมบรูณ์  อ ำเภอทำ่

คนัโท  จงัหวดักำฬสนิธ์ุ  ขนำด  กวำ้ง  5  เมตร  ยำว  

150  เมตร  หนำเฉลีย่  0.15  เมตร  หรือมพ้ืีนทีใ่ชส้อย

ไมน้่อยกวำ่  750  ตำรำงเมตร  พรอ้มป้ำยประชำสมัพนัธ์ 

(รำยละเอยีดตำมแบบมำตรฐำน  ท.1 -01  หน้ำ  2,3)  ต ัง้

จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป  (กองชำ่ง)

-  เป็นไปตำมพระรำชบญัญตัเิทศบำล  พ.ศ.  2496

-  เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่  (พ.ศ. 

2561-2565)     หน้ำที ่ 83  ล ำดบัที ่ 29

โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กเสน้เดมิ  ถงึสีแ่ยก

หน้ำบำ้นนำยจริศกัดิ ์ วงค์สวสัดิ ์

242,000 บำท

-  โครงกอ่สรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กเสน้เดมิ  ถงึสีแ่ยก

หน้ำบำ้นนำยจริศกัดิ ์ วงค์สวสัดิ ์ บำ้นดงสมบรูณ์  หมู ่ 2  

ขนำด  กวำ้ง  5  เมตร  ยำว  88  เมตร  หนำเฉลีย่  0.15  

เมตร   หรือมพ้ืีนทีใ่ชส้อยไมน้่อยกวำ่  440  ตำรำง

เมตร    พรอ้มป้ำยประชำสมัพนัธ์ (รำยละเอยีดตำมแบบ

มำตรฐำน  ท.1 -01  หน้ำ  2,3)  ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุน

ท ั่วไป  (กองชำ่ง)

-  เป็นไปตำมพระรำชบญัญตัเิทศบำล  พ.ศ.  2496

-  เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่  (พ.ศ. 

2561-2565)     หน้ำที ่ 141  ล ำดบัที ่ 168



รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวนโครงกำรจดัท ำแปลงสำธติเพือ่ขยำยพนัธ์ุขำ้ว และพนัธ์ุพืชตำ่งๆ 15,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร

จดัท ำแปลงสำธติเพือ่ขยำยพนัธ์ุขำ้ว และพนัธ์ุพืชตำ่งๆ 

เชน่ คำ่วสัด ุอปุกรณ์ ฯลฯ  

-  เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยเบกิจำ่ย

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดังำน  กำรจดักำรแขง่ขนักีฬำและ

สง่เสรมินกักีฬำเขำ้รว่มกำรแขง่ขนัขององค์กรปกครอง

สว่นทอ้ง พ.ศ.  2559   

- เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่  (พ.ศ. 

2561-2565)      หน้ำที ่ 160  ล ำดบัที ่ 13   

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ส ำนกัปลดั)   

โครงกำรคุม้ครอง ดแูล บ ำรุงรกัษำทรพัยำกรธรรมชำตแิละ

สิง่แวดลอ้ม

30,000 บำท

-  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร

คุม้ครอง ดแูล บ ำรุงรกัษำทรพัยำกรธรรมชำตแิละ

สิง่แวดลอ้ม เชน่ สง่เสรมิสนบัสนุนโครงกำรอนุรกัษ์

พนัธุกรรมพืช อนัเนื่องมำจำกพระรำชด ำรสิมเด็จพระเทพ

รตันรำชสดุำ สยำมบรมรำชกุมำรี และโครงกำรอืน่ๆที่

เกีย่วขอ้ง     

- เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยเบกิจำ่ย

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดังำน  กำรจดักำรแขง่ขนักีฬำและ

สง่เสรมินกักีฬำเขำ้รว่มกำรแขง่ขนัขององค์กรปกครอง

สว่นทอ้ง พ.ศ.  2559   

- เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่  (พ.ศ. 2561-2565)    

  หน้ำที ่ 164  ล ำดบัที ่ 7  

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ส ำนกัปลดั)

คำ่ใช้สอย 45,000 บำท

รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลกัษณะรำยจำ่ย

หมวดอืน่ๆ

แผนงำนกำรเกษตร

งำนสง่เสรมิกำรเกษตร 45,000 บำท

งบด ำเนินงำน 45,000 บำท



รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวนโครงกำรปลูกหญำ้แฝก และปลูกป่ำเฉลมิพระเกียรตฯิ 10,000 บำท

-  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร 

ปลูกหญำ้แฝกและปลูกป่ำเฉลมิพระเกียรตฯิเพือ่เป็นกำร

สนบัสนุนแนวทำงตำมพระรำชด ำร ิและพระรำชเสำวณีย์ 

เชน่ คำ่วสัดอุปุกรณ์ ฯลฯ   

-  เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยเบกิจำ่ย

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดังำน  กำรจดักำรแขง่ขนักีฬำและ

สง่เสรมินกักีฬำเขำ้รว่มกำรแขง่ขนัขององค์กรปกครอง

สว่นทอ้ง พ.ศ.  2559   

- เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่  (พ.ศ. 

2561-2565)      หน้ำที ่ 164  ล ำดบัที ่ 6   

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ส ำนกัปลดั)     

โครงกำร รกัน ้ำ รกัป่ำ รกัษำแผน่ดนิ 30,000 บำท

-  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร 

รกัน ้ำ รกัป่ำ รกัษำแผน่ดนิ และโครงกำรตำ่งๆ ที่

เกีย่วเนื่อง  

-  เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยเบกิจำ่ย

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดังำน  กำรจดักำรแขง่ขนักีฬำและ

สง่เสรมินกักีฬำเขำ้รว่มกำรแขง่ขนัขององค์กรปกครอง

สว่นทอ้ง พ.ศ.  2559   

- เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่  (พ.ศ. 

2561-2565)      หน้ำที ่ 165  ล ำดบัที ่ 8 

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ส ำนกัปลดั)      

คำ่ใช้สอย 40,000 บำท

รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลกัษณะรำยจำ่ย

หมวดอืน่ๆ

งำนอนุรกัษ์แหล่งน ้ำและป่ำไม้ 40,000 บำท

งบด ำเนินงำน 40,000 บำท



รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

-  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เบีย้ยงัชีพผูพ้กิำร หรือทุพพลภำพของ

เทศบำลต ำบลดงสมบรูณ์ตำมทีร่ะเบยีบกระทรวงมหำดไทย

ก ำหนด ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป       

- เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยหลกัเกณฑ์

กำรจำ่ยเบีย้ควำมพกิำรขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  

(ฉบบัที ่ 4) พ.ศ.  2562 

- เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่  (พ.ศ. 

2561-2565)      หน้ำที ่ 228   ล ำดบัที ่ 3     

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป

-  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เบีย้ยงัชีพผส้งูอำยุของเทศบำลต ำบลดง

สมบรูณ์ ตำมทีร่ะเบยีบกระทรวงมหำดไทยก ำหนด ต ัง้จำ่ย

จำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป  

- เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยหลกัเกณฑ์

กำรจำ่ยเบีย้ยงัชีพผูส้งูอำยุขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  

(ฉบบัที ่ 4) พ.ศ.  2562

- เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่  (พ.ศ. 

2561-2565)      หน้ำที ่ 228   ล ำดบัที ่ 2    

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป

เบีย้ยงัชีพคนพกิำร 1,370,900 บำท

 -   เพือ่จำ่ยเป็นเงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม ดงัน้ี

 เพือ่จำ่ยเป็นเงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคมแกพ่นกังำน

จำ้งตำมภำรกจิ พนกังำนจำ้งท ั่วไป ของเทศบำลต ำบลดง

สมบรูณ์ โดยค ำนวณจำ่ยในอตัรำรอ้ยละ 5 ของ

คำ่ตอบแทนของพนกังำนจำ้ง โดยค ำนวณต ัง้จำ่ยไวไ้ม่

เกนิ 12 เดอืน จ ำนวน  163,600 บำท  ต ัง้จำ่ยจำกเงนิ

รำยได ้

2)เพือ่จำ่ยเป็นเงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคมแกพ่นกังำน

จำ้งตำมภำรกจิ ต ำแหน่งผูช้ว่ยครูผูด้แูลเด็ก ของเทศบำล

ต ำบลดงสมบรูณ์ โดยค ำนวณจำ่ยในอตัรำรอ้ยละ 5 ของ

คำ่ตอบแทนพนกังำนจำ้ง โดยค ำนวณต ัง้จำ่ยไวไ้มเ่กนิ 12 

เดอืน จ ำนวน 16,200 บำท

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป    

เบีย้ยงัชีพผูส้งูอำยุ 5,058,900 บำท

งบกลำง 7,493,939 บำท

เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 179,800 บำท

แผนงำนงบกลำง

งบกลำง 7,493,939 บำท

งบกลำง 7,493,939 บำท



จ ำนวน

จ ำนวน

-  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เบีย้ยงัชีพผูป่้วยโรคเอดส์ของเทศบำล

ต ำบลดงสมบรูณ์ ตำมทีร่ะเบยีบกระทรวงมหำดไทย

ก ำหนด ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป     

- เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำร

จำ่ยเงนิสงเครำะห์เพือ่กำรยงัชีพขององค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่  พ.ศ.  2548   

- เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่  (พ.ศ. 

2561-2565)      หน้ำที ่ 229   ล ำดบัที ่ 4     

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป

ส ำรองจำ่ย 250,000 บำท

เบีย้ยงัชีพผูป่้วยเอดส์ 5,000 บำท

-  เพือ่จำ่ยเป็นเงนิส ำรองจำ่ย กรณีจ ำเป็นเรง่ดว่นทีไ่ม่

สำมำรถคำดกำรณ์ลว่งหน้ำได ้เชน่ อทุกภยั วำตภยั 

อคัคภียั ภยัแลง้ ฯลฯ และกรณีเรง่ดว่นจ ำเป็น ตำมระเบยีบ

กฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งก ำหนด 

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป 



จ ำนวน

จ ำนวนเงนิชว่ยพเิศษ 10,000 บำท

-  เพือ่จำ่ยเป็นเงนิชว่ยพเิศษ ดงัน้ี

1)เพือ่จำ่ยเป็นเงนิชว่ยพเิศษ(คำ่ท ำศพ) เป็นเงนิชว่ยเหลือ

จ ำนวนสำมเทำ่ของเงนิเดอืน/คำ่จำ้งเต็มเดอืน แกพ่นกังำน

เทศบำล พนกังำนจำ้ง ทีเ่สยีชีวติในระหวำ่งกำรเดนิทำงไป

รำชกำร ซึง่มสีทิธเิบกิไดต้ำมระเบยีบฯก ำหนด จ ำนวน 

5,000 บำท ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได้

2)เพือ่จำ่ยเป็นเงนิชว่ยพเิศษ(คำ่ท ำขวญั) เป็นเงนิ

ชว่ยเหลือพนกังำนเทศบำล พนกังำนจำ้ง และลูกจำ้งที่

ไดร้บัอนัตรำย หรือเจ็บป่วยเพรำะกำรปฏบิตัหิน้ำที ่ซึง่มี

สทิธเิบกิไดต้ำมระเบยีบฯก ำหนด จ ำนวน 5,000 บำท

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้     

รำยจำ่ยตำมขอ้ผกูพนั 299,323 บำท

-  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยดงัน้ี

1)เพือ่จำ่ยเป็นเงนิสมทบสมำคมสนันิบำตเทศบำลแหง่

ประเทศไทย พ.ศ.2541 ขอ้ 16 วรรค 2 ทีก่ ำหนดไวใ้น

อตัรำรอ้ยละ 1/6 ของรำยรบัไมร่วมเงนิอดุหนุนทุก

ประเภท พนัธบตัรเงนิกูแ้ละเงนิทีม่ผีูอ้ทุศิให ้จ ำนวน  

26,730  บำท ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

2)เพือ่จำ่ยเป็นเงนิสมทบกองทุนหลกัประกนัสขุภำพต ำบล

ดงสมบรูณ์(สปสช.)โดยสมทบในอตัรำรอ้ยละ 50 ของ

ประชำกร จ ำนวน 100,000 บำท ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได้

3)เพือ่จำ่ยเป็นคำ่บ ำรุงสนันิบำตเทศบำลจงัหวดักำฬสนิธ์ุ

รำยปี จ ำนวน 30,000 บำท ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป

4)เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่ชดใชค้นืกองทุนโครงกำรเศรษฐกจิ

ชุมชนของเทศบำลต ำบลดงสมบรูณ์  ใหแ้กโ่ครงกำร

เศรษฐกจิชุมชนอ ำเภอ  จ ำนวน  75,000  บำท  ต ัง้จำ่ยจำก

เงนิรำยได้

5) เพือ่จำ่ยเป็นคำ่สง่เงนิคนืส ำหรบัเงนิเดอืนครู  จ ำนวน  

52,593  บำท  ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได้

6)คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดักำรจรำจร  เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำร

แกไ้ขปญัหำเกีย่วกบักำรจรำจร  ทีป่ระชำชนไดร้บั

ประโยชน์โดยตรง  เชน่กำรทำสตีเีสน้  สญัญำณไฟ

จรำจร  สำมเหลีย่มหยุดตรวจ  ป้ำยจรำจร  กระจกโคง้

จรำจร  กระบอกไฟจรำจร  กรวยจรำจร  แผงก ัน้จรำจร  

แผงสตกิใสน่ ้ำ  เสำลม้ลุกจรำจร  เสือ้จรำจร  ยำงชะลอ

ควำมเร็วรถ  เป็นตน้

จ ำนวน  15,000  บำท

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป

รำยจำ่ยตำมขอ้ผกูพนั



จ ำนวนเงนิสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรสว่นทอ้งถิน่ (กบท.) 320,016 บำท

-  เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่สมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญของ

ขำ้รำชกำรสว่นทอ้งถิน่ (กบท.) ตำมระเบยีบฯซึง่ก ำหนดไว้

ในอตัรำรอ้ยละ 2 ของงบประมำณรำยรบั แตไ่มร่วมเงนิ

อดุหนุน หมวดพนัธบตัร เงนิกู ้เงนิทีม่ผีูอ้ทุศิหรือบรจิำค

ให ้ ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้   

-  เป็นไปตำมหนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่    ที ่มท 0808.5/ว 3466  ลงวนัที ่ 29  ตลุำคม  

2561   

-  เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่  (พ.ศ. 

2561-2565)      หน้ำที ่ 227   ล ำดบัที ่ 1   

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้ 


