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5246 หมู 10 ต.แวง  ซอย-  ถนนนิตโย  แขวง/ตําบล แวง
  เขต/อําเภอ สวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร  47240

พื้นที่ 7.00 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 4,191 คน
ชาย 2,076 คน

หญิง 2,115 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 4 มกราคม 2565



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลตําบลดอนเขือง
อําเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลดอนเขือง

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นของเทศบาลตําบลดอนเขือง จะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณราย
จายประจําปตอสภาเทศบาลตําบลดอนเขืองอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทองถิ่นเทศบาลตําบลดอน
เขือง จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนว
นโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 26,821,975.78 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 46,511,625.64 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 8,834,203.50 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 
บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 9 โครงการ รวม 1,054,710.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 535,374.50 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 องค์กรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.1 รายรับจริง จํานวน 22,109,537.02 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 288,086.49 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 261,919.20 บาท

หมวดรายไดจากทรัพย์สิน จํานวน 336,621.23 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 78,043.18 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 21,144,866.92 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 0.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 0.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 36,095,937.66 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 9,443,990.82 บาท

งบบุคลากร จํานวน 15,460,952.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 5,176,740.44 บาท

งบลงทุน จํานวน 4,366,300.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,632,954.40 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 15,000.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 61,368.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 0.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลดอนเขือง
อําเภอสวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 236,836.01 415,000.00 460,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

231,026.60 229,000.00 289,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 400,539.18 400,000.00 350,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 90,827.82 76,000.00 71,000.00

หมวดรายได้จากทุน 6,325.00 10,000.00 10,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 965,554.61 1,130,000.00 1,180,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 20,950,601.45 22,370,000.00 21,320,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

20,950,601.45 22,370,000.00 21,320,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน 18,349,367.00 20,000,000.00 20,000,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

18,349,367.00 20,000,000.00 20,000,000.00

รวม 40,265,523.06 43,500,000.00 42,500,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลดอนเขือง
อําเภอสวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 8,563,281.93 9,929,970.00 10,446,034.00

งบบุคลากร 16,287,974.55 19,036,800.00 19,170,660.00

งบดําเนินงาน 4,549,104.57 7,840,833.00 6,584,106.00

งบลงทุน 4,623,534.00 4,962,397.00 4,382,200.00

งบเงินอุดหนุน 1,580,360.81 1,715,000.00 1,917,000.00

งบรายจ่ายอื่น 15,000.00 15,000.00 0.00

รวมจายจากงบประมาณ 35,619,255.86 43,500,000.00 42,500,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ
เทศบาลตําบลดอนเขือง

อําเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตําบลดอนเขือง
อําเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 12,165,540

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,714,740

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 5,763,555

แผนงานสาธารณสุข 2,602,800

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 110,000

แผนงานเคหะและชุมชน 1,710,131

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 200,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 310,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 7,232,200

แผนงานการเกษตร 10,000

แผนงานการพาณิชย์ 235,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 10,446,034

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 42,500,000



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลดอนเขือง

อําเภอสวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 10,446,034 10,446,034
    งบกลาง 10,446,034 10,446,034

หน้า : 1/9



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 6,596,400 382,560 2,323,560 355,320 9,657,840
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640 0 0 0 2,624,640

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,971,760 382,560 2,323,560 355,320 7,033,200

งบดําเนินงาน 1,626,700 25,000 779,000 0 2,430,700
    คาตอบแทน 125,200 5,000 92,000 0 222,200

    คาใช้สอย 922,500 20,000 430,000 0 1,372,500

    คาวัสดุ 312,000 0 150,000 0 462,000

    คาสาธารณูปโภค 267,000 0 107,000 0 374,000

งบลงทุน 20,000 0 0 0 20,000
    คาครุภัณฑ์ 20,000 0 0 0 20,000

งบเงินอุดหนุน 57,000 0 0 0 57,000
    เงินอุดหนุน 57,000 0 0 0 57,000

รวม 8,300,100 407,560 3,102,560 355,320 12,165,540

หน้า : 2/9



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน

งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รวม

งบบุคลากร 1,296,240 0 1,296,240
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,296,240 0 1,296,240

งบดําเนินงาน 248,500 140,000 388,500
    คาตอบแทน 35,500 0 35,500

    คาใช้สอย 75,000 140,000 215,000

    คาวัสดุ 138,000 0 138,000

งบลงทุน 30,000 0 30,000
    คาครุภัณฑ์ 30,000 0 30,000

รวม 1,574,740 140,000 1,714,740

หน้า : 3/9



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

งานระดับมัธยมศึกษา รวม

งบบุคลากร 1,553,760 1,341,360 0 2,895,120
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,553,760 1,341,360 0 2,895,120

งบดําเนินงาน 335,000 1,285,935 0 1,620,935
    คาตอบแทน 58,000 0 0 58,000

    คาใช้สอย 102,000 658,935 0 760,935

    คาวัสดุ 150,000 627,000 0 777,000

    คาสาธารณูปโภค 25,000 0 0 25,000

งบลงทุน 7,500 0 0 7,500
    คาครุภัณฑ์ 7,500 0 0 7,500

งบเงินอุดหนุน 0 1,180,000 60,000 1,240,000
    เงินอุดหนุน 0 1,180,000 60,000 1,240,000

รวม 1,896,260 3,807,295 60,000 5,763,555

หน้า : 4/9



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานโรงพยาบาล
งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 1,714,800 0 0 1,714,800
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,714,800 0 0 1,714,800

งบดําเนินงาน 603,000 0 65,000 668,000
    คาตอบแทน 198,000 0 0 198,000

    คาใช้สอย 80,000 0 65,000 145,000

    คาวัสดุ 320,000 0 0 320,000

    คาสาธารณูปโภค 5,000 0 0 5,000

งบลงทุน 10,000 0 0 10,000
    คาครุภัณฑ์ 10,000 0 0 10,000

งบเงินอุดหนุน 0 30,000 180,000 210,000
    เงินอุดหนุน 0 30,000 180,000 210,000

รวม 2,327,800 30,000 245,000 2,602,800

หน้า : 5/9



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบดําเนินงาน 110,000 110,000
    คาใช้สอย 110,000 110,000

รวม 110,000 110,000
แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานไฟฟ้าและประปา
งานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล
งานบําบัดน้ําเสีย รวม

งบบุคลากร 0 1,241,160 0 1,241,160
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 1,241,160 0 1,241,160

งบดําเนินงาน 0 148,971 20,000 168,971
    คาใช้สอย 0 148,971 20,000 168,971

งบเงินอุดหนุน 300,000 0 0 300,000
    เงินอุดหนุน 300,000 0 0 300,000

รวม 300,000 1,390,131 20,000 1,710,131

หน้า : 6/9



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 200,000 200,000
    คาใช้สอย 200,000 200,000

รวม 200,000 200,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 90,000 110,000 200,000
    คาใช้สอย 90,000 110,000 200,000

งบเงินอุดหนุน 0 110,000 110,000
    เงินอุดหนุน 0 110,000 110,000

รวม 90,000 220,000 310,000

หน้า : 7/9



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 2,245,500 2,245,500
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,245,500 2,245,500

งบดําเนินงาน 702,000 702,000
    คาตอบแทน 76,000 76,000

    คาใช้สอย 238,000 238,000

    คาวัสดุ 300,000 300,000

    คาสาธารณูปโภค 88,000 88,000

งบลงทุน 4,284,700 4,284,700
    คาครุภัณฑ์ 30,000 30,000

    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 4,254,700 4,254,700

รวม 7,232,200 7,232,200
แผนงานการเกษตร

งานงบ งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบดําเนินงาน 10,000 10,000
    คาใช้สอย 10,000 10,000

รวม 10,000 10,000

หน้า : 8/9



แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานตลาดสด งานโรงฆ่าสัตว์ รวม

งบบุคลากร 0 120,000 120,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 120,000 120,000

งบดําเนินงาน 5,000 80,000 85,000
    คาใช้สอย 5,000 0 5,000

    คาสาธารณูปโภค 0 80,000 80,000

งบลงทุน 20,000 10,000 30,000
    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 20,000 10,000 30,000

รวม 25,000 210,000 235,000

หน้า : 9/9



แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 12,165,540

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,714,740

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 5,763,555

แผนงานสาธารณสุข 2,602,800

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 110,000

แผนงานเคหะและชุมชน 1,710,131

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 200,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 310,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 7,232,200

แผนงานการเกษตร 10,000

แผนงานการพาณิชย์ 235,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 10,446,034

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 42,500,000

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง( ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562   มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้น
ไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลดอนเขือง และโดยเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลดอนเขือง

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกวา เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เปนต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 42,500,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 42,500,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลดอนเขือง
อําเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร



ข้อ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

งบ ยอดรวม
รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตําบลดอนเขืองปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เปนไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีตําบลดอนเขืองมีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................

(ลงนาม)..................................................

(นายกอง  เริ่มรักษ์)

ตําแหนง นายกเทศมนตรีตําบลดอนเขือง

เห็นชอบ

(ลงนาม)..................................................

(  วาที่ร้อยตรี                                                 
       ( รวยรุง   ใครบุตร)

ตําแหนง นายอําเภอสวางแดนดิน  ปฏิบัติราชการแทน 
  ผู้วาราชการจังหวัดสกลนคร



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลดอนเขือง
อําเภอสวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 419,024.04 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 14,396.92 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 0.00 56,267.01 250,000.00 0.00 % 250,000.00
     ภาษีป้าย 116,490.00 134,771.00 130,000.00 30.77 % 170,000.00
     อากรการฆาสัตว์ 43,096.00 45,798.00 35,000.00 14.29 % 40,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 593,006.96 236,836.01 415,000.00 460,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมการรับรองใหจําหนายเนื้อสัตว์ 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 2,696.60 2,696.60 3,000.00 0.00 % 3,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 320.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 96,570.00 88,260.00 90,000.00 0.00 % 90,000.00
     คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงสถานที่
จําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร

9,500.00 7,200.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00

     คาธรรมเนียมการฉีดวัคซีน/ใบรับรองการฉีดวัคซีน 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิว เพื่อ
การโฆษณา

80.00 140.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 1,220.00 690.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

วันที่พิมพ์ : 4/1/2565  14:56:20 หนา : 1/4



รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 1,433.00 2,403.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 1,340.00 720.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง 0.00 0.00 0.00 100.00 % 2,000.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 900.00 6,955.00 10,000.00 1,100.00 % 120,000.00
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 6,400.00 16,150.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายและขอบังคับทองถิ่น 320.00 1,720.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     คาปรับการผิดสัญญา 49,622.20 414.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00
     คาปรับอื่น ๆ 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00
     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

26,400.00 23,100.00 25,000.00 -4.00 % 24,000.00

     คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

2,000.00 4,500.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00

     คาใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 540.00 540.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง 3,365.00 2,245.00 4,000.00 -25.00 % 3,000.00
     คาใบอนุญาตอื่น ๆ 60.00 60.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาธรรมเนียมโรงฆาสัตว์ 57,036.00 56,352.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาธรรมเนียมโรงพักสัตว์ 12,168.00 11,881.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาธรรมเนียมการรับรองใหจําหนายเนื้อสัตว์ที่ตายโดยมิไดถูก
ฆาหรือฆานอกโรงฆาสัตว์

0.00 0.00 50,000.00 -100.00 % 0.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 276,970.80 231,026.60 229,000.00 289,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     คาเชาหรือบริการ 190,600.00 193,000.00 200,000.00 0.00 % 200,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     ดอกเบี้ย 200,759.14 207,539.18 200,000.00 -25.00 % 150,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 391,359.14 400,539.18 400,000.00 350,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง 23,500.00 37,500.00 40,000.00 -50.00 % 20,000.00
     คาขายแบบพิมพ์และคํารอง 350.00 240.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 37,296.16 53,087.82 35,000.00 42.86 % 50,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 61,146.16 90,827.82 76,000.00 71,000.00
หมวดรายได้จากทุน
     คาขายทอดตลาดทรัพย์สิน 0.00 6,325.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 6,325.00 10,000.00 10,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต์ 320,339.35 333,568.48 300,000.00 0.00 % 300,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 15,940,249.49 14,809,237.98 16,000,000.00 -6.25 % 15,000,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 1,588,779.78 1,578,048.03 1,800,000.00 0.00 % 1,800,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 25,498.90 22,848.08 50,000.00 0.00 % 50,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 3,796,470.86 3,285,728.22 3,500,000.00 0.00 % 3,500,000.00
     คาภาคหลวงแร 29,256.85 27,439.97 30,000.00 0.00 % 30,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 33,550.85 29,210.69 40,000.00 0.00 % 40,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

489,408.00 864,520.00 650,000.00 -7.69 % 600,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 22,223,554.08 20,950,601.45 22,370,000.00 21,320,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

หมวดเงินอุดหนุน
     เงินอุดหนุนทั่วไป 17,744,259.00 18,349,367.00 20,000,000.00 0.00 % 20,000,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 17,744,259.00 18,349,367.00 20,000,000.00 20,000,000.00
รวมทุกหมวด 41,290,296.14 40,265,523.06 43,500,000.00 42,500,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลดอนเขือง

อําเภอสวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 42,500,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 460,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 250,000 บาท

ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีป้าย จํานวน 170,000 บาท

ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา

อากรการฆาสัตว์ จํานวน 40,000 บาท

ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 289,000 บาท
คาธรรมเนียมการรับรองให้จําหนายเนื้อสัตว์ จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 3,000 บาท

ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 90,000 บาท

ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จําหนาย
อาหารหรือสะสมอาหาร

จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมการฉีดวัคซีน/ใบรับรองการฉีดวัคซีน จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา
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คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิว เพื่อการ
โฆษณา

จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการรายรับเป็นรายการตั้งใหม

คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 120,000 บาท

ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา

คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาปรับอื่น ๆ จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จํานวน 3,000 บาท

ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็นอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 24,000 บาท

ประมาณการน้อยกวาปงบประมาณที่ผานมา

คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 3,000 บาท

ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา
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คาใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จํานวน 3,000 บาท

ประมาณการน้อยกวาปงบประมาณที่ผานมา

คาใบอนุญาตอื่น ๆ จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 350,000 บาท
คาเชาหรือบริการ จํานวน 200,000 บาท

ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา

ดอกเบี้ย จํานวน 150,000 บาท

ประมาณการน้อยกวาปงบประมาณที่ผานมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 71,000 บาท
คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน 20,000 บาท

ประมาณการน้อยกวาปงบประมาณที่ผานมา

คาขายแบบพิมพ์และคําร้อง จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 50,000 บาท

ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา

หมวดรายได้จากทุน รวม 10,000 บาท
คาขายทอดตลาดทรัพย์สิน จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 21,320,000 บาท
ภาษีรถยนต์ จํานวน 300,000 บาท

ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 15,000,000 บาท

ประมาณการน้อยกวาปงบประมาณที่ผานมา
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ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 1,800,000 บาท

ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 50,000 บาท

ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 3,500,000 บาท

ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาภาคหลวงแร จํานวน 30,000 บาท

ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 40,000 บาท

ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 600,000 บาท

ประมาณการน้อยกวาปงบประมาณที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุน รวม 20,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 20,000,000 บาท

ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

คาชําระหนี้เงินกู 915,406.98 942,869.18 974,860 2.49 % 999,142

คาชําระดอกเบี้ย 131,026.95 103,564.75 71,580 -46.41 % 38,363

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 227,964 193,883 234,270 -13.84 % 201,849

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 9,829.11 9,200 9,380 -13.92 % 8,074

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 4,668,600 5,126,200 5,827,200 10.26 % 6,424,800

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,514,400 1,472,800 1,610,600 -6.87 % 1,500,000

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ 48,000 48,000 66,000 -9.09 % 60,000

เงินสํารองจาย 21,530 68,062 340,800 -44.54 % 189,006

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 0 100 % 675,000

เงินบําเหน็จลูกจางประจํา 0 0 0 100 % 240,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลดอนเขือง
อําเภอสวางแดนดิน    จังหวัดสกลนคร
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาใชจายในการจัดการจราจร 0 45,500 10,000 0 % 10,000

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 80,865 81,203 99,800 0 % 99,800

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่น (กบท.)

476,000 472,000 705,000 -100 % 0

เงินบําเหน็จลูกจางประจํา 0 0 456,280 -100 % 0

รวมงบกลาง 8,093,622.04 8,563,281.93 10,405,770 10,446,034
รวมงบกลาง 8,093,622.04 8,563,281.93 10,405,770 10,446,034
รวมงบกลาง 8,093,622.04 8,563,281.93 10,405,770 10,446,034

รวมแผนงานงบกลาง 8,093,622.04 8,563,281.93 10,405,770 10,446,034
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น

695,520 695,520 645,520 7.75 % 695,520

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 120,000 120,000 120,000 0 % 120,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 120,000 120,000 120,000 0 % 120,000

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

198,720 198,720 198,720 0 % 198,720
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

1,490,400 1,490,400 1,330,400 12.03 % 1,490,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640 2,624,640 2,414,640 2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 3,142,500 3,233,790 2,675,850 17.65 % 3,148,080

เงินประจําตําแหนง 288,000 288,000 263,600 9.26 % 288,000

คาจางลูกจางประจํา 268,980 282,300 298,200 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจาง 583,560 494,040 621,960 -13.87 % 535,680

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 16,800 0 12,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,299,840 4,298,130 3,871,610 3,971,760
รวมงบบุคลากร 6,924,480 6,922,770 6,286,250 6,596,400

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 17,400 276,510 -85.53 % 40,000

คาเบี้ยประชุม 800 800 2,000 0 % 2,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 6,000 -50 % 3,000

คาเชาบาน 109,200 127,700 127,200 -56.6 % 55,200
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 25,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 54,800 32,750 40,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 164,800 178,650 451,710 125,200
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 118,019 199,468 280,995 -19.04 % 227,500

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 20,315 24,165 70,000 -28.57 % 50,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการใน
ประเทศและนอกราชอาณาจักร

221,162 100,171.34 100,000 30 % 130,000

คาพวงมาลัย  ชอดอกไมและพวงมาลา 4,200 2,000 5,000 0 % 5,000

โครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการเตรียมการรับเสด็จฯ และงานรัฐ
พิธีตางๆ

0 2,000 80,000 -62.5 % 30,000

โครงการเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่นและ
สมาชิกสภาทองถิ่น
เทศบาลตําบลดอนเขือง

0 0 410,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผู
บริหารทองถิ่น

0 0 0 100 % 85,000

โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรเทศบาล
ตําบลดอนเขือง

0 0 180,000 -44.44 % 100,000

โครงการอบรมใหความรูดานระเบียบ  
กฎหมายทองถิ่น  ผูบริหารทองถิ่น  
สมาชิกสภาทองถิ่นและพนักงานเทศบาล

18,040 0 0 0 % 0

โครงการอบรมใหความรูดานระเบียบ
กฎหมายทองถิ่น  สําหรับผูบริหารทองถิ่น
สมาชิกสภาทองถิ่น พนักงานสวนทองถิ่น 
และพนักงานจาง

0 19,648 30,000 0 % 30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 31,910 19,920 75,000 253.33 % 265,000

รวมค่าใช้สอย 413,646 367,372.34 1,240,995 922,500
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 44,981 52,512 60,000 -16.67 % 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 27,220 6,915 20,000 -75 % 5,000

วัสดุงานบานงานครัว 7,285 7,296 10,000 -80 % 2,000

วัสดุกอสราง 49,940 21,020 80,000 -93.75 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 30,000 -83.33 % 5,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 92,100 61,200 200,000 -10 % 180,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 12,880 5,068 30,000 -33.33 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

วัสดุการเกษตร 11,110 1,030 10,000 -50 % 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 2,800 610 0 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 75,050 54,581 60,000 -33.33 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 323,366 210,232 500,000 312,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 289,544.21 252,368.26 245,000 -30.61 % 170,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 40,360.62 43,344.76 50,000 0 % 50,000

คาบริการโทรศัพท์ 37,307.7 34,926.62 35,000 0 % 35,000

คาบริการไปรษณีย์ 0 854 5,000 -60 % 2,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 15,056 10,593 25,000 -100 % 0

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 382,268.53 342,086.64 360,000 267,000
รวมงบดําเนินงาน 1,284,080.53 1,098,340.98 2,552,705 1,626,700

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้พนักพิง 28,050 0 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศแบบแขวน  ขนาด 
24,000  บีทียูพรอมติดตั้ง

0 0 32,400 -100 % 0
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เครื่องปรับอากาศแบบแขวน  ขนาด 
30,000 บีทียู  พรอมติดตั้ง

0 0 79,400 -100 % 0

เครื่องอานบัตรแบบเอนกประสงค์ 1,400 0 0 0 % 0

เตนท์ผาใบ 100,000 0 0 0 % 0

โต๊ะประชุมเอนกประสงค์ 56,100 0 0 0 % 0

โทรศัพท์เคลื่อนที่ 0 0 20,000 -100 % 0

พัดลมอุตสาหกรรม 13,750 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องควบคุมชุดประชุมพรอมเครื่องขยาย 
50 วัตต์

13,200 0 0 0 % 0

ตูลําโพง   2 ทาง 4,500 0 0 0 % 0

ตูลําโพง  ขนาด  12  นิ้ว 0 0 18,000 -100 % 0

ตูลําโพงอเนกประสงค์ 7,200 0 0 0 % 0

ไมค์โครโฟนแบบไรสาย 0 0 12,000 -100 % 0

ไมโครโฟนประธาน 4,400 0 0 0 % 0

ไมโครโฟนผูเขารวมประชุม 53,900 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

กลองถายภาพ 0 0 22,000 -100 % 0

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร์ ฯ 0 0 55,800 -100 % 0
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์ Muitfunction แบบฉีดพรอม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์

0 0 7,500 -100 % 0

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ 2,800 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 285,300 0 247,100 20,000
รวมงบลงทุน 285,300 0 247,100 20,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนทองถิ่น

โครงการขอรับการสนับสนุนการจัดงานรัฐ
พิธี

30,000 26,707.5 35,000 -100 % 0

โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
การจัดงานรัฐพิธี

0 0 0 100 % 35,000

โครงการศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวย
เหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

3,000 3,000 7,000 0 % 7,000

วันที่พิมพ์ : 4/1/2565  15:00 หนา : 8/65



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการขอรับการสนับสนุนเพื่อใหบริการ
แกผูบริจาคโลหิต
ในพื้นที่อําเภอสวางแดนดิน    

0 5,000 0 0 % 0

โครงการรวมน้ําใจตานภัยยามยาก 0 0 15,000 0 % 15,000

โครงการสมาชิกแจงขาวอาชญากรรมและ
ยาเสพติด

30,000 30,000 30,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 63,000 64,707.5 87,000 57,000
รวมงบเงินอุดหนุน 63,000 64,707.5 87,000 57,000

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

รายจายอื่น 15,000 15,000 15,000 -100 % 0

รวมรายจ่ายอื่น 15,000 15,000 15,000 0
รวมงบรายจ่ายอื่น 15,000 15,000 15,000 0

รวมงานบริหารทั่วไป 8,571,860.53 8,100,818.48 9,188,055 8,300,100

วันที่พิมพ์ : 4/1/2565  15:00 หนา : 9/65



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 0 100 % 382,560

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 382,560
รวมงบบุคลากร 0 0 0 382,560

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 5,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 20,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 25,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 0 0 407,560

วันที่พิมพ์ : 4/1/2565  15:00 หนา : 10/65



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 1,530,660 1,695,480 1,956,080 14.8 % 2,245,560

เงินประจําตําแหนง 36,000 43,000 57,000 36.84 % 78,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,566,660 1,738,480 2,013,080 2,323,560
รวมงบบุคลากร 1,566,660 1,738,480 2,013,080 2,323,560

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

14,700 24,600 156,220 -80.8 % 30,000

คาเชาบาน 42,000 49,500 54,000 0 % 54,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 8,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 8,000 25,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 56,700 82,100 235,220 92,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 138,025 214,500 320,000 0 % 320,000

วันที่พิมพ์ : 4/1/2565  15:00 หนา : 11/65



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการใน
ประเทศและนอกราชอาณาจักร

97,539.18 53,657.08 110,000 -54.55 % 50,000

โครงการเตรียมความพรอมรองรับการจัด
เก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง

0 15,000 0 0 % 0

โครงการประชาสัมพันธ์ขอมูลขาวสารภาษี 1,170 6,450 5,000 100 % 10,000

โครงการปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการออกบริการชําระภาษีนอกสถานที่ 0 0 2,500 300 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 26,021.27 33,196.43 50,000 -60 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 262,755.45 322,803.51 507,500 430,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 26,456.9 48,282.65 70,000 -28.57 % 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 21,000 -66.67 % 7,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 56,300 45,500 50,000 0 % 50,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 1,100 3,000 0 % 3,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 48,830 58,860 60,000 -33.33 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 131,586.9 153,742.65 204,000 150,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท์ 4,797.87 4,113.53 6,000 0 % 6,000

วันที่พิมพ์ : 4/1/2565  15:00 หนา : 12/65



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาบริการไปรษณีย์ 663.54 1,491 5,000 0 % 5,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 11,556 11,556 93,000 3.23 % 96,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 17,017.41 17,160.53 104,000 107,000
รวมงบดําเนินงาน 468,059.76 575,806.69 1,050,720 779,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เเครื่องปรับอากาศแบบแขวน  ขนาด 
36,000 บีทียู
พรอมติดตั้ง

0 110,000 0 0 % 0

เกาอี้ผูบริหาร 0 3,300 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ 23,000 0 0 0 % 0

ตูเหล็ก 14,000 0 0 0 % 0

โต๊ะทํางานระดับ 7 - 9 0 5,200 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

เครื่องทํานารอน - น้ําเย็น 0 0 5,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุ๊ค 0 43,400 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 4/1/2565  15:00 หนา : 13/65



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดํา
ชนิด Network  แบบที่  1

0 8,600 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 37,000 170,500 5,000 0
รวมงบลงทุน 37,000 170,500 5,000 0

รวมงานบริหารงานคลัง 2,071,719.76 2,484,786.69 3,068,800 3,102,560
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 0 100 % 355,320

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 355,320
รวมงบบุคลากร 0 0 0 355,320

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 0 355,320
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 10,643,580.29 10,585,605.17 12,256,855 12,165,540

วันที่พิมพ์ : 4/1/2565  15:00 หนา : 14/65



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 294,000 316,200 335,520 4.94 % 352,080

คาจางลูกจางประจํา 234,780 246,240 0 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจาง 1,004,280 1,023,720 988,320 -10.54 % 884,160

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 76,980 70,500 88,500 -32.2 % 60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,610,040 1,656,660 1,412,340 1,296,240
รวมงบบุคลากร 1,610,040 1,656,660 1,412,340 1,296,240

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

12,300 12,900 135,530 -73.81 % 35,500

รวมค่าตอบแทน 12,300 12,900 135,530 35,500
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 1,200 12,500 170,000 -73.53 % 45,000

วันที่พิมพ์ : 4/1/2565  15:00 หนา : 15/65



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการใน
ประเทศและนอกราชอาณาจักร

9,900 0 25,000 -60 % 10,000

โครงการชวยเหลือผูประสบภัย    
88,460 0 0 0 % 0

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ชวงเทศกาล

0 1,296 20,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําเทศบาลตําบลดอนเขือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

0 105,823.3 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง

231,930 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 44,450 15,300 70,000 -71.43 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 375,940 134,919.3 285,000 75,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 8,024 6,572 10,000 -70 % 3,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 5,000 -100 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 13,500 20,000 10,000 0 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 36,000 32,470 100,000 -10 % 90,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 8,550 0 10,000 50 % 15,000

วันที่พิมพ์ : 4/1/2565  15:00 หนา : 16/65



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

วัสดุคอมพิวเตอร์ 9,500 0 10,000 -50 % 5,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 50,000 -70 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 75,574 59,042 195,000 138,000
รวมงบดําเนินงาน 463,814 206,861.3 615,530 248,500

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องรับ - สง วิทยุสื่อสารชนิดมือถือ 
ขนาด 5 วัตต์

0 0 108,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

โทรทัศน์แอลอีดี ( LED ) ขนาด  32 นิ้ว 0 7,900 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

เครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง 19,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 0 29,700 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์  Multifunction     
 แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink 
Tank Printer)    

0 7,900 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 4/1/2565  15:00 หนา : 17/65



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกตองตามกฎหมาย     0 11,800 0 0 % 0

ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส  
0 700 0 0 % 0

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์    
และเครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุ๊ก     

0 3,800 0 0 % 0

ครุภัณฑ์อื่น

ป้ายจุดตรวจ 0 39,000 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 19,000 100,800 108,000 30,000
รวมงบลงทุน 19,000 100,800 108,000 30,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 2,092,854 1,964,321.3 2,135,870 1,574,740

วันที่พิมพ์ : 4/1/2565  15:00 หนา : 18/65



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ชวงเทศกาล

0 0 0 100 % 10,000

โครงการฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติ

0 0 0 100 % 100,000

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักการปฐม
พยาบาลเบื้องตน

0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 140,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 140,000

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 0 0 0 140,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,092,854 1,964,321.3 2,135,870 1,714,740

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 588,900 625,933.55 948,560 16.8 % 1,107,960

เงินประจําตําแหนง 18,000 18,000 60,000 0 % 60,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาตอบแทนพนักงานจาง 380,400 281,680 377,280 -4.1 % 361,800

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 0 0 23,900 0.42 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 987,300 925,613.55 1,409,740 1,553,760
รวมงบบุคลากร 987,300 925,613.55 1,409,740 1,553,760

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 100,000 -90 % 10,000

คาเชาบาน 17,000 48,000 48,000 0 % 48,000

รวมค่าตอบแทน 17,000 48,000 148,000 58,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 6,756 14,600 102,000 -88.24 % 12,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 144,712 14,883.36 50,000 0 % 50,000

โครงการแขงขันวิชาการในเด็กปฐมวัย 5,000 0 5,000 -100 % 0

โครงการคาราวานเสริมสรางเด็ก 19,360 18,360 20,000 -100 % 0

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 37,442 48,780 0 0 % 0

โครงการจัดกิจกรรมวันแมแหงชาติ 4,175 4,575 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการตนกลากวีศิลป์ 19,460 19,576 20,000 -100 % 0

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตรฯ

0 0 0 100 % 10,000

โครงการผลิตสื่อสรางสรรค์   
0 16,460 0 0 % 0

โครงการสงเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน 0 20,000 0 0 % 0

โครงการสนามเด็กเลนสรางปัญญา 0 50,000 50,000 -100 % 0

โครงการเสวนาพอแม  พี่เลี้ยงผูดูแลเด็ก 9,910 9,550 10,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 40,440 1,600 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 287,255 218,384.36 257,000 102,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 32,978 51,755 100,000 -55 % 45,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 15,000 1,010 5,000 40 % 7,000

วัสดุงานบานงานครัว 15,000 15,000 15,000 -33.33 % 10,000

วัสดุกอสราง 14,445 34,195 40,000 -37.5 % 25,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 3,000 0 % 3,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 800 300 5,000 0 % 5,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 15,000 20,796 35,000 -42.86 % 20,000

วัสดุการเกษตร 0 0 10,000 0 % 10,000
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วัสดุคอมพิวเตอร์ 39,730 37,550 40,000 -37.5 % 25,000

รวมค่าวัสดุ 132,953 160,606 253,000 150,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 19,479.43 18,230.4 30,000 -66.67 % 10,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 14,254.33 7,225.02 10,000 0 % 10,000

คาบริการโทรศัพท์ 2,955.13 4,715.41 5,000 0 % 5,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 11,556 8,667 12,000 -100 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 48,244.89 38,837.83 57,000 25,000
รวมงบดําเนินงาน 485,452.89 465,828.19 715,000 335,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิดแขวน 64,800 0 0 0 % 0

ตูเหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร 20 ชอง 0 0 9,000 -100 % 0

ตูเหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร 40 ชอง 0 0 13,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

ตูเย็น  ขนาด 7  คิวบิกฟุต 0 9,000 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 20,800 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์  Multifunction แบบฉีดหมึก
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์

0 0 0 100 % 7,500

รวมค่าครุภัณฑ์ 85,600 9,000 22,000 7,500
รวมงบลงทุน 85,600 9,000 22,000 7,500

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 1,558,352.89 1,400,441.74 2,146,740 1,896,260
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 780,480 824,400 889,920 5.81 % 941,640

เงินวิทยฐานะ 38,500 42,000 84,000 0 % 84,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 355,800 286,698 356,160 -31.57 % 243,720

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 60,000 48,773 76,000 -5.26 % 72,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,234,780 1,201,871 1,406,080 1,341,360
รวมงบบุคลากร 1,234,780 1,201,871 1,406,080 1,341,360
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 102,760 -100 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 4,900 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 107,660 0
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการแขงขันวิชาการในเด็กปฐมวัย 0 0 0 100 % 5,000

โครงการคาราวานเสริมสรางเด็ก 0 0 0 100 % 20,000

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 0 0 0 100 % 50,000

โครงการจัดกิจกรรมวันแมแหงชาติ 0 0 0 100 % 5,000

โครงการตนกลากวีศิลป์ 0 0 0 100 % 20,000

โครงการสงเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน 0 0 0 100 % 20,000
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โครงการสนับสนุนคาจัดการเรียนการสอน  
(รายหัว)    
ศูนย์พัฒนาเด็กเลกเทศบาลตําบลดอนเขือง
และ
ศูนย์อบรมเด็กกอนเกณฑ์ในวัดโพธิ์ชัย  

136,000 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา   (คาอาหารกลางวัน  )

0 310,840 330,500 10.53 % 365,295

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา ( คาจัดการเรียนการสอน )    0 120,700 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา ( เงินอุดหนุนสําหรับคาใชจาย
ในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (ศพด )

0 0 157,400 3.96 % 163,640

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา ( ศพด.)    47,460 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา
(คาหนังสือเรียน, คาอุปกรณ์การเรียน, คา
เครื่องแบบนักเรียน, คากิจกรรมพัฒนาผู
เรียน )       

0 45,200 0 0 % 0
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลดอนเขือง 
และศูนย์อบรมเด็กกอนเกณฑ์ในวัดโพธิ์ชัย  
   
(คาอาหารกลางวัน)      

411,260 0 0 0 % 0

โครงการเสวนา พอแม ครูและผูดูแลเด็ก 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 594,720 476,740 487,900 658,935
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบานงานครัว 0 0 0 100 % 627,000

คาอาหารเสริม (นม) 533,340.64 560,837.98 626,700 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 533,340.64 560,837.98 626,700 627,000
รวมงบดําเนินงาน 1,128,060.64 1,037,577.98 1,222,260 1,285,935

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ชั้นวางรองเทา  
7,500 0 0 0 % 0

ตูเหล็กแบบ 2 บาน 0 11,000 0 0 % 0

โต๊ะคอมพิวเตอร์พรอมเกาอี้   
0 4,500 0 0 % 0
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พัดลมติดผนัง  
6,400 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์การศึกษา

เครื่องเลนสนามชุดสไลเดอร์บานแสนสนุก  
199,800 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี 
network     9,950 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 223,650 15,500 0 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลดอนเขือง    0 0 234,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 234,000 0
รวมงบลงทุน 223,650 15,500 234,000 0
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการโรงเรียนสีขาว  ( โรงเรียนบาน
สรางแป้น )

20,000 20,000 0 100 % 20,000

โครงการโรงเรียนสีขาว (โรงเรียนชุมชน
บานสรางดูดอนเขือง)

20,000 20,000 0 100 % 20,000

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา  (อาหารกลางวัน)

1,086,000 831,140 1,293,120 -14.93 % 1,100,000

โครงการสืบสานประเพณีไทยและประเพณี
ทองถิ่น 
(โรงเรียนชุมชนบานสรางดูดอนเขือง)

20,000 20,000 0 100 % 20,000

โครงการสืบสานประเพณีไทยและประเพณี
ทองถิ่น
(โรงเรียนบานสรางแป้น)

20,000 20,000 0 100 % 20,000

รวมเงินอุดหนุน 1,166,000 911,140 1,293,120 1,180,000
รวมงบเงินอุดหนุน 1,166,000 911,140 1,293,120 1,180,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 3,752,490.64 3,166,088.98 4,155,460 3,807,295
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งานระดับมัธยมศึกษา
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนและเพิ่ม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

15,000 0 0 0 % 0

โครงการพัฒนาทักษะดานดนตรี    
( โรงเรียนแวงพิทยาคม )

0 0 0 100 % 15,000

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา  
 
(โรงเรียนแวงพิทยาคม )

0 0 0 100 % 15,000

โครงการโรงเรียนสีขาว (โรงเรียนแวง
พิทยาคม)

15,000 15,000 0 100 % 15,000

โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 15,000 15,000 0 100 % 15,000

รวมเงินอุดหนุน 45,000 30,000 0 60,000
รวมงบเงินอุดหนุน 45,000 30,000 0 60,000

รวมงานระดับมัธยมศึกษา 45,000 30,000 0 60,000
รวมแผนงานการศึกษา 5,355,843.53 4,596,530.72 6,302,200 5,763,555
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 692,460 827,700 1,309,120 26.41 % 1,654,800

เงินประจําตําแหนง 0 10,500 60,000 0 % 60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 692,460 838,200 1,369,120 1,714,800
รวมงบบุคลากร 692,460 838,200 1,369,120 1,714,800

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 108,100 38.76 % 150,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 10,000 -50 % 5,000

คาเชาบาน 0 7,500 30,000 0 % 30,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 13,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 8,300 13,400 15,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 8,300 20,900 163,100 198,000
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ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 3,253 6,105 50,000 -40 % 30,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการใน
ประเทศและนอกราชอาณาจักร

16,903.8 3,828 50,000 -60 % 20,000

โครงการการจัดการขยะ 50,000 0 0 0 % 0

โครงการการจัดการขยะชุมชนอยางยั่งยืน 0 34,538 30,000 -100 % 0

โครงการคลองสวยน้ําใส 0 0 5,000 -100 % 0

โครงการควบคุมป้องกันโรคติดตอ 0 13,600 70,000 -100 % 0

โครงการควบคุมป้องกันโรคติดตอ     
20,000 0 0 0 % 0

โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบา 10,000 0 0 0 % 0

โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบา 0 2,250 7,000 -100 % 0

โครงการตลาดดีมีมาตรฐาน 0 18,116 15,000 -100 % 0

โครงการตลาดสดเทศบาลนาซื้อ 17,560 0 0 0 % 0

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่ง
แวดลอม

0 9,426 5,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพผูทําหนาที่ดูแล
สุขภาพในชุมชน

0 10,000 10,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 4/1/2565  15:00 หนา : 31/65



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการรักษ์โลกรักษ์สิ่งแวดลอม 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมทองถิ่นสูสังคมสีเขียว ( LA 
21)

10,550 0 0 0 % 0

โครงการสายใยรักในครอบครัว 0 0 5,000 -100 % 0

โครงการอาหารปลอดภัย 16,450 0 10,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 35,460 43,750 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 180,176.8 141,613 297,000 80,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 16,539.7 24,324 30,000 0 % 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,350 2,815 20,000 -50 % 10,000

วัสดุงานบานงานครัว 24,930 32,620 50,000 -60 % 20,000

วัสดุกอสราง 24,949 11,957 80,000 -75 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 38,677.4 0 45,000 -55.56 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 128,996 124,136.2 123,000 -18.7 % 100,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 70,130 66,485 90,000 -22.22 % 70,000

วัสดุการเกษตร 6,280 2,400 5,000 0 % 5,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 16,020 6,660 25,000 -40 % 15,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 69,850 46,250 40,000 -25 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 397,722.1 317,647.2 508,000 320,000

วันที่พิมพ์ : 4/1/2565  15:00 หนา : 32/65



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการโทรศัพท์ 2,885.84 2,652.83 5,000 0 % 5,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 2,885.84 2,652.83 5,000 5,000
รวมงบดําเนินงาน 589,084.74 482,813.03 973,100 603,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องพนหมอกควัน 0 59,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

กลองถายภาพ 19,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

เครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง 0 38,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All  In One  สําหรับ
งานประมวลผล

0 0 23,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED  สีชนิด  
Network

0 0 10,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 4/1/2565  15:00 หนา : 33/65



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 19,000 97,000 33,000 10,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสรางอาคาร หรือสิ่งปลูกสรางตาง ๆ

โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค์ 
บริเวณบอขยะเทศบาลตําบลดอนเขือง

204,000 0 0 0 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงทรัพย์สิน  ตลาด
สด , โรงฆาสัตว์ ฯลฯ

0 0 50,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 204,000 0 50,000 0
รวมงบลงทุน 223,000 97,000 83,000 10,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนว
ทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข

180,000 180,000 180,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 180,000 180,000 180,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 180,000 180,000 180,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 1,684,544.74 1,598,013.03 2,605,220 2,327,800

วันที่พิมพ์ : 4/1/2565  15:00 หนา : 34/65



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานโรงพยาบาล
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด 0 0 0 100 % 30,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 30,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 30,000

รวมงานโรงพยาบาล 0 0 0 30,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการควบคุมป้องกันโรคติดตอ 0 0 0 100 % 20,000

โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบา 0 0 0 100 % 10,000

โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ( โควิด - 19)

0 0 0 100 % 25,000

โครงการอาหารปลอดภัย 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 65,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 65,000

วันที่พิมพ์ : 4/1/2565  15:00 หนา : 35/65



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข 0 0 0 100 % 180,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 180,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 180,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 0 0 0 245,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 1,684,544.74 1,598,013.03 2,605,220 2,602,800

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการซอมแซมที่อยูอาศัยใหกับ
ประชาชนผูยากไรดอยโอกาส

0 0 0 100 % 50,000

วันที่พิมพ์ : 4/1/2565  15:00 หนา : 36/65



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการฝึกอบรมอาชีพ 0 0 0 100 % 40,000

โครงการพัฒนากลุมสตรีเทศบาลตําบลดอน
เขือง

0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 110,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 110,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 110,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 110,000

แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและประปา

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

อุดหนุนขยายเขตประปา 0 0 0 100 % 150,000

วันที่พิมพ์ : 4/1/2565  15:00 หนา : 37/65



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า 0 0 0 100 % 150,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 300,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 300,000

รวมงานไฟฟ้าและประปา 0 0 0 300,000
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจาง 1,112,400 1,118,760 1,127,640 0.49 % 1,133,160

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 127,020 120,660 114,780 -5.91 % 108,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,239,420 1,239,420 1,242,420 1,241,160
รวมงบบุคลากร 1,239,420 1,239,420 1,242,420 1,241,160

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 93,910 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 93,910 0

วันที่พิมพ์ : 4/1/2565  15:00 หนา : 38/65



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 29,800 19,000 50,000 77.94 % 88,971

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดการขยะชุมชนอยางยั่งยืน 0 0 0 100 % 60,000

รวมค่าใช้สอย 29,800 19,000 50,000 148,971
รวมงบดําเนินงาน 29,800 19,000 143,910 148,971

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการขุดหลุมกลบขยะบริเวณพื้นที่บอ
ขยะ

0 0 60,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 60,000 0
รวมงบลงทุน 0 0 60,000 0

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 1,269,220 1,258,420 1,446,330 1,390,131

วันที่พิมพ์ : 4/1/2565  15:00 หนา : 39/65



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานบําบัดน้ําเสีย
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 20,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 20,000 20,000

รวมงานบําบัดน้ําเสีย 0 0 20,000 20,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 1,269,220 1,258,420 1,466,330 1,710,131

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดตั้งโรงเรียนผูสูงอายุ    
87,300 0 0 0 % 0

โครงการซอมแซมที่อยูอาศัยใหกับ
ประชาชนผูยากไรและผูดอยโอกาส     50,000 0 54,400 -100 % 0

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน    
19,970 0 20,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมอาชีพ 0 12,950 100,000 -100 % 0

โครงการพัฒนากลุมสตรีเทศบาลตําบลดอน
เขือง

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการพัฒนากลุมสตรีเทศบาลตําบลดอน
เขือง     16,640 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการโรงเรียนผูสูงอายุ (ชราบาลศึกษา ) 0 34,000 46,500 72.04 % 80,000

โครงการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงาน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

15,690 19,600 20,000 0 % 20,000

โครงการอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู
บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน     
ลูกจาง  พนักงานจางเทศบาล  ผูนําชุมชน 
คณะกรรมการชุมชน อสม.และ     
ประชาชน

251,200 0 150,000 -33.33 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 440,800 66,550 410,900 200,000
รวมงบดําเนินงาน 440,800 66,550 410,900 200,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 440,800 66,550 410,900 200,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 440,800 66,550 410,900 200,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์     
50,000 0 0 0 % 0

โครงการแขงขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ตอตาน
ยาเสพติด

0 49,426 49,326 1.37 % 50,000

โครงการแขงขันกีฬาระหวางองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น     39,980 0 0 0 % 0

โครงการจัดซื้ออุปกรณ์การฝึกซอมกีฬา
สําหรับเยาวชนและประชาชน

0 40,000 39,600 1.01 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 89,980 89,426 88,926 90,000
รวมงบดําเนินงาน 89,980 89,426 88,926 90,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 89,980 89,426 88,926 90,000
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ 59,040 0 0 100 % 60,000

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 8,950 10,950 12,950 54.44 % 20,000

โครงการประเพณีแหเทียนเขาพรรษา 0 13,430 0 100 % 30,000

โครงการแหเทียนเขาพรรษา    
29,792 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 97,782 24,380 12,950 110,000
รวมงบดําเนินงาน 97,782 24,380 12,950 110,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนทองถิ่น

โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
กิจกรรม
ประกวดโคมบัวบูชาวันวิสาขบูชาประเภท
ตกแตงรถยนต์ขบวนแห 
และกิจกรรมประกวดโต๊ะหมูบูชาเนื่องใน
งานเทศกาลสัปดาห์วันวิสาขบูชา

0 0 0 100 % 10,000
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โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
กิจกรรมประกวดโคมบัวบูชาวันวิสาขบูชา
ประเภทตกแตงรถยนต์ขบวนแหและ
กิจกรรม ประกวดโต๊ะหมูบูชา เนื่องในงาน
เทศกาลสัปดาห์วันวิสาขบูชาเนื่องในงาน
เทศกาลสัปดาห์วันวิสาขบูชา 
ประจําปี 2562    

10,000 0 0 0 % 0

โครงการบุญผเหวดเทศน์มหาชาติ 0 0 0 100 % 50,000

โครงการบุญผะเหวดเทศมหาชาติ 
50,000 50,000 0 0 % 0

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการ " สักการะหลวงพอองค์ดํา  งาม
ล้ําประเพณี  ชมขอดีเมืองสวางแดนดิน "

0 0 0 100 % 50,000

โครงการ "สักการะหลวงพอองค์ดํา  งานล้ํา
ประเพณี ชมของดีเมืองสวางแดนดิน "  
ประจําปี 2564

0 0 4,880 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 60,000 50,000 4,880 110,000
รวมงบเงินอุดหนุน 60,000 50,000 4,880 110,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 157,782 74,380 17,830 220,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 247,762 163,806 106,756 310,000
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 803,700 852,060 1,184,650 -100 % 0

เงินประจําตําแหนง 18,000 18,000 60,000 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจาง 706,200 728,880 753,840 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 52,500 46,020 40,620 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,580,400 1,644,960 2,039,110 0
รวมงบบุคลากร 1,580,400 1,644,960 2,039,110 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 140,230 -100 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 15,740 16,909 40,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 15,740 16,909 180,230 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 1,064 2,000 117,000 -100 % 0
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการใน
ประเทศและนอกราชอาณาจักร

43,940.73 8,856 30,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 21,750 38,720 55,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 66,754.73 49,576 202,000 0
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 12,845 9,900 -100 % 0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 80,000 47,150 50,000 -100 % 0

วัสดุงานบานงานครัว 4,900 5,000 5,000 -100 % 0

วัสดุกอสราง 153,780 130,465 209,000 -100 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 6,120.4 30,000 -100 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 58,840 42,500 60,000 -100 % 0

วัสดุการเกษตร 0 9,300 10,000 -100 % 0

วัสดุเครื่องแตงกาย 10,000 9,000 10,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 44,800 45,100 55,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 352,320 307,480.4 438,900 0
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 10,992.42 13,805.19 54,547 -100 % 0

คาบริการโทรศัพท์ 15,468.36 14,125.76 8,000 -100 % 0
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 26,460.78 27,930.95 72,547 0
รวมงบดําเนินงาน 461,275.51 401,896.35 893,676.68 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตูเหล็ก แบบ 2 บาน  
0 11,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

รถจักรยานยนต์ 50,500 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

กลองวงจรปิดพรอมอุปกรณ์ติดตั้ง 
( สามแยกบานสรางดู  บานโนนเสาขวัญ 
บานโนนเรือ )

0 0 259,700 -100 % 0

กลองวงจรปิดพรอมอุปกรณ์ติดตั้ง
( สามแยกบานสรางแป้น   บานนาเตียง  
บานหนองแสง )

0 0 299,700 -100 % 0

ครุภัณฑ์สํารวจ

กลองระดับ 0 0 30,600 -100 % 0
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2

0 0 30,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์ Muitifunction แบบฉีดหมึก
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์

0 0 4,300 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟ 0 0 5,800 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 2,224 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 50,500 11,000 632,324 0
รวมงบลงทุน 50,500 11,000 632,324 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

อุดหนุนขยายเขตประปา 200,000 200,000 131,448 -100 % 0

อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า 0 144,513.31 152,105 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 200,000 344,513.31 283,553 0
รวมงบเงินอุดหนุน 200,000 344,513.31 283,553.32 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 2,292,175.51 2,402,369.66 3,848,664 0
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งานก่อสร้าง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 0 100 % 1,375,320

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 100 % 60,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 0 0 100 % 779,880

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 0 0 0 100 % 30,300

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 2,245,500
รวมงบบุคลากร 0 0 0 2,245,500

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 0 100 % 10,000

คาเชาบาน 0 0 0 100 % 42,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 24,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 76,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อไดมาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 168,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการใน
ประเทศและนอกราชอาณาจักร

0 0 0 100 % 30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 238,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 40,000

วัสดุงานบานงานครัว 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุกอสราง 0 0 0 100 % 130,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 100 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 100 % 50,000

วัสดุการเกษตร 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 300,000
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ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า 0 0 0 100 % 80,000

คาบริการโทรศัพท์ 0 0 0 100 % 8,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 88,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 702,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 30,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสราง
ตาง ๆ

โครงการกอสรางหลังคาสนามเด็กเลนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลดอนเขือง

0 0 0 100 % 62,000

โครงการตอเติม/ปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์   บานสรางดู

0 0 0 100 % 87,700
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คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางกําแพงรั้วรอบอาคาร
ประชารวมใจ  
ชุมชน  6   บานดอนเขือง

0 0 334,000 -100 % 0

โครงการกอสรางถนน คสล. เลียบลําหวย
โพนทอง บานสรางดู  
(ตอจากโครงการเดิม)

0 0 0 100 % 339,500

โครงการกอสรางถนน คสล.รอบลําหวย
แม็คโคร บานดอนเขือง 
(ตอจากโครงการเดิม)

0 0 0 100 % 243,900

โครงการกอสรางถนนผิวจราจรลูกรัง เชื่อม
ทางหลวงแผนดิน ทล.22 บานดอนเขือง

0 0 0 100 % 401,000

โครงการกอสรางถนนผิวจราจรลูกรังรอบ
ป่าชาดอนขาว  บานสรางแป้น

0 0 0 100 % 157,000

โครงการกอสรางถนนผิวจราจรหินลูกรัง
ซอยประชาอุทิศ   บานสรางดู

0 0 0 100 % 467,000

โครงการกอสรางผนังกันตลิ่งลําหวยยาม  
บานสรางแป้น (จุดที่ 2 )    0 393,534 0 0 % 0

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. ซอย
เชื่อมถนนพานพราว บานดอนเขือง

0 0 0 100 % 145,000
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โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. ซอย
อิสราธิปไตย บานดอนเขือง 
(ตอจากโครงการเดิม)

0 0 0 100 % 104,000

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.ซอย
พรเจริญ บานสรางแป้น

0 0 0 100 % 69,700

โครงการกอสรางหองเก็บของบริเวณป่าชา
ดอนขาว  บานสรางแป้น 0 0 166,000 -100 % 0

โครงการกอสรางหองน้ําสาธารณะ    บาน
สรางดู    0 179,000 0 0 % 0

โครงการขุดลอกหวยยาม เทศบาลตําบล
ดอนเขือง (ตอจากโครงการเดิม)    389,000 0 0 0 % 0

โครงการตอเติมอาคารประชารวมใจ  
ชุมชน 6  บานดอนเขือง    155,000 97,000 0 0 % 0

โครงการตอเติมอาคารป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเทศบาลตําบลดอนเขือง

0 0 269,700 -100 % 0

โครงการถมดินปรับพื้นที่บริเวณศาลเจาปู่
ตา  
ดานทิศตะวันตก  บานสรางดู

0 0 100,000 -100 % 0
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โครงการเทลาน คสล. ป่าชาดอนขาว  บาน
สรางแป้น    363,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงผนังกันตลิ่งลําหวยยาม  
จุดที่ 2   บานสรางแป้น

0 0 0 100 % 199,800

โครงการปรับปรุงผนังกันตลิ่งลําหวยยาม 
บริเวณพื้นที่นานายสมศักดิ์ แสนโคตร บาน
สรางแป้น

0 0 0 100 % 70,000

โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์
ชุมชน  5  บานดอนเขือง  0 0 200,000 -100 % 0

โครงการลงหินลูกรังเสริมผิวจราจร ซอยบุญ
รักษา บานดอนเขือง

0 0 0 100 % 109,600

โครงการวางทอระบายน้ํา พรอมบอพัก 
คสล. และขยายผิวจราจรถนนลูกรังซอย
แจมจันทร์ ชวงนานายโจม –ลําหวยยาม 
บานสรางแป้น

0 0 0 100 % 487,000

โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน
แยกสรางดู สรางแป้น – ทล.22 
(ซอยงามขํา)  บานดอนเขือง

0 0 0 100 % 486,000
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คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงกอสรางถนนผิวจราจรลูกรัง บานสราง
แป้น ( ตอจากโครงการเดิม ) 0 0 25,000 -100 % 0

โครงการกอสราง รางระบายน้ํา คสล
.ซอยอนามัย บานสรางแป้น    0 112,700 0 0 % 0

โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยเชื่อมถนน
พรานพราว (นานายปาน)    0 419,000 0 0 % 0

โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยดอนเขือง
รวมใจถึงลําน้ํายาม 
บานดอนเขือง (ตอจากโครงการเดิม)    

197,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยราชพัฒนา
เชื่อม ทล. 22 บานดอนเขือง 

0 124,000 0 0 % 0

โครงการกอสรางถนน คสล. ทางเขาสํานัก
สงฆ์พุทธธรรม บานดอนเขือง

498,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยเชื่อมทาง
หลวงทองถิ่น  
ถนนดอนเขืองสรางแป้น    บานสรางแป้น

0 0 138,200 -100 % 0
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โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยโนนสราง
หิน  บานสรางแป้น

0 0 350,000 -100 % 0

โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยพุทธธรรม  
บานดอนเขือง

0 0 197,000 -100 % 0

โครงการกอสรางถนน คสล.ถนนเลียบ
ลําหวยโพนทอง  บานสรางดู 0 0 181,250 -100 % 0

โครงการกอสรางถนนผิวจราจรลูกรัง บาน
สรางแป้น    0 42,000 0 0 % 0

โครงการกอสรางถนนเพื่อการเกษตร บาน
สรางแป้น     
(บริเวณนาผูใหญบานสรางแป้น)    

0 163,000 0 0 % 0

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. ซอย
พันธุราษี บานสรางแป้น 0 0 251,000 -100 % 0

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. ซอย
แสงจันทร์ - ซอยราชพัฒนา 
บานดอนเขือง    

493,000 0 0 0 % 0
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โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. ถนน
ประปา  บานดอนเขือง    288,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. แยก
ซอยอิสราธิปไตย  บานดอนเขือง    123,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.ซอย
มนตรี บานสรางแป้น    0 57,000 0 0 % 0

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.ระบบ
ธนาคาร
น้ําใตดินบริเวณขางศาลาอเนกประสงค์
บานสรางดู

0 0 128,000 -100 % 0

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.ระบบ
ธนาคารน้ําใตดิน
ถนนสรางดู 4    บานสรางดู

0 0 316,000 -100 % 0

โครงการขยาย คสล. ผิวจราจร ถนนดาน
ทิศตะวันตก    
โรงเรียนแวงพิทยาคม    

0 263,000 0 0 % 0
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โครงการขยาย คสล. ผิวจราจรถนน ดาน
ทิศตะวันตกวัดโพธิ์ชัย     
บานสรางดู    

0 62,000 0 0 % 0

โครงการขุดลอกลําหวยแม็คโคร  บานดอน
เขือง (ตอจากโครงการเดิม)

0 0 0 100 % 300,000

โครงการขุดสระน้ําสาธารณะประโยชน์
บริเวณพื้นที่โนนสรางหิน  บานสรางแป้น

0 0 0 100 % 189,000

โครงการขุดหลุมกลบขยะบริเวณพื้นที่บอ
ขยะเทศบาลตําบลดอนเขือง

0 0 0 100 % 54,800

โครงการปรับปรุงถนน คสล.ซอยสวนสัตว์
ชวงทางไปบานโนนเสาขวัญ

0 0 486,000 -100 % 0

โครงการลงหินลูกรังผิวจราจร ถนนรอบ
เทศบาลตําบลดอนเขือง    0 80,000 0 0 % 0

โครงการลงหินลูกรังผิวจราจร ถนนเรียบ
หวยโพนทอง บานสรางดู    0 126,000 0 0 % 0

โครงการลงหินลูกรังผิวจราจรถนนเลียบลํา
น้ํายาม    348,000 298,000 0 0 % 0
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โครงการวางทอระบายน้ําพรอมบอพัก คสล
.
ถนนประชาอุทิศเชื่อมถนน  ทล 22  (ตอ
จากโครงการเดิม)    

254,000 498,000 0 0 % 0

โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกส์
คอนกรีต 
ถนนดอนเขือง - สรางดู  (ชวงที่ 6 )    

487,000 0 0 0 % 0

โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกส์
คอนกรีต ถนนดอนเขือง - สรางแป้น 
(ตอจากโครงการเดิม)    

157,000 0 0 0 % 0

โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกส์
คอนกรีต ถนนดอนเขือง-สรางดู     
(ตอจากโครงการเดิม)    

0 349,000 0 0 % 0

โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต   
  
ถนนขางโรงเรียนชุมชนบานสรางดูดอน
เขือง    

0 303,000 0 0 % 0
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โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนน
ขาง
โรงเรียนชุมชนบานสรางดูดอนเขือง

0 308,000 0 0 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาซอมแซมและปรับปรุงทรัพย์สิน 280,000 66,000 372,885 -100 % 0

คาซอมแซมและปรับปรุงทรัพย์สิน 0 0 0 100 % 281,700

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 4,032,000 3,940,234 3,515,035 4,254,700
รวมงบลงทุน 4,032,000 3,940,234 3,515,035 4,284,700

รวมงานก่อสร้าง 4,032,000 3,940,234 3,515,035 7,232,200
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6,324,175.51 6,342,603.66 7,363,699 7,232,200

แผนงานการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการรักษ์โลกรักษ์สิ่งแวดลอม 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 10,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 10,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 0 0 0 10,000
รวมแผนงานการเกษตร 0 0 0 10,000
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แผนงานการพาณิชย์
งานตลาดสด

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการตลาดสดมีมาตรฐาน 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 5,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 5,000

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงทรัพย์สิน   
ตลาดสด ฯลฯ

0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 20,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 20,000

รวมงานตลาดสด 0 0 0 25,000
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งานโรงฆ่าสัตว์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจาง 108,000 108,000 108,000 0 % 108,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 12,000 12,000 12,000 0 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 120,000 120,000 120,000 120,000
รวมงบบุคลากร 120,000 120,000 120,000 120,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 9,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 9,000 0
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 11,196.94 15,439.36 20,000 0 % 20,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 55,438.94 65,184.69 95,000 -36.84 % 60,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 66,635.88 80,624.05 115,000 80,000
รวมงบดําเนินงาน 66,635.88 80,624.05 124,000 80,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์กอสราง

รถเข็น 2 ลอ 0 2,500 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 2,500 0 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

 โครงการถมดินปรับพื้นที่บริเวณพื้นที่โรง
ฆาสัตว์    0 0 26,000 -100 % 0

 โครงการปรับปรุง/ซอมแซมอาคารโรงฆา
สัตว์(โรงฆาหมู)    0 0 147,600 -100 % 0

โครงการเทพื้น คสล. บริเวณโรงฆาสัตว์   
0 139,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงกําแพงรั้วโรงฆาสัตว์   
0 138,000 28,800 -100 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงทรัพย์สิน  โรง
ฆาสัตว์  ฯลฯ

0 0 0 100 % 10,000
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รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 277,000 202,400 10,000
รวมงบลงทุน 0 279,500 202,400 10,000

รวมงานโรงฆ่าสัตว์ 186,635.88 480,124.05 446,400 210,000
รวมแผนงานการพาณิชย์ 186,635.88 480,124.05 446,400 235,000

รวมทุกแผนงาน 36,339,037.99 35,619,255.86 43,500,000 42,500,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลดอนเขือง

อําเภอสวางแดนดิน   จังหวัดสกลนคร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 42,500,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 10,446,034 บาท
งบกลาง รวม 10,446,034 บาท

งบกลาง รวม 10,446,034 บาท
คาชําระหนี้เงินกู จํานวน 999,142 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายคาชําระหนี้เงินตน  
จํานวน 999,142 บาท ดังนี้  
1. สําหรับสัญญา  1014/21/2545 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2554  
(บันทึกตอทายสัญญากูเงิน) กูเพื่อซื้อครุภัณฑ์ รวม 3โครงการ  
จํานวน 7,924,500  บาท เพื่อชําระหนี้เงินตน ปีที่ 2 
จํานวน  899,772.82  บาท    
2. สําหรับสัญญา 1015/22/2555 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2554  
(บันทึกตอทายสัญญากูเงิน)กูเพื่อกอสรางโรงฆาสัตว์ (โค)  
จํานวน 1,402,000 บาท เพื่อชําระหนี้เงินตนปีที่ 2   
จํานวน  99,369.09  บาท   
( สํานักปลัดเทศบาล/กองคลัง /แผนงานงบกลาง )
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คาชําระดอกเบี้ย จํานวน 38,363 บาท

เพื่อจายเปนคาชําระหนี้เงินตน 
จํานวน 38,363  บาท ดังนี้  
1. สําหรับสัญญา 1014/21/2545 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2554
(บันทึกตอทายสัญญากูเงิน)  กูเพื่อซื้อครุภัณฑ์ รวม 3โครงการ   
จํานวน 7,924,500 บาท เพื่อชําระดอกเบี้ย ปีที่  2  
จํานวน 22,494.32 บาท   
2. สําหรับสัญญา  1015/22/2555 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2554 
(บันทึกตอทายสัญญากูเงิน) กูเพื่อกอสรางโรงฆาสัตว์(โค)  
จํานวน 1,402,000 บาท เพื่อชําระดอกเบี้ย ปีที่ 2 
จํานวน 15,868.59 บาท   
( สํานักปลัดเทศบาล/กองคลัง /แผนงานงบกลาง) 

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 201,849 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของ
พนักงานจางกรณีนายจางในอัตรารอยละ 5 
ของคาจางที่เทศบาลจะตองจายเพื่ออุดหนุนเงินคาเบี้ย
ประกันสังคมของพนักงานจาง โดยคํานวณไดดังนี้  
คาจางตามงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 จํานวน 4,036,980 บาท x รอยละ 5
= 201,849  บาท 
(สํานักปลัดเทศบาล/กองคลัง/แผนงานงบกลาง)
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 8,074 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของพนักงานจาง
เทศบาลจะตองจายในอัตรารอยละ 0.2 
โดยคํานวณดังนี้คาจางตาม
งบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
จํานวน 4,036,980 บาทXรอยละ 0.2= 8,074 บาท  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)  พระราชบัญญัติเงินทดแทน(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561   
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2 / ว 4772 
ลงวันที่  24  ธันวาคม 2561
เรื่องการตั้งงบประมาณสมทบกองทุนเงินทดแทน  
( สํานักปลัดเทศบาล/แผนงานงบกลาง )

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 6,424,800 บาท

เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพใหแกผูอายุ
ในเขตเทศบาลตําบลดอนเขือง 
เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ   
( สํานักปลัดเทศบาล / แผนงานงบกลาง )

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 1,500,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพใหแกคนพิการ
ในเขตเทศบาลตําบลดอนเขือง   
เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ 
( สํานักปลัดเทศบาล/แผนงานงบกลาง )

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพใหแกผูป่วยเอดส์
ภายในเขตเทศบาลตําบลดอนเขือง    
เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ
(สํานักปลัดเทศบาล/แผนงานงบกลาง )
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เงินสํารองจาย จํานวน 189,006 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในกรณีฉุกเฉินจําเปนเรงดวน ซึ่งไมสามารถ
คาดการณ์ลวงหนาได  เชน  การเกิดสาธารณภัยตางๆ หรือเพื่อ
ป้องกันและบรรเทาความเดือดรอนใหแกประชาชน  หรือกรณีที่มี
ความจําเปนตองจายนอกเหนือจากที่งบประมาณตั้งจายไว  
การอนุมัติใชเงินสํารองจายเปนอํานาจของผูบริหารทองถิ่น 
 ( สํานักปลัดเทศบาล / แผนงานงบกลาง )

รายจายตามขอผูกพัน

คาใชจายในการจัดการจราจร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดการจราจร  
โดยจายเปนคาจัดหาอุปกรณ์ในสิ่งที่
ประชาชนไดรับประโยชน์โดยตรง  
ไดแก การจัดหาเครื่องมือเครื่องใชเกี่ยว
กับกิจการจราจร เชน เครื่องหมายจราจร 
 สัญญาณไฟ แผงกั้น  สีตีเสนจราจร  
ทาสีและตีเสน  ฯลฯ   
- ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมาก  
ที่ มท 0313.4 /ว 3203 ลงวันที่ 4 ตุลาคม  2539 เรื่องการตั้งงบ
ประมาณและเบิกเงิน
คาใชจายในการจัดการจราจร 
(สํานักปลัดเทศบาล/แผนงานงบกลาง )

เงินบําเหน็จลูกจางประจํา จํานวน 240,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินบําเหน็จใหแกลูกจางประจํา
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยเงินบําเหน็จลูกจางของหนวย
งานบริหาราชการสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
( สํานักปลัดเทศบาล /แผนงานงบกลาง ) 
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 675,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของขาราชการสวน
ทองถิ่น
(ก.บ.ท.) 
ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่นพ.ศ
.2500
โดยคํานวณตั้งจายในอัตรารอยละ 3  
ของประมาณการรายรับทุกประเภท
ประจําปีตามงบประมาณรายจายทั่วไป 
(ยกเวนพันธบัตรเงินกูเงินที่มีผูอุทิศให/
เงินบริจาคและเงินอุดหนุน)  
โดยในปี 2565 ไดประมาณการไวที่ 42,500,000 บาท คํานวณได
ดังนี้  42,500,000–20,000,000 = 
22,500,000 X3 /100=675,000 บาท     
(สํานักปลัดเทศบาล/แผนงานงบกลาง)

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 99,800 บาท
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เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
เทศบาลไมนอยกวา
รอยละ 50 ของคาบริการสาธารณสุขที่
ไดรับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติตามประกาศและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) ประกาศคณะกรรมการการกระจาย
อํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น  เรื่องหลักเกณฑ์การ
สนับสนุนขององค์
การบริหารจังหวัด เทศบาลและองค์การบริหารสวนตําบลในการ
ใหบริการสาธารณะ  ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน  2552
2)  ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหง
ชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนใหองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่นดําเนินงานและบริหารจัด
การกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2557
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก
 ที่ มท 0808.2/ว 74 ลงวันที่ 8 มกราคม  2553เรื่องการตั้งงบ
ประมาณและการใชจายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท 0891.3/ว 1263
ลงวันที่  30  พฤษภาคม  2557  
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
 1201 ลงวันที่  30  มิถุนายน 2553 เรื่อง สอบถามการตั้งงบ
ประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
6)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท
 0891.3/ว 2199 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน  2552 เรื่องการดําเนิน
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
7)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0891.3/ว
 1514 ลงวันที่ 26  กรกฎาคม  2554  
8)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด  ที่  มท
 0891.3/ว 1202  
ลงวันที่ 17 กรกฎาคม  2557  
( กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม / แผนงานงบกลาง )
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,300,100 บาท

งบบุคลากร รวม 6,596,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 695,520 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนนายกเทศมนตรี   
จํานวน 1 อัตราๆ ละ 27,600 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน  
เปนเงิน 331,200  บาท และคาตอบแทนรายเดือน
รองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 อัตราๆ ละ 15,180
 บาท/เดือน  จํานวน  12  เดือน  เปนเงิน  364,320   บาท  
-  เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้
1) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยเงินเดือนเงินคาตอบ
แทนและประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี  รอง
นายกเทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารงตําแหนง 
ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารงตําแหนง
รองประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  
เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและ
การจายเงินคาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล 
พ.ศ. 2554 และแกไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 2 ) 
พ.ศ.2557 
( สํานักปลัดเทศบาล/แผนงานบริหารงานทั่วไป )
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คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก
เทศมนตรี   จํานวน  1 อัตราๆ ละ 4,000
 บาท/เดือน  จํานวน 12  เดือน เปนเงิน  48,000  บาท  และคา
ตอบแทนประจําตําแหนง
รองนายกเทศมนตรี  จํานวน  2 อัตราๆ ละ 3,000
 บาท/เดือน  จํานวน 12  เดือน เปนเงิน 72,000  บาท 
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยเงินเดือนเงินคาตอบแทน
และประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี  รองนายก
เทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารงตําแหนงประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารงตําแหนงรองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี  
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจายเงินคาเบี้ยประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และแกไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 2 )    พ.ศ.2557 
 ( สํานักปลัดเทศบาล/แผนงานบริหารงานทั่วไป )
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คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี   
จํานวน  1  อัตราๆ  ละ 4,000 บาท/เดือน จํานวน  12   เดือน
เปนเงิน  48,000  บาท  และคาตอบแทนพิเศษตําแหนงรองนายก
เทศมนตรี   จํานวน  2  อัตราๆ  ละ  3,000   บาท/เดือน  
จํานวน  12   เดือน เปนเงิน    72,000  บาท 
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยเงินเดือนเงินคาตอบแทน
และประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี  รองนายก
เทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารงตําแหนงประธานสภา
เทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารงตําแหนงรองประธานสภา
เทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี  ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจายเงินคาเบี้ยประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล  พ.ศ. 2554  และแกไขเพิ่มเติมถึง
 (ฉบับที่ 2 )  พ.ศ.2557 
 ( สํานักปลัดเทศบาล/แผนงานบริหารงานทั่วไป )

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารสวนตําบล

จํานวน 198,720 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี    จํานวน
  1    อัตราๆ ละ  9,660  บาท/เดือน   จํานวน   12    เดือน  
เปนเงิน   115,920    บาท     และคาตอบแทนที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี  จํานวน  1  อัตราๆ ละ  6,900  บาท/เดือน  
จํานวน   12    เดือน   เปนเงิน    82,800   บาท    
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ   ดังนี้
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยเงินเดือนเงินคาตอบ
แทนและประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี    รอง
นายกเทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารงตําแหนงประธานสภา
เทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารงตําแหนงรองประธานสภา
เทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี  ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจายเงินคาเบี้ยประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล พ.ศ. 2554  และแกไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 2 )  พ.ศ.2557 
 ( สํานักปลัดเทศบาล /แผนงานบริหารงานทั่วไป )
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 1,490,400 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนประธานสภาเทศบาลตําบลดอน
เขือง จํานวน  1  อัตราๆละ  15,180  บาท/เดือน จํานวน  12
  เดือน  เปนเงิน  182,160   บาท  คาตอบแทนรองประธานสภา
เทศบาลตําบลดอนเขือง จํานวน  1  อัตราๆ  ละ   12,420
  บาท/เดือน  จํานวน  12  เดือน  เปนเงิน  149,040  บาท   คา
ตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาลตําบลดอนเขือง  อัตราๆ ละ 9,660
 บาท/เดือน   จํานวน  10 คน ๆ ละ จํานวน  12  เดือน   เปน
เงิน   1,115,920   บาท   
- เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือนเงินคาตอบแทน
และประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี  รองนายก
เทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารงตําแหนงประธานสภา
เทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารงตําแหนงรองประธานสภา
เทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจายเงินคาเบี้ยประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล พ.ศ. 2554  และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ
.2557  ( สํานักปลัดเทศบาล /แผนงานบริหารงานทั่วไป )

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,971,760 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 3,148,080 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจําปีและเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานเทศบาลประจําปี  
(สํานักปลัดเทศบาล/แผนงานบริหารงานทั่วไป )
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 288,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงพนักงานเทศบาล   ดังนี้  
-  เงินประจําตําแหนงปลัดเทศบาล ในอัตราเดือนละ 7,000
 บาท จํานวน   12   เดือน     เปนเงิน 84,000  บาท
-  เงินคาตอบแทนพิเศษปลัดเทศบาล  ในอัตราเดือนละ  7,000
  บาท   จํานวน  12   เดือน    เปนเงิน  84,000  บาท
-  เงินประจําตําแหนงรองปลัดเทศบาล  ในอัตราเดือนละ 3,500
 บาท จํานวน  12   เดือน    เปนเงิน  42,000  บาท
- เงินประจําตําแหนงหัวหนาสํานักปลัดเทศบาล  ในอัตราเดือน
ละ 3,500 บาท จํานวน   12   เดือน  เปนเงิน  42,000  บาท
- เงินประจําตําแหนงหัวหนาฝ่ายอํานวยการ  ในอัตราเดือน
ละ 1,500 บาท จํานวน   12   เดือน   เปนเงิน  18,000  บาท
- เงินประจําตําแหนงหัวหนาฝ่ายปกครอง ในอัตราเดือนละ 1,500
 บาท จํานวน  12  เดือน  เปนเงิน  18,000  บาท
 (สํานักปลัดเทศบาล /แผนงานบริหารงานทั่วไป )

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 535,680 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางและเงินปรับปรุงคาตอบ
แทนพนักงานจาง  
(สํานักปลัดเทศบาล/แผนงานบริหารงานทั่วไป )

งบดําเนินงาน รวม 1,626,700 บาท
ค่าตอบแทน รวม 125,200 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษแกพนักงาน
เทศบาล
และพนักงานจางเทศบาล   คาตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือก
ตั้งฯ 
- เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือ   ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่น
เปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนทองถิ่น
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ใหเปนรายจายอื่นขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 
ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย
วาดวยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะ
เปนเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่น
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 
ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก
.อบต. 
เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธี
การกําหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงิน
รางวัลประจําปี
สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น
 พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 
ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ 
เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ
อัน
มีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปี
5  ) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
 1095   
ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
( สํานักปลัดเทศบาล /แผนงานบริหารงานทั่วไป )

คาเบี้ยประชุม จํานวน 2,000 บาท
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เพื่อจายเปนคาเบี้ยประชุมใหแกประธานกรรมการและกรรมการที่
สภาเทศบาลแตงตั้ง 
- เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือ   ดังนี้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยเงินเดือนเงินคาตอบแทน
และประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี 
 รองนายกเทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารงตําแหนง
ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารง
ตําแหนงรองประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภา
เทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี  
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจายเงินคาเบี้ยประชุม
กรรมการสภาเทศบาล  พ.ศ. 2554 และแกไขเพิ่มเติมถึง
 (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2557  
( สํานักปลัดเทศบาล/แผนงานบริหารงานทั่วไป )
 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับ
พนักงานและพนักงานจางที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติหนาที่นอกเวลา
ราชการปกติ  หรือ วันหยุดราชการ  
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17  พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
(สํานักปลัดเทศบาล /แผนงานบริหารงานทั่วไป)
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คาเชาบาน จํานวน 55,200 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานเทศบาลตามสิทธิที่จะไดรับ  
-  เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น
(สํานักปลัดเทศบาล/แผนงานบริหารงานทั่วไป ) 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
ตามสิทธิที่ควรจะไดรับ  
- เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 
พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ
. 2549  
(สํานักปลัดเทศบาล/แผนงานบริหารงานทั่วไป )
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ค่าใช้สอย รวม 922,500 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 227,500 บาท

เพื่อจายเปนคารายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ  ดังนี้   
คาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คาเชา
ทรัพย์สิน   (ยกเวน คาเชาบาน)  คาธรรมเนียมตางๆ 
 คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  คาจางเหมาบริการที่
เปนการจางใหผูรับจางทําการอยางหนึ่งอยางใด  ซึ่งมิใชเปนการ
ประกอบดัดแปลง     ตอเติมครุภัณฑ์  สิ่งกอสรางอยางใด
และอยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง เชน คาจางเหมาสูบน้ํา คา
บริการกําจัดปลอก คาจางผูแสดงแบบ คาซอมแซมทรัพย์สิน  
คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก คาจางแรงงานราษฎรกรณี
ดําเนินการเอง  คาจางเหมาที่มีลักษณะการจางทําเพื่อใหไดมาซึ่ง
ป้ายประชาสัมพันธ์  ป้ายอื่นๆ คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ 
(ที่ไมเขาลักษณะที่ดินและสิ่งกอสราง)  ฯลฯ    
( สํานักปลัดเทศบาล / แผนงานบริหารงานทั่วไป )      
  
 

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  ดังนี้
1.  คารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น)
2.  คาใชจายในการจัดประชุมราชการขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่นและใหหมายความรวมถึง การประชุมราชการทางไกล
ผานดาวเทียม  เชน  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหารใน
กรณีที่มีการประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร   คาเชาหองประชุม 
คาใชจายอื่นๆ  ที่จําเปน  เปนตน 
การประชุมราชการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นที่สามารถเบิก
คาใชจายได  ตองเปนการประชุมที่เกี่ยวของกับการภารกิจของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนําผลจากการ
ประชุมไปเปนแนวทางในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น  เพื่อรับทราบนโยบายในการทํางาน ประชุมชี้แจงหลัก
เกณฑ์ตางๆ หรือซักซอมความเขาใจในระเบียบวิธีปฏิบัติตางๆ 
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รับทราบและรับฟังปัญหาอุปสรรคหรือพิจารณาหาขอ
ยุติ ประสานงานหรือแกไขปัญหาเฉพาะเรื่องรวมกัน ดังนี้
2.1  การประชุมราชการภายในหนวยงานประจําเดือน
2.2  การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํา
งานตางๆ ที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย หรือคําสั่งขอองค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
2.3  การประชุมประชาคมหมูบานเพื่อบูรณาการจัดทําแผน
ชุมชน หรือเรื่องอื่นที่กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด
2.4  การประชุมระหวางองค์กรปกครองสวนทองถิ่นกับองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น
2.5  การประชุมระหวางองค์กรปกครองสวนทองถิ่นกับสวน
ราชการ หนวยงานอื่นของรัฐหรือเอกชน
2.6  การประชุมกรณีอื่นที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น
3. คาใชจายในการสงเสริม สนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน 
และกิจกรรมสนับสนุน การจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน 
การพัฒนาผูนําชุมชน สรางเครือขายองค์กรชุมชนและสนับ
สนุน การขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณการเพื่อนําขอมูลมาจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และ
หนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  แกไขถึง (ฉบับที่ 14 )
 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองสวนทอถิ่น พ.ศ. 2548และที่แกไขเพิ่มเติม
 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนและประสาน
แผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอําเภอและตําบล พ.ศ. 2562

วันที่พิมพ์ : 4/1/2565  15:00:48 หนา : 16/133



6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562 
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12
 มีนาคม 2553
9) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.3/ว 179 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562 
10) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.3/ว 1921 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 
11) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
( สํานักปลัดเทศบาล /แผนงานบริหารงานทั่วไป )
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในประเทศและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 130,000 บาท

 เพื่อจายเปนในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ไดแก  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาเชาที่
พัก          คาพาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลงหรือ
พลังงานสํารับยานพาหนะ  คาระวางรถบรรทุก  คาจางคนหาบ
หาม และอื่นๆ ทํานองเดียวกัน คาพาหนะรับจางขามเขต
จังหวัด เงินชดเชย คาขนยายสิ่งของสวนตัวในการเดินทางไป
ราชการประจําในราชอาณาจักร  และคาใชจายอื่นที่จําเปนตอง
จายในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผูบริหาร  สมาชิกสภา
เทศบาล   พนักงานเทศบาล  และพนักงานจาง  หรือบุคคล คณะ
บุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อ
ประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา ดูงาน  หรือไปติดตอ
ราชการ  รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรูเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นใหผูบริหาร สมาชิก
สภาทองถิ่น ขาราชการและพนักงานขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น 
- เปนไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
( สํานักปลัดเทศบาล /แผนงานบริหารงานทั่วไป )  
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คาพวงมาลัย  ชอดอกไมและพวงมาลา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ ดังนี้ คาพานพุมดอกไม  พานประดับ
พุมดอกไม  พานพุมเงินพุมทอง   กรวยดอกไม    พวง
มาลัย        ชอดอกไม  กระเชาดอกไม   หรือพวงมาลา สําหรับ
อนุสาวรีย์   หรือการใชในการจัดงาน  การจัดกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติในวโรกาสตางๆ  คาของขวัญหรือของที่ระลึกที่มอบใหชาว
ตางประเทศ กรณีเดินทางไปราชการตางประเทศชั่ว
คราว   กรณี  ชาวตางประเทศเดินทางมาประเทศไทย ในนาม
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นเปนสวนรวม   คาโล ใบประกาศ
เกียรติคุณ  คากรอบใบประกาศเกียรติคุณ สําหรับพนักงานจาง
สวนทองถิ่นหรือลูกจางประจําที่เกษียณอายุ  หรือผูใหความชวย
เหลือ  หรือควรไดรับการยกยองจากทางราชการ คาของ
รางวัล หรือเงินรางวัล   คาเบี้ยเลี้ยงพยาน   คาใชจายเกี่ยวกับคา
สินไหมทดแทนที่ผูเสียหายยื่นคําขอใหองค์กรปกครองสวนทองถิ่น
ชดใชกรณีที่เจาหนาที่ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นไดกระทํา
ละเมิดตอบุคลภายนอกในการปฏิบัติหนาที่  รายจายตางๆ เกี่ยว
ของและสามารถเบิกไดในประเภทนี้  
- เปนไปตามหนังสือสั่งการดังนี้ 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0707/ว 1284 ลงวันที่ 10
 พฤศจิกายน 2530  เรื่องการเบิกจายคาดอกไมเพื่อมอบใหบุคคล
ตางๆ  คาพวงมาลาและพานประดับพุมดอกไม
สรุปมีนัยสําคัญ  ดังนี้
  -  เบิกจายจากเงินงบประมาณ  หมวดคาตอบแทนใชสอยและ
วัสดุ
  - คาพวงมาลัย   ชอดอกไม  กระเชาดอกไมสําหรับมอบใหผูมี
เกียรติชาวตางประเทศและคูสมรสที่เดินทางเขามาหรือออกจาก
ประเทศไทยคนละไมเกิน 300  บาท 
  - คาพวงมาลาหรือพานประดับพุมดอกไม  สําหรับวาง  ณ
  อนุสาวรีย์  ครั้งละไมเกิน   1,000  บาท 
  -  คาพวงมาลาสําหรับวางศพผูมีเกียรติพวงละไมเกิน 400 บาท 
( สํานักปลัดเทศบาล /แผนงานบริหารงานทั่วไป )
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โครงการเตรียมการรับเสด็จฯ และงานรัฐพิธีตางๆ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการเตรียมการรับเสด็จฯ
และงานรัฐพิธีตางๆ  โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อใชจายในการเตรียมการระหวางการรับเสด็จ - สงเสด็จ  หรือ
เกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ - สงเสด็จ พระมหากษัตริย์ พระ
ราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ งานรัฐพิธี หรือพระราชพิธีตางๆ รวม
ถึงคาใชจายในการรวมงานรัฐพิธีและพระราชพิธีตางๆ  
- เปนไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการดังนี้    
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที่ 19
 พฤษภาคม 2541   เรื่อง คาใชจายในการจัดงานตางๆของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น       
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0.13.4/ว 3722 ลงวันที่ 10
 สิงหาคม  2555       
เรื่อง  ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับคาใชจายในการจัดงาน
ตางๆ ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น      
3) เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2561 – 2565 )  
หนาที่   118   ลําดับที่    8 
( สํานักปลัดเทศบาล /แผนงานบริหารงานทั่วไป )
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โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น จํานวน 85,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอง
ถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใหการดําเนินการ
เลือกตั้งใหบรรลุสําเร็จตามกําหมายกําหนดระยะเวลาในการ
ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการจัดการงานเลือกตั้ง
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหประชาชนไดตระหนักถึง
สิทธิ หนาที่ของตนเองในการเลือกตั้งทองถิ่น อันเปนสิทธิพื้นฐาน
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2560     
- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหาร
ทองถิ่น  พ.ศ. 2562
2) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง วาดวยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. 2562 และที่แกไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
3) หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ดวนที่สุด ที่ ลต
 0014/7539 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การเตรียมการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2564 เพื่อเปนคาใชจายใน
การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 
4) หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ดวนที่สุด ที่ ลต
 0014/7536 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การเตรียมการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2564 เพื่อเปนคาใชจายใน
การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
6) เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
หนาที่  118   ลําดับที่   9  
( สํานักปลัดเทศบาล /แผนงานบริหารงานทั่วไป )
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โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรเทศบาลตําบลดอนเขือง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมพัฒนาบุคลากร
เทศบาลตําบลดอนเขือง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสงเสริมให
บุคลากรเทศบาลตําบลดอนเขือง   ไดเพิ่มศักยภาพในการทํา
งาน โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาใชจายเกี่ยวกับการใชและ
การตกแตงสถานที่อบรม  คาใชจายในพิธีเปิดและปิดการฝึก
อบรม       คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  คาประกาศนีย
บัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  คาหนังสือ
สําหรับผูเขารับการฝึกอบรม  คาเชาอุปกรณ์ตางๆ  ในการฝึก
อบรม  คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึก
อบรม  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร   คา
อาหาร   คาป้ายโครงการ  คาใชจายอื่นที่จําเปนในการอบรม
สําหรับการจัดทําโครงการ  เปนไป
- เปนไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
3) เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565 ) 
หนาที่  116  ลําดับที่  5  
 ( สํานักปลัดเทศบาล /แผนงานบริหารงานทั่วไป ) 
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โครงการอบรมใหความรูดานระเบียบกฎหมายทองถิ่น  สําหรับผู
บริหารทองถิ่น
สมาชิกสภาทองถิ่น พนักงานสวนทองถิ่น และพนักงานจาง

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมใหความรูดาน
ระเบียบกฎหมายทองถิ่น สําหรับผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทอง
ถิ่น พนักงานสวนทองถิ่นและพนักงานจาง  โดยมีวัตถุ
ประสงค์ เพื่อใหผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น พนักงาน
สวนทองถิ่นและพนักงานจางมีความรูความเขาใจในดานกฎหมาย
ทองถิ่น และไดปฏิบัติตามกฎหมาย  ไดตรงตามวัตถุประสงค์ และ
ไมฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมาย   โดยจายเปนคาใชจายเกี่ยว
กับ คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  อาหารวางและเครื่อง
ดื่ม  คาป้ายโครงการ  คาป้ายประชาสัมพันธ์ 
 และคาใชจายอื่นที่จําเปนสําหรับการจัดทําโครงการ  
-  เปนไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
3) เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565 ) 
 หนาที่  119   ลําดับที่   10 
( สํานักปลัดเทศบาล /แผนงานบริหารงานทั่วไป )

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 265,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ   คาซอมแซมทรัพย์สินขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นที่เกิด
จากการเสื่อมสภาพ  หรือชํารุดเสียหายจากการใชงานปกติ  
 ( สํานักปลัดเทศบาล /แผนงานบริหารงานทั่วไป )
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ค่าวัสดุ รวม 312,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานัก
งาน    เชน   กระดาษ    ดินสอ   ปากกา   ยางลบ   
น้ํายาลบคําผิด   เทปกาว   ลวดเย็บกระดาษ    
กาว  สมุด  ซองเอกสาร  แฟ้ม  ธงชาติ    ฯลฯ   
 ( สํานักปลัดเทศบาล /แผนงานบริหารงานทั่วไป )

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   เชน  ฟิวส์  เทปพันสาย
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า  หลอดไฟ   ปลั๊กไฟฟ้า  สวิตซ์ไฟฟ้า  ฯลฯ   
สําหรับใชภายในสํานักงาน  
 ( สํานักปลัดเทศบาล /แผนงานบริหารงานทั่วไป ) 

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว  เชน  ถาด  แกว  กระติด
น้ํารอน  กระติดน้ําแข็ง   แปรง  ไมกวาด   ฯลฯ 
 ( สํานักปลัดเทศบาล /แผนงานบริหารงานทั่วไป )

วัสดุกอสราง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง    เชน   
ไม
ตางๆ คอน คีม  ชะแลง  จอบ  สิ่ว   เสียม เลื่อย ขวาน  สวาน  ปู
นซีเมนต์  ทราย   อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเสน  ฯลฯ 
( สํานักปลัดเทศบาล /แผนงานบริหารงานทั่วไป ) 

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  เชน   ยางนอก  ยาง
ใน  แบตเตอร์รี่   ตลับลูกปืน   สายไฮโดรลิค  ฯลฯ
 ( สํานักปลัดเทศบาล /แผนงานบริหารงานทั่วไป )

วันที่พิมพ์ : 4/1/2565  15:00:48 หนา : 24/133



วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  เชน    
น้ํามันเชื้อเพลิง   น้ํามันดีเซล   น้ํามันเบนซิน   
 น้ํามันเครื่อง   น้ํามันเกียร์  น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ     
( สํานักปลัดเทศบาล /แผนงานบริหารงานทั่วไป ) 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์   เชน   สําลีและ
ผาพันแผล  ยาและเวชภัณฑ์  แอลกอฮอล์  ฟิล์มเอกซเรย์  เคมี
ภัณฑ์   น้ํายาตางๆ  ฯลฯ    
( สํานักปลัดเทศบาล /แผนงานบริหารงานทั่วไป )

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุการเกษตร  เชน  ปุ๋ย   ยาป้องกันและกําจัด
ศัตรูพืชและสัตว์   อาหารสัตว์   พืชและสัตว์  พันธุ์สัตว์ปีกและ
สัตว์น้ํา      น้ําเชื้อพันธุ์สัตว์  วัสดุเพาะชํา อุปกรณ์ในการขยาย
พันธ์พืช  เชน      
 ใบมีด เชือก   ฯลฯ 
 ( สํานักปลัดเทศบาล /แผนงานบริหารงานทั่วไป )

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร์  เชน 
 แผนหรือจานบันทึกขอมูล  หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่อง
พิมพ์คอมพิวเตอร์   ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์  ฯลฯ  
(สํานักปลัดเทศบาล / แผนงานบริหารงานทั่วไป )

ค่าสาธารณูปโภค รวม 267,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 170,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าภายในสํานักงานของเทศบาลตําบลดอน
เขือง / รานคาชุมชน / กลองวงจรปิดภายในเขตเทศบาลตําบล
ดอนเขือง
 ( สํานักปลัดเทศบาล /แผนงานบริหารงานทั่วไป )
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ําประปาภายในสํานักงานเทศบาลตําบลดอน
เขือง / รานคาชุมชน   
 ( สํานักปลัดเทศบาล /แผนงานบริหารงานทั่วไป )

คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโทรศัพท์พื้นฐานในสํานักงาน  คาโทรศัพท์เคลื่อน
ที่  ฯลฯ  และหมายความรวมถึงคาใชเพื่อใหไดมาซึ่งบริการดัง
กลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ เชน คาเชา
เครื่อง เลขหมายโทรศัพท์ คาบํารุงรักษาสาย ฯลฯ  
 ( สํานักปลัดเทศบาล /แผนงานบริหารงานทั่วไป ) 

คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบริการไปรษณีย์  คาฝากสงไปรษณีย์  
คาบริการไปรษณีย์ตอบรับ    คาดวงตราไปรษณีย์หรือ
คาเชาตูไปรษณีย์  คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  ฯลฯ
 ( สํานักปลัดเทศบาล /แผนงานบริหารงานทั่วไป )

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาพื้นที่เว็บไซต์และคาธรรมเนียม
ที่เกี่ยวของ ( ระบบ CLOUD, HOSTING)
 ( สํานักปลัดเทศบาล /แผนงานบริหารงานทั่วไป )
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งบลงทุน รวม 20,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  ( รายจายเพื่อ
ซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑ์ขนาดใหญ  ซึ่งไมรวม
ถึงคาซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง )
(สํานักปลัดเทศบาล /แผนงานบริหารงานทั่วไป )

งบเงินอุดหนุน รวม 57,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 57,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนทองถิ่น

โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณการจัดงานรัฐพิธี จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับเทศบาลตําบลสวางแดนดิน
ในการดําเนินโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณการจัดงาน
รัฐพิธี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565          
- ตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้      
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559  แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ
.2563     
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 3616    
   
ลงวันที่ 24 มิถุนายน  2559       
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2 / ว
 1791 ลงวันที่ 3  เมษายน 2560      
4) หนังสือสํานักงานเทศบาลตําบลสวางแดนดิน ที่ สน 52101
/ว344  ลงวันที่  18 มิถุนายน 2564  เรื่องขอรับการสนับสนุนงบ
ประมาณการจัดงานรัฐพิธี ประจําปีงบประมาณ 2565      
5) เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
หนาที่ 113  ลําดับที่   1 
(สํานักปลัดเทศบาล / แผนงานบริหารงารทั่วไป )     
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โครงการศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับองค์การบริหารสวนตําบลสวางแดน
ดินในการดําเนิน โครงการศูนย์ปฏิบัติการรวม
ในการชวยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
(สถานที่กลาง)       
-  ตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้      
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2563          
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ของ      
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศง 2560      
3) ประกาศกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  เรื่อง หลักเกณฑ์วิธี
การปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการในการชวยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น      
4) หนังสือองค์การบริหารสวนตําบลสวางแดนดิน 
ที่ สน 74801/ว 192      
ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2564   เรื่องโครงการศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือประชาชนขององคืกรปกครองสวนทอง
ถิ่น (สถานที่กลาง)     
5) เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565 )      
หนาที่  115    ลําดับที่   4 
( สํานักปลัดเทศบาล / แผนงานบริหารงานทั่วไป)     

วันที่พิมพ์ : 4/1/2565  15:00:48 หนา : 28/133



เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการรวมน้ําใจตานภัยยามยาก จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับกิ่งกาชาดอําเภอสวางแดนดิน
ในการดําเนินโครงการรวมน้ําใจตานภัยยามยาก  
ประจําปีงบประมาณพ.ศ.2565          
-  ตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ ดังนี้       
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ
.2563          
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด มท 0808.2/ว 3616      
 
ลงวันที่ 24 มิถุนายน  2559       
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  มท 0808.2 /ว 1791    
   
ลงวันที่ 3 เมษายน 2560      
4) หนังสือสํานักงานกิ่งกาชาดอําเภอสวางแดน
ดิน ที่ กอ.สน. 24/2564 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2564   เรื่องขอสง
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อบรรจุไวในแผนพัฒนา ปีงบ
ประมาณ พ.ศ 2565       
5) เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565 ) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 5 /2564  หนาที่  17 ลําดับที่  1
( สํานักปลัดเทศบาล /แผนงานบริหารงานทั่วไป)      

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 407,560 บาท
งบบุคลากร รวม 382,560 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 382,560 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 382,560 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจําปีและเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานเทศบาลประจําปี  
(สํานักปลัดเทศบาล/แผนงานบริหารงานทั่วไป )
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งบดําเนินงาน รวม 25,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
ตามสิทธิที่ควรจะไดรับ  
- เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
 พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2549  
(สํานักปลัดเทศบาล/แผนงานบริหารงานทั่วไป )

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนา
เทศบลตําบลดอนเขืองรวมกับประชุมประชาคมทองถิ่น  
กําหนดแนวทางการพัฒนาทองถิ่น  เพื่อคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลตําบลดอนเขืองรวมกับประชุมประชาคมทองถิ่น  
สวนราชการ  และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของ  เพื่อแจงแนวทางพัฒนา
ทองถิ่น  รับทราบปัญหา  ความตองการ  ประเด็น  การพัฒนา
และประเด็นที่เกี่ยวของตลอดจนความชวยเหลือทางวิชาการ  และ
แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนํามากําหนดแนว
ทางการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น  โดยใหนําขอมูลพื้นฐานในการ
พัฒนาจากหนวยงานตางๆ และขอมูลในแผนพัฒนาหมูบานหรือ
แผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาทอง
ถิ่น  หรือการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น  การพิจารณารางแผน
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พัฒนาทองถิ่นที่เพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  เพื่อประชุมคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลดอนเขือง  
จัดทํารางแผนพัฒนาใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาที่คณะ
กรรมการเทศบาลตําบลดอนเขือง  พรอมเหตุผลและความจําเปน
เสนอตอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลดอนเขือง   (ประชุม
จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น  หรือทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น  จัดทํา
รางแผนพัฒนาทองถิ่นที่เพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง โดยพรอมเหตุผล
และความจําเปนเสนอตอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลดอน
เขือง )   โดยจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตง
สถานที่  คาใชจายในพิธีเปิดและปิด  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และ
อุปกรณ์  คาประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพ์เอกสาร
และสิ่งพิมพ์  คาหนังสือ  คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชา
อุปกรณ์ตางๆ คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร  คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาป้ายโครงการ คาใชจายอื่นที่จําเปน
สําหรับการจัดทําโครงการ  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติมถึง
( ฉบับที่ 14 ) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2548  และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2562
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัดเทศบาล / แผนงานบริหารงานทั่วไป ) 
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งานบริหารงานคลัง รวม 3,102,560 บาท
งบบุคลากร รวม 2,323,560 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,323,560 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,245,560 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําปี
และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําปี  
 (กองคลัง/แผนงานบริหารงานทั่วไป )

เงินประจําตําแหนง จํานวน 78,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงพนักงานเทศบาล  ดังนี้ 
- ผูอํานวยการกองคลังในอัตราเดือนละ 3,500  บาท  
จํานวน  12  เดือน  เปนเงิน   42,000  บาท 
- หัวหนาฝ่ายบริหารงานคลังในอัตรา
เดือนละ  1,500   บาท  จํานวน  12  เดือน  
เปนเงิน 18,000  บาท
- หัวหนาฝ่ายพัฒนารายไดในอัตรา
เดือนละ  1,500  บาท จํานวน  12  เดือน  
เปนเงิน 18,000  บาท
(กองคลัง/แผนงานบริหารงานทั่วไป )

งบดําเนินงาน รวม 779,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 92,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

(1) เพื่อจายเปนเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษแก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น  จํานวน  10,000  บาท  
-  เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 
ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
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กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด 
ที่ มท 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558
  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปีสําหรับพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจาง
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด 
ที่ มท 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่องซักซอมแนว
ทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนด
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปี
(2)  เพื่อจายเปนคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ผูรับผิดชอบการจัดซื้อจัดจางและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ    
จํานวน    20,000   บาท   
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารงาน
พัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560 
2) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 
ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกคาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการ 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1966 ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2560 
เรื่อง แจงหลักเกณฑ์การเบิกคาตอบแทนบุคคลหรือคณะ
กรรมการ   
(กองคลัง / แผนงานบริหารงานทั่วไป )

คาเชาบาน จํานวน 54,000 บาท
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เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานเทศบาล
ตามสิทธิที่จะไดรับ  
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 
ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
เกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น
(กองคลัง / แผนงานบริหารงานทั่วไป )

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 8,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะไดรับ  
- เปนไปตามพระราชกฤษฎีกาและระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
. 2562
2) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
(กองคลัง / แผนงานบริหารทั่วไป / 
งานบริหารงานคลัง )
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ค่าใช้สอย รวม 430,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 320,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการใหบุคคลทําการอยางหนึ่ง
อยางใดใหแกเทศบาล เชน เพื่อจายเปนคาจางเหมาถายเอกสาร  
คาเชาทรัพย์สิน ( ยกเวนคาเชาบาน ) คาจางเหมาบริการบุคคล
ภายนอก  เชน  คาจางที่ปรึกษา  , คาจางทําระบบแผนที่ภาษี, 
คาจางเหมาที่มีลักษณะการจางทําเพื่อใหไดมาซึ่งป้ายประชา
สัมพันธ์   หรือป้ายอื่นๆ  คาจางพนักงานจางแผนที่ภาษี   ฯลฯ
    
(กองคลัง / แผนงานบริหารงานทั่วไป )
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในประเทศและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร ไดแก  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  
คาเชาที่พัก  คาพาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลง
หรือพลังงานสํารับยานพาหนะ  คาระวางรถบรรทุก  
คาจางคนหาบหาม และอื่นๆ ทํานองเดียวกัน คาพาหนะรับจาง
ขามเขตจังหวัด เงินชดเชย คาขนยายสิ่งของสวนตัวในการเดินทาง
ไปราชการประจําในราชอาณาจักร และคาใชจายอื่นที่จําเปนตอง
จายในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผูบริหาร  
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล  และพนักงานจาง  
หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไป
ราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไป
ติดตอราชการ  รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นใหผู
บริหาร สมาชิกสภาทองถิ่น ขาราชการและพนักงานขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น 
- เปนไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดิน
ทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดิน
ทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดิน
ทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดิน
ทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
(กองคลัง / แผนงานบริหารงานทั่วไป ) 
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โครงการประชาสัมพันธ์ขอมูลขาวสารภาษี จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการประชาสัมพันธ์
ขอมูลขาวสารภาษี   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใหผูชําระภาษี
มีความเขาใจ ขั้นตอนการชําระภาษีและอัตราภาษี  
โดยจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับโครงการ เชน  ถายเอกสาร  
คาพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
 คาอาหาร  คาป้ายโครงการ  คาใชจายอื่นที่จําเปนสําหรับ
การจัดทําโครงการ  
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
3) เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565 )
 หนา 122  ลําดับที่ 1
(กองคลัง / แผนงานบริหารงานทั่วไป )
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โครงการปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทศบาลตําบล
ดอนเขืองมีแผนที่แมบทที่มีรายละเอียดตามขอมูลจากสํานัก
งานที่ดินที่สามารถไปใชกับโปรแกรม  LTAX GIS  
และ LTAX ๓๐๐๐ ได  นําขอมูลการลงภาคสนามนํามา
จัดทําแผนที่แมบทไดขอมูลแผนที่แมบทที่พรอมนําไปพัฒนา
งานจัดทําผังเมืองอีกทั้งยังไดขอมูลแผนที่แมบทที่พรอมนําไป
พัฒนางานจัดเก็บรายได เปนการแบงพื้นที่ใหเปนเขต (zone) เขต
ยอย (block) อยางชัดเจนในเขตเทศเปนการเพิ่มรายได
ของเทศบาลตําบลดอนเขืองโดยสามารถจัดเก็บภาษีและคา
ธรรมเนียมไดอยางทั่วถึงครบถวน  ถูกตองเปนธรรมและสะดวก
รวดเร็ว  และเพื่อกอใหเกิดความคลองตัวในการปฏิบัติงาน 
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์
กรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
3) เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565 )
 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 /2563  หนา 18  ลําดับที่ 2
 (กองคลัง / แผนงานบริหารงานทั่วไป )
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โครงการออกบริการชําระภาษีนอกสถานที่ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดเก็บภาษีนอก
สถานที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใหจัดเก็บรายไดใหไดตามเป้า
หมายเพิ่มขึ้นกวาฐานเดิมเปนการเพิ่มรายไดของเทศบาล
ตําบลดอนเขืองโดยสามารถจัดเก็บภาษีตางๆ ไดอยางครบถวน
ถูกตอง  เปนธรรม และสะดวกรวดเร็วเพื่อเปนการอํานวยความ
สะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชนผูอยูในขายตอง
ชําระภาษี และประชาชนในเขตพื้นที่  เทศบาลตําบล
ดอนเขือง  เปนการรวบรวมขอมูลของ  เทศบาลตําบลดอนเขือง  
ในดานการคลังทองถิ่น และเพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน 
เกี่ยวกับการตอบขอซักถามเพื่อรับฟังความคิดเห็น และตอบขอ
สงสัยของประชาชนในเขตพื้นที่ของเทศบาลตําบลดอนเขือง   
ลดชองวางระหวางพนักงานเจาหนาที่และประชาชน  เชน  
ดานการสรางสัมพันธ์ ดานการใหบริการ และดานการแสดง
ความคิดเห็นตาง ๆ เปนตน โดยจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับ  
คาวัสดุอุปกรณ์ตางๆ  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหาร 
 คาป้ายโครงการคาใชจายอื่นที่จําเปนสําหรับการจัดทําโครงการ  
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ   ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น  พ.ศ. 2562
3) เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561– 2565) 
เพิ่มเติม ครั้งที่  4 /2563  หนา 18  ลําดับที่ 1
(กองคลัง / แผนงานบริหารงานทั่วไป  )

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติคาซอมแซมทรัพย์สินขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
ที่เกิดจากการเสื่อมสภาพหรือชํารุดเสียหายจากการใชงานปกติ  
(กองคลัง /แผนงานบริหารงานทั่วไป)
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ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน  เชน เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก 
เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก 
ไมบรรทัดเหล็ก  กรรไกร เกาอี้พลาสติก ตรายาง กระดาษ
 หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด ฯลฯ
(กองคลัง / แผนงานบริหารงานทั่วไป )

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  เชน 
ยางรถยนต์ น้ํามันเบรก นอตและสกรู สายไมล์ ฯลฯ   
(กองคลัง / แผนงานบริหารงานทั่วไป )

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น   เชน 
 แกสหุงตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด 
น้ํามันเบนซิน  น้ํามันเครื่อง  น้ํามันเกียร์  น้ํามันหลอลื่น  ฯลฯ  
 (กองคลัง / แผนงานบริหารงานทั่วไป )

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์   เชน    แอลกอฮอล์   เคมีภัณฑ์   น้ํายาทําความสะอาด 
หนากากอนามัย   ฯลฯ 
(กองคลัง / แผนงานบริหารงานทั่วไป )

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร์  เชน  
แผนหรือจานบันทึกขอมูล  เทปบันทึกขอมูล หัวพิมพ์หรือแถบ
พิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษตอเนื่อง ฯลฯ   
(กองคลัง / แผนงานบริหารงานทั่วไป )
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 107,000 บาท
คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโทรศัพท์พื้นฐานในสํานักงาน คาโทรศัพท์เคลื่อน
ที่ ฯลฯ และหมายความรวมถึงคาใชเพื่อใหไดมาซึ่งบริการดังกลาว
และคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ เชน คาเชา
เครื่อง เลขหมายโทรศัพท์ คาบํารุงรักษาสาย ฯลฯ  
(กองคลัง / แผนงานบริหารงานทั่วไป )

คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบริการไปรษณีย์  คาฝากสงไปรษณีย์  
คาบริการไปรษณีย์ตอบรับ  คาดวงตราไปรษณีย์ หรือคาเชาตู
ไปรษณีย์ คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  ฯลฯ
 (กองคลัง / แผนงานบริหารงานทั่วไป )

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ร
วมถึงคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการสื่อสารโทรคมนาคม  เชน   
คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบและคาใชบริการอินเตอร์เน็ตภาย
ในสํานักงานรวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและคาสื่อสารอื่นๆ   
(กองคลัง / แผนงานบริหารงานทั่วไป )

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 355,320 บาท
งบบุคลากร รวม 355,320 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 355,320 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 355,320 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจําปี
และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจําปี  
(สํานักปลัดเทศบาล /แผนงานบริหารงานทั่วไป  )
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,574,740 บาท

งบบุคลากร รวม 1,296,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,296,240 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 352,080 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําปี
และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําปี  
(สํานักปลัดเทศบาล/แผนงานการรักษาความสงบภายใน)        

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 884,160 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางและ
ปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง 
(สํานักปลัดเทศบาล/แผนงานการรักษาความสงบภายใน)        

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว
สําหรับพนักงานจาง
(สํานักปลัดเทศบาล/แผนงานการรักษาความสงบภายใน)        

งบดําเนินงาน รวม 248,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 35,500 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 35,500 บาท

(1)  เพื่อจายเปนเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณี
พิเศษแกพนักงานเทศบาล   จํานวน  10,000   บาท
เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859
 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
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เปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2557
- หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปน
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงาน
สวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2558
-  หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์
ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปี

(2)   เพื่อจายเปนคาป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนของเทศบาลตําบลดอนเขือง จํานวน  25,500  บาท   
-  อาสาสมัครขอองค์กรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นที่ที่ได
รับคําสั่งชวยสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่จากผูบริหารทองถิ่น
แหงนั้น  เชน   จุดตรวจปีใหม ,  จุดตรวจสงกรานต์   ฯลฯ
-  อาสาสมัครขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นที่อื่น
ที่ไปสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ตามคํารองขอจากผูบริหารทองถิ่น
แหงนั้น เชน งานแหปราสาทผึ้งสกลนคร,งานรวมน้ําใจไทสกลฯ
ลฯ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
1) ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแหง
ชาติ วาดวยคาใชจายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ. 2560 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใหแก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2560
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท. 0808.2/ว 7271
 ลงวันที่ 26  ธันวาคม 2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการเบิกคาใชจายใหแกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
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ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2560
(สํานักปลัดเทศบาล/แผนงานการรักษาความสงบภายใน)        

ค่าใช้สอย รวม 75,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจายเปนคารายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ  ดังนี้   คาถาย
เอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ   คาเชาทรัพย์สิน  (ยก
เวน คาเชาบาน)  คาธรรมเนียมตางๆ  คาใชจายในการดําเนินคดี
ตามคําพิพากษา  คาจางเหมาบริการที่เปนการจางใหผูรับจางทํา
การอยางหนึ่งอยางใด  ซึ่งมิใชเปนการประกอบดัดแปลง   ตอเติม
ครุภัณฑ์  สิ่งกอสรางอยางใด   และอยูในความรับผิดชอบของผู
รับจาง   เชน  คาจางเหมาสูบน้ํา คาบริการกําจัดปลอก คาจางผู
แสดงแบบ  
คาซอมแซมทรัพย์สิน   คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก    
คาจางแรงงานราษฎรกรณีดําเนินการเอง  คาจางเหมาที่มีลักษณะ
การจางทําเพื่อใหไดมาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์  ป้ายอื่นๆ  
( สํานักปลัดเทศบาล / แผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน  )      
  

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในประเทศและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 10,000 บาท
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เพื่อจายเปนในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ไดแก  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาเชาที่พัก  คา
พาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลงหรือพลังงานสํารับ
ยานพาหนะ   คาระวางรถบรรทุก  คาจางคนหาบหาม และ
อื่นๆ ทํานองเดียวกัน คาพาหนะรับจางขามเขตจังหวัด เงินชด
เชย คาขนยายสิ่งของสวนตัวในการเดินทางไปราชการประจําใน
ราชอาณาจักร  และคาใชจายอื่นที่จําเปนตองจายในการเดินทาง
ไปราชการ  ของพนักงานเทศบาล และพนักงานจาง  หรือ
บุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการ
เพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอ
ราชการ  รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรูเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นใหผูบริหาร สมาชิก
สภาทองถิ่น ขาราชการและพนักงานขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น 
- เปนไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
( สํานักปลัดเทศบาล / แผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน  )        

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ คาซอมแซมทรัพย์สินขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นที่เกิด
จากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใชงานปกติ  
 (สํานักปลัดเทศบาล / แผนงานการรักษาความสงบภายใน )     
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ค่าวัสดุ รวม 138,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน  เชน  
กระดาษ  ดินสอ ปากกา  ยางลบ น้ํานาลบคําผิด  
ลวดเย็บกระดาษ    แฟ้ม     ฯลฯ    
( สํานักปลัดเทศบาล / แผนงานการรักษาความสงบภายใน )    

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  เชน   
ยางนอก  ยางใน แบตเตอร์รี่  ตลับลูกปืน ฯลฯ  
สําหรับรถดับเพลิงและรถบรรทุกน้ํา
( สํานักปลัดเทศบาล/แผนงานการรักษาความสงบภายใน )   

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  เชน    
น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน  
น้ํามันเครื่อง  ฯลฯ  
สําหรับรถดับเพลิงและรถบรรทุกน้ํา 
( สํานักปลัดเทศบาล/แผนงานการรักษาความสงบภายใน )  

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องแตงกาย 
ที่จําเปนตองใชในการปฏิบัติงานของพนักงานดับเพลิง
และ อปพร. เชน ชุดดับเพลิง  เสื้อกักสะทอนแสง  
 รองเทา  หมวด ฯลฯ
( สํานักปลัดเทศบาล/ แผนงานการรักษาความสงบภายใน ) 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร์  เชน    
แผนหรือจานบันทึกขอมูล  หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับ
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์  ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์   ฯลฯ 
(สํานักปลัดเทศบาล/แผนงานการรักษาความสงบภายใน) 
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องดับเพลิง   เชน  
สายสงน้ําดับเพลิง  ถังดับเพลิงเคมี ฯลฯ
(สํานักปลัดเทศบาล/แผนงานการรักษาความสงบภายใน)  

งบลงทุน รวม 30,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
( รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ  ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง )
 ( สํานักปลัดเทศบาล / แผนงานการรักษาความสงบภายใน )  

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 140,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 140,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความสูญ
เสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผูใชรถใชถนนเปนการ
อํานวยความสะดวกดานการจราจรในชวงเทศกาล  ใหผูใชรถใช
ถนนมีความปลอดภัยในการเดินทางมากยิ่งขึ้น  เปนการรณรงค์
และประชาสัมพันธ์ใหประชาชนระมัดระวังการใชรถใชถนนเปน
จุดพักจุดบริการประชาชนที่เดินทางในชวงเทศกาลฯ 
 โดยจายเปนคาใชจายในการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ตางๆ 
และคาใชจายอื่นที่จําเปนสําหรับการจัดทําโครงการ  
คาวัสดุอุปกรณ์และคาใชจายอื่นที่จําเปนสําหรับการจัดทํา
โครงการ  
- เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 

วันที่พิมพ์ : 4/1/2565  15:00:48 หนา : 47/133



1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0804.5/ว1634  ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0804.5/ว4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3892 ลงวันที่ 
28 มิถุนายน 2562 
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุดที่ มท
 0810.4/ว1123 ลงวันที่ 9  เมษายน 2563
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุดที่ มท
 0810.4/ว694ลงวันที่ 2  เมษายน 2564
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่  มท 0808.2/ว
 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่องรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
8)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่องการซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
9) เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565 ) 
หนาที่ 124  ลําดับที่  3 
(สํานักปลัดเทศบาล/แผนงานการรักษาความสงบภายใน) 

โครงการฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกทบทวนชุดปฏิบัติ
การจิตอาสาภัยพิบัติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสรางศักยภาพ
และความเขมแข็งใหแกเทศบาลตําบลดอนเขือง ใหมีบุคลากรที่
สามารถปฏิบัติหนาที่ชวยเหลือเจาพนักงานในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  ไดอยางมีประสิทธิภาพ   สงเสริมความรูดาน
การจัดการสาธารณภัยเบื้องตน ระบบบัญชาการ
เหตุการณ์  (Incident  Command  System : ICS)  การควบคุม
สั่งการ การบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุที่มีรูปแบบ
และมาตรฐานเดียวกัน  พัฒนาระบบการปฏิบัติงานกูภัยในภาวะ
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ฉุกเฉินใหเปนระบบ รวดเร็ว และทันตอเหตุการณ์สนับสนุนให
โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ในระดับพื้นที่ใหมีความ
เขมแข็งและมีทักษะความรู ความชํานาญในการจัดการ
ภัยพิบัติ  อันจะสงผลใหประชาชนในชุมชน/ทองถิ่นมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  โดยจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับ
โครงการ เชน คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม  คาอาหาร  คาป้ายโครงการ  คาวัสดุอุปกรณ์และคาใชจาย
อื่นที่จําเปนสําหรับการจัดทําโครงการ  
- เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 440 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยกิจการอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0819.2/ว 0803  ลงวัน
ที่  6  กุมภาพันธ์ 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0818.2/ว257 
ลงวันที่  9  กุมภาพันธ์  2564 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3749
  ลงวันที่ 30 มิถุนายน  2564  เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น  
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่  มท 0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่องรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
8) เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565 )  
เพิ่มเติม  ครั้งที่  3 /2563 
( สํานักปลัดเทศบาล/แผนงานการรักษาความสงบภายใน)    

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักการปฐมพยาบาลเบื้องตน จํานวน 30,000 บาท
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เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักการปฐมพยาบาลเบื้องตน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
องค์ความรูใหกับบุคลากรผูปฏิบัติงานดานสาธารณภัยใหมีความ
เขมแข็ง ใหบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่หนวยเผชิญเหตุระดับทองถิ่น
มีความรูความสามารถและทักษะในการชวยเหลือผูป่วย/บาด
เจ็บ ไดอยางถูกตองตามหลักวิชาการใหการชวยเหลือผูป่วย/ผู
บาดเจ็บในเบื้องตนเปนไปดวยความรวดเร็วและปลอดภัย โดย
จายเปน
คาใชจายเกี่ยวกับโครงการ เชน คาตอบแทนวิทยากร   
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหาร   คาป้ายโครงการ 
 คาวัสดุอุปกรณ์และคาใชจายอื่นที่จําเปนสําหรับการจัดทํา
โครงการ  
- เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่  มท 0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่องรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
3)  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565 )  
เพิ่มเติม  ครั้งที่ 5 /2564  หนาที่  20  ลําดับที่  2
( สํานักปลัดเทศบาล/แผนงานการรักษาความสงบภายใน )        

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,896,260 บาท

งบบุคลากร รวม 1,553,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,553,760 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,107,960 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานเทศบาล    
เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจําปี    
(กองการศึกษา/แผนงานการศึกษา)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง  ดังนี้
ผูอํานวยการกองการศึกษา   ในอัตราเดือนละ 3,500
 บาท จํานวน  12  เดือน   เปนเงิน  42,000  บาท
 - หัวหนาฝ่ายการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  ในอัตราเดือน
ละ 1,500  บาท เปนเงิน  18,000.-บาท
( กองการศึกษา/แผนงานการศึกษา ) 

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 361,800 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง    
และเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจางประจําปี
( กองการศึกษา/แผนงานการศึกษา )    

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว
สําหรับพนักงานจาง
( กองการศึกษา/แผนงานการศึกษา )   
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งบดําเนินงาน รวม 335,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 58,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์
แกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859
 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปีแก
พนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององค์กรปกครอ
งสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด 
ที่ มท 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558
  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปีสําหรับพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจาง
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์
ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปี
( กองการศึกษา/ แผนงานการศึกษา )
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คาเชาบาน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานเทศบาลตามสิทธิที่จะไดรับ  
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 
ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยว
กับการเบิกจายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น
( กองการศึกษา/แผนงานการศึกษา ) 
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ค่าใช้สอย รวม 102,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเปนคารายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ  ดังนี้   
คาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ        
คาเชาทรัพย์สิน (ยกเวน คาเชาบาน)  คาธรรมเนียมตางๆ 
 คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  คาจางเหมาบริการ
ที่เปนการจางใหผูรับจางทําการอยางหนึ่งอยางใด  
ซึ่งมิใชเปนการประกอบดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑ์ 
 สิ่งกอสรางอยางใด และอยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง  
เชน  คาจางเหมาสูบน้ํา คาบริการกําจัดปลอก คาจางผูแสดง
แบบ  คาซอมแซมทรัพย์สิน   คาจางเหมาบริการบุคคลภาย
นอก    
คาจางแรงงานราษฎรกรณีดําเนินการเอง  คาจางเหมาที่มีลักษณะ
การจางทําเพื่อใหไดมาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์  ป้ายอื่นๆ  คาติดตั้ง
เครื่องรับสัญญาณ ตางๆ (ที่ไมเขาลักษณะที่ดิน
และสิ่งกอสราง)  ฯลฯ    
( กองการศึกษา/แผนงานการศึกษา )     
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร ไดแก  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  
คาเชาที่พัก  คาพาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลิง
หรือพลังงานสํารับยานพาหนะ คาระวางรถบรรทุก คาจางคนหาบ
หาม และอื่นๆ ทํานองเดียวกัน คาพาหนะรับจางขามเขต
จังหวัด เงินชดเชย คาขนยายสิ่งของสวนตัวในการเดินทางไป
ราชการประจําในราชอาณาจักร  และคาใชจายอื่นที่จําเปนตอง
จายในการเดินทางไปราชการ  ของพนักงานเทศบาล
และพนักงานจาง  
- เปนไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดิน
ทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดิน
ทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดิน
ทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดิน
ทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
( กองการศึกษา / แผนงานการศึกษา )
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โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรฯ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรฯ เชน คาอุปกรณ์ คาวิทยากร 
จัดทําป้ายโครงการ และอื่นๆ 
 -  ตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้       
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0819.2/ว0803 
ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563  หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
สวนทองถิ่น ที่ มท 0818.2/ว257 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564     
  
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3749 
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น       
3) เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565)  
หนาที่   84  ลําดับที่  5       
( กองการศึกษา/แผนงานการศึกษา )

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ คาซอมแซมทรัพย์สินขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นที่เกิด
จากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใชงานปกติ  
( กองการศึกษา / แผนงานการศึกษา )

ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน  
กระดาษตางๆ ปากกา  ดินสอ  กาว  แฟ้ม  
ตรายาง  ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก  น้ําดื่ม  กรรไกร ฯลฯ    
( กองการศึกษา/แผนงงานการศึกษา )

วันที่พิมพ์ : 4/1/2565  15:00:48 หนา : 56/133



วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ    
สําหรับ  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลดอนเขือง    
     - ศูนย์อบรมเด็กกอนเกณฑ์ในวัดโพธิ์ชัย   
เชน  หลอดไฟ  สายไฟ  ปลั๊กไฟ ฯลฯ    
( กองการศึกษา/แผนงงานการศึกษา )

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว    
สําหรับ  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลดอนเขือง    
     - ศูนย์อบรมเด็กกอนเกณฑ์ในวัดโพธิ์ชัย   
เชน ไมกวาด  แกว  ถวย  จาน  ชอน ฯลฯ    
( กองการศึกษา/แผนงงานการศึกษา )

วัสดุกอสราง จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุกอสราง    
สําหรับ  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลดอนเขือง    
     - ศูนย์อบรมเด็กกอนเกณฑ์ในวัดโพธิ์ชัย   
เชน  ทราย  ปูน  ฯลฯ    
( กองการศึกษา/แผนงงานการศึกษา )

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง    
เชน  ยางใน  ยางนอก  แบตเตอร์รี่ ฯลฯ    
( กองการศึกษา/แผนงงานการศึกษา )

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น    
เชน น้ํามันเครื่อง  น้ํามันเบนซิน ฯลฯ    
( กองการศึกษา/แผนงงานการศึกษา )

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์    
สําหรับ  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลดอนเขือง    
     - ศูนย์อบรมเด็กกอนเกณฑ์ในวัดโพธิ์ชัย   
เชน น้ํายาฆาเซื้อโรคทําความสะอาด ฯลฯ    
( กองการศึกษา/แผนงงานการศึกษา )
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วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุการเกาตร    
สําหรับ  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลดอนเขือง    
     - ศูนย์อบรมเด็กกอนเกณฑ์ในวัดโพธิ์ชัย   
เชน ปุ๋ย  วัสดุเพาะชํา ฯลฯ    
( กองการศึกษา/แผนงงานการศึกษา )

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายคาวัสดุคอมพิวเตอร์       
เชน  กระดาษบันทึกขอมูล  ผาหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์ ตลับหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ์ Laser      
แผนบันทึกขอมูล เมาส์  คีย์บอร์ด ฯลฯ      
( กองการศึกษา/แผนงานการศึกษา )

ค่าสาธารณูปโภค รวม 25,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
ดอนเขืองและศูนย์อบรมเด็กกอนเกณฑ์ในวัดโพธิ์ชัย
( กองการศึกษา/แผนงานการศึกษา )

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ําประปาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
ดอนเขืองและศูนย์อบรมเด็กกอนเกณฑ์ในวัดโพธิ์ชัย
( กองการศึกษา/แผนงานการศึกษา )

คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโทรศัพท์พื้นฐานในสํานักงาน  คาโทรศัพท์เคลื่อน
ที่  ฯลฯ  และหมายความรวมถึงคาใชเพื่อใหไดมาซึ่งบริการดัง
กลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ เชน คาเชา
เครื่อง เลขหมายโทรศัพท์ คาบํารุงรักษาสาย ฯลฯ  
( กองการศึกษา/แผนงานการศึกษา )

งบลงทุน รวม 7,500 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 7,500 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์  Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจายเปนคาเครื่องพิมพ์  Multifunction 
แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  
 -  คุณลักษณะพื้นฐาน        
เปนอุปกรณ์ที่มีความสามารถเปน Printer, Copier , Scanner 
และ  Fax  ภายในเครื่องเดียวกัน เปนเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  (Ink  Tank Printer)  
จากโรงงานผูผลิต        
 -  มีความละเอียดในการพิมพ์ไมนอยกวา 1,200x1,200 dp   
มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 27
 หนาตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพ ตอนาที (ipm)  
-  มีความเร็วในการพิมพ์สีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 15
 หนาตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)  สามารถสแกน
เอกสาร ขนาด A4  ขาวดํา-สี) ไดมีความละเอียดในการสแกนสูง
สุดไมนอยกวา 1,200 x 600 หรือ 600 x 1,200 dp     
 - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)  
สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา  สามารถทําสําเนา
ไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา  สามารถยอและขยายได  25
 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์        
 -  มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวน
ไมนอยกวา 1 ชอง        
-  มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอย กวา 1 ชอง
 หรือ สามารถใชงานผาน เครือขายไรสาย Wi-Fi 
(IEEE 802.11b, g, n) ได        
 -  มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน
-  สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนดขนาด
ของกระดาษเองได        
ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร  ขอ 50 
( กองการศึกษา/แผนงานการศึกษา )      
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,807,295 บาท
งบบุคลากร รวม 1,341,360 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,341,360 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 941,640 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานครูเทศบาล    
( กองการศึกษา/แผนงานการศึกษา )

เงินวิทยฐานะ จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินวิทยฐานะตําแหนงครู
วิทยฐานะชํานาญการ คศ. 2    
( กองการศึกษา/แผนงานการศึกษา )

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 243,720 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบเทนใหกับพนักงานจางตามภารกิจ
(ผูชวยครู ผดด.  / พนักงานจางทั่วไป (ผดด.)     
( กองการศึกษา/แผนงานการศึกษา )

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจางตามภารกิจ 
( ผูชวยครู ผดด.) พนักงานจางทั่วไป ( ผดด.)    
( กองการศึกษา / แผนงานการศึกษา ) 
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งบดําเนินงาน รวม 1,285,935 บาท
ค่าใช้สอย รวม 658,935 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการแขงขันวิชาการในเด็กปฐมวัย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการแขงขันวิชาการใน
เด็กปฐมวัย โดยมีคาใชจาย เชน คาอุปกรณ์  คากรรมการและ
อื่นๆ 
-  ตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้      
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 5547 
ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561 กําหนดให อปท. 
สามารถเบิกคาใชจายในการจัดงานตาง ๆ
 ในสวนที่ดําเนินการเอง      
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3749 
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น      
3) เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565)  
หนาที่ 79  ลําดับที่ 5
(กองการศึกษา / แผนงานการศึกษา )      
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โครงการคาราวานเสริมสรางเด็ก จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการคาราวาน
เสริมสรางเด็กโดยมีคาใชจาย  เชน คาอุปกรณ์ คาจัดทําป้าย
โครงการ คารถโดยสาร คาอาหาร เปนตน       
 - ตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้        
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 5547 ลงวันที่ 28
 กันยายน พ.ศ. 2561       
กําหนดให อปท. สามารถเบิกคาใชจายในการจัดงานตาง ๆ 
ในสวนที่ดําเนินการเอง       
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3749 
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น       
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565) 
 หนาที่ 79  ลําดับที่ 6
(กองการศึกษา/แผนงานการศึกษา )      

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรม
งานวันเด็กแหงชาติ โดยมีคาใชจาย  เชน คาอุปกรณ์ 
คาจัดทําป้ายโครงการ จางเหมาเครื่องเสียง เปนตน       
 -  ตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้        
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 5547 
ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561       
กําหนดให อปท. สามารถเบิกคาใชจายในการจัดงานตาง ๆ 
ในสวนที่ดําเนินการเอง       
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น       

3) เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565)  
หนาที่ 79  ลําดับที่ 7
(กองการศึกษา / แผนงานการศึกษา )       
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โครงการจัดกิจกรรมวันแมแหงชาติ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรม
วันแมแหงชาติ โดยมีคาใชจาย เชน  คาอุปกรณ์  
จัดทําป้ายโครงการ ตางๆ 
-  ตามระเบียบ   หนังสือสั่งการ ดังนี้      
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3749 
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น      
1.ตองอยูในอํานาจหนาที่หรือมีกฎหมายใหอํานาจโดย อปท.      
2.กิจกรรมจะตองเปนการสงเสริมและสนับสนุนที่ใหประโยชน์     
 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565) 
 หนาที่ 80  ลําดับที่ 8
(กองการศึกษา / แผนงานการศึกษา )

      

โครงการตนกลากวีศิลป์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการตนกลากวีศิลป์ 
โดยมีคาใชจาย เชน  คาอุปกรณ์ คาวิทยากร  จัดทําป้าย 
โครงการ เปนตน 
-  ตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้       
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3749 
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564        
เรื่อง ซักซอมแนวทางจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น       
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น( พ.ศ.2561 - 2565)  
หนาที่ 80  ลําดับที่ 9       
(กองการศึกษา / แผนงานการศึกษา )
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โครงการสงเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริม
กิจกรรมเด็กและเยาวชน โดยมีคาใชจาย  เชน  
คาวิทยากร       
คาวัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆ 
-  ตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้       
พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ
.2550 และที่แกไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรม
ของเจาหนาที่ทองถิ่น       
พ.ศ.2557 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น       
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
หนาที่  78  ลําดับที่  3 
 (กองการศึกษา / แผนงานการศึกษา )      

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา   (คาอาหาร
กลางวัน  )

จํานวน 365,295 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจาย
การบริหารสถานศึกษา (คาอาหารกลางวัน)   
เปนเงินอุดหนุนจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นสําหรับสนับ
สนุนอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตําบล
ดอนเขือง จํานวน  2  แหง ( ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
ดอนเขือง ,  ศูนย์อบรมเด็กกอนเกณฑ์ในวัดโพธิ์ชัย  
จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14
  พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
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 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
5)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยรายไดและการจายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2561
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว 2786
 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม  2562  เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2561
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924
 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล)
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
 - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565)  
หนาที่ 83  ลําดับที่  3 
( กองการศึกษา /แผนงานการศึกษา )

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา ( เงินอุดหนุน
สําหรับคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพ
ด )

จํานวน 163,640 บาท
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- เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจาย
การบริหารสถานศึกษา (คาจัดการเรียนการสอน, 
คาหนังสือเรียน, คาอุปกรณ์การเรียน, คาเครื่องแบบนักเรียน,
คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน) 
เปนเงินอุดหนุนจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นสําหรับสนับ
สนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
เทศบาลตําบลดอนเขือง จํานวน  2  แหง
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลดอนเขือง ,
 ศูนย์อบรมเด็กกอนเกณฑ์ในวัดโพธิ์ชัย  
จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    
 - จัดสรรสําหรับเด็กอายุ 2-5 ปี       
 - อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี       
คาหนังสือเรียน       
 - จัดสรรสําหรับเด็กอายุ 3-5 ปี       
 - อัตราคนละ 200 บาท/ปี       
คาอุปกรณ์การเรียน       
 - จัดสรรสําหรับเด็กอายุ 3-5 ปี       
 - อัตราคนละ 200 บาท/ปี       
คาเครื่องแบบนักเรียน       
 - จัดสรรสําหรับเด็กอายุ 3-5 ปี       
 - อัตราคนละ 300 บาท/ปี       
คาจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน       
 - จัดสรรสําหรับเด็กอายุ 3-5 ปี       
 - อัตราคนละ 430 บาท/ปี       
 -    ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  14 พ.ศ.2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่
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น พ.ศ. 2562
5)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยรายไดและการจายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2561
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว 2786
  ลงวันที่    8 
 พฤษภาคม  2562  เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2561
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป
ดานการศึกษาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองค์การบริหาร
สวนตําบล)
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น     
 -  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565)  
หนาที่ 85  ลําดับที่ 7
( กองการศึกษา / แผนงานการศึกษา )       

โครงการเสวนา พอแม ครูและผูดูแลเด็ก จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการเสวนาพอแม พี่
เลี้ยงผูดูแลเด็ก        
เชน คาอุปกรณ์ คาวิทยากร จัดทําป้ายโครงการ และอื่นๆ 
 - ตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้       
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอม
แนวทางจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น       
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
( พ.ศ.2561 -2565) หนาที่ 80 ลําดับที่ 10       

ค่าวัสดุ รวม 627,000 บาท
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 627,000 บาท

1) อาหารเสริมนมสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล
ตําบลดอนเขือง  โดยจายเปนคาใชจายในการซื้ออาหาร
เสริม (นม)  เปนเงินอุดหนุนจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
สําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
เทศบาลตําบลดอนเขือง  จํานวน  2  แหง 
-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
ดอนเขือง
- ศูนย์อบรมเด็กกอนเกณฑ์ในวัดโพธิ์ชัย  จัดสรรสําหรับเด็ก
ปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน  260  วัน  
(2)  อาหารเสริมนมสําหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. โดยจายเปน
คาใชจายในการซื้ออาหารเสริม (นม) เปนเงินอุดหนุน
จากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นสําหรับสนับสนุน
อาหารเสริม (นม) 
ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ) จํานวน  2  แหง 
- โรงเรียนบานสรางแป้น 
- โรงเรียนชุมชนบานสรางดูดอนเขือง  จํานวน  260  วัน    
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยรายไดและการจายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2561
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว 2786
 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม  2562  เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2561 
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0816.2/ว
 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการ
ศึกษาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  ประจําปีงบประมาณ 
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พ.ศ. 2565 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล) 
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ–รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น( พ.ศ.2561 - 2565)  
หนาที่ 82  ลําดับที่ 1
( กองการศึกษา / แผนงานการศึกษา )      

งบเงินอุดหนุน รวม 1,180,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,180,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการโรงเรียนสีขาว  ( โรงเรียนบานสรางแป้น ) จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการโรงเรียน
สีขาว  ใหแก   โรงเรียนบานสรางแป้น      
-  ตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้      
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติมถึง 
( ฉบับ2 ) พ.ศ.2563            
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว6162 ลงวันที่ 15
 ตุลาคม 2562      
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอม
แนวทางจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น      
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
 ( พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 84  ลําดับที่ 17
(กองการศึกษา /แผนงานการศึกษา )

โครงการโรงเรียนสีขาว (โรงเรียนชุมชนบานสรางดูดอนเขือง) จํานวน 20,000 บาท
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เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการโรงเรียนสีขาว   
ใหแก โรงเรียนชุมชนบานสรางดูดอนเขือง       
-  ตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้       
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับ2 ) พ.ศ
.2563             
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว6162 ลงวันที่ 15
 ตุลาคม 2562       
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น       
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
( พ.ศ.2561 - 2565)  หนาที่ 88  ลําดับที่ 14       
(กองการศึกษา /แผนงานการศึกษา )
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา  (อาหารกลาง
วัน)

จํานวน 1,100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริการ
สถานศึกษา(อาหารกลางวัน) สําหรับโรงเรียนชุมชนบานสรางดู
ดอนเขืองและโรงเรียนบานสรางแป้น สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (สพฐ.)  เปนเวลา  2  ภาคเรียน 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ 
และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  14
  พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 ) หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่  24
   มิถุนายน   2559   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุด
หนุนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8  กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป
ดานการศึกษาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองค์การบริหาร
สวนตําบล)
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
( พ.ศ.2561 - 2565)  หนาที่ 84  ลําดับที่ 4
( กองการศึกษา/ แผนงานการศึกษา )
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โครงการสืบสานประเพณีไทยและประเพณีทองถิ่น 
(โรงเรียนชุมชนบานสรางดูดอนเขือง)

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการสืบสานประเพณีไทยและ
ประเพณีทองถิ่น       
ใหแกโรงเรียนชุมชนบานสรางดูดอนเขือง 
- ตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้       
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับ2 )  พ.ศ.2563             
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว6162 ลงวันที่ 15
 ตุลาคม 2562       
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอม
แนวทางจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น       
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
( พ.ศ.2561 - 2565)  หนาที่ 88  ลําดับที่ 15
(กองการศึกษา /แผนงานการศึกษา )
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โครงการสืบสานประเพณีไทยและประเพณีทองถิ่น
(โรงเรียนบานสรางแป้น)

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการสืบสานประเพณีไทย
และประเพณีทองถิ่น  ใหแก โรงเรียนบานสรางแป้น 
-  ตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้       
1ประเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับ2 )  พ.ศ.2563             
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว6162 
ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562       
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น       
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565)  
หนาที่ 89  ลําดับที่ 18
(กองการศึกษา /แผนงานการศึกษา )      
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งานระดับมัธยมศึกษา รวม 60,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการพัฒนาทักษะดานดนตรี    
( โรงเรียนแวงพิทยาคม )

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะ
ดานดนตรีสากล ใหแกโรงเรียนแวงพิทยาคม       
-  ตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการ ดังนี้       
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 2 )  พ.ศ.2563      
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว6162 
ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562 
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
เรื่อง ซักซอมแนวทางจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี
 พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น       
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565)  
หนาที่ 90  ลําดับที่ 4       
(กองการศึกษา /แผนงานการศึกษา )
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โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา   
(โรงเรียนแวงพิทยาคม )

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการเรียน
การสอนและเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
ใหแกโรงเรียนแวงพิทยาคม 
-  ตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการ ดังนี้       
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติมถึง 
( ฉบับที่  2 )  พ.ศ.2563             
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว6162 
ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562       
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564    
เรื่อง ซักซอมแนวทางจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ
.2565 ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น       
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น( พ.ศ.2561 - 2565)  
หนาที่ 90  ลําดับที่ 2
( กองการศึกษา / แผนงานการศึกษา )       
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โครงการโรงเรียนสีขาว (โรงเรียนแวงพิทยาคม) จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการโรงเรียนสีขาว 
ใหแก โรงเรียนแวงพิทยาคม 
 -  ตามระเบียบ กฎหมายสั่งการ ดังนี้       
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 2 )  พ.ศ.2563             
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว6162 
ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562       
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564   
เรื่อง ซักซอมแนวทางจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ
.2565 ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น       
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565)  
หนาที่ 90  ลําดับที่ 3       
( กองการศึกษา / แผนงานการศึกษา )       

โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการสงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ใหแก โรงเรียนแวงพิทยาคม       
 -  ตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการ ดังนี้       
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559  แกไขเพิ่มเติมถึง
 (ฉบับที่ 2 )  พ.ศ.2563             
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว6162
 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562       
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  
เรื่อง ซักซอมแนวทางจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี  พ.ศ
.2565 ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น       
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565)  
หนาที่ 90  ลําดับที่ 1
( กองการศึกษา / แผนงานการศึกษา )       
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 2,327,800 บาท

งบบุคลากร รวม 1,714,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,714,800 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,654,800 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหกับพนักงานเทศบาล 
และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของพนักงานเทศบาล       
( กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม/แผนงานสาธารณสุข )    

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง
ผูอํานวยการกอง 
หัวหนาฝ่าย  ระดับตน 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม / แผนงานสาธารณสุข )   
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งบดําเนินงาน รวม 603,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 198,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ
แกพนักงานเทศบาล ลูกจาง พนักงานจางเทศบาล 
และเปนคาตอบแทนนักบริบาลทองถิ่นอาสาสมัครบริบาลทอง
ถิ่น  
- ตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการ ดังนี้     
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงิน
รางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจาย
ขององค์กรปกครอง สวนทองถิ่น พ.ศ. 2557     
  -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยอาสาสมัครบริบาล
ทองถิ่นขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562     
 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0819.2/ว 6290 
ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562     
 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0819.2/ว 0803 
ลงวันที่ 6  กุมภาพันธ์  2563     
 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 2318    
 
 ลงวันที่ 21 เมษายน 2564 
( กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม/ แผนงานสาธารณสุข )   
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ใหกับพนักงานและพนักงานจางที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติ
หนาที่นอกเวลาราชการปกติ  หรือ วันหยุดราชการ  
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17  พฤศจิกายน 2559
 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
( กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม / แผนงานสาธารณสุข )

คาเชาบาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานเทศบาล
ตามสิทธิที่จะไดรับ  
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862
 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยว
กับการเบิกจายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น
( กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม / แผนงานสาธารณสุข )  
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 13,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
ตามสิทธิที่ควรจะไดรับ  
- เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 
พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3 )
พ.ศ. 2549  
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม / แผนงานสาธารณสุข )

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
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รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท
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เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการใหบุคคลทําการอยางหนึ่งอยางใด
แกเทศบาล เชน เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือ
เขาปกหนังสือ คาเชาทรัพย์สิน 
(ยกเวนคาเชาบาน) คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการ
จางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวสารทางวิทยุ กระจาย
เสียง โทรทัศน์โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์ตางๆ) คาธรรมเนียมตางๆ 
คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนินคดีพิพากษา คาจาง
เหมาบริการ เชน การสํารวจขอมูลจํานวน สัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์ ฯลฯ คาแรงงาน คาติดตั้งไฟฟ้า    
คาติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท์ ฯลฯ กรณีจางเหมาบริการ ให
ถือปฏิบัติ      
 -  ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้      
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดสวัส
ดิภาพสัตว์ของ      
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562      
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0120  
ลงวันที่ 12 มกราคม 2562      
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561      
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/1175 ลงวันที่ 25 เมษายน 2561      
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/2072
  ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561      
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ที่ มท 0810.5/ว4052  ลงวันที่ 14  ธันวาคม 2561      
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 827  
ลงวันที่ 1   มีนาคม 2562      
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 4044
 ลงวันที่ 10 
กรกฎาคม 2563 
(กองสาธารณาสุขและสิ่งแวดลอม /
แแผนงานสาธารณสุข ) 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในประเทศและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร ไดแก  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  
คาเชาที่พัก คาพาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ 
คาเชื้อเพลงหรือพลังงานสํารับยานพาหนะ  
คาระวางรถบรรทุก  คาจางคนหาบหาม และอื่นๆ
 ทํานองเดียวกัน คาพาหนะรับจางขามเขตจังหวัด เงินชดเชย
คาขนยายสิ่งของสวนตัวในการเดินทางไปราชการประจํา
ในราชอาณาจักร และคาใชจายอื่นที่จําเปนตองจายในการเดิน
ทางไปราชการพนักงานเทศบาลและพนักงานจาง หรือ
บุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการ
เพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดตอ
ราชการ  
รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติ
งานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นใหขาราชการและพนักงาน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
- เปนไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดิน
ทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดิน
ทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดิน
ทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดิน
ทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
( กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  /  แผนงานสาธารณสุข )  
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ  คาซอมแซมทรัพย์สินขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่นที่เกิดจากการเสื่อมสภาพ  
หรือชํารุดเสียหายจากการใชงานปกติ  
 ( กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม /แผนงานสาธารณสุข  )

ค่าวัสดุ รวม 320,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน  เชน 
 กระดาษ    ดินสอ  ปากกา   ยางลบ  
น้ํานาลบคําผิด  เทปกาว  ลวดเย็บกระดาษ  แฟ้ม  ฯลฯ   
 ( กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม / แผนงานสาธารณสุข )

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน  
 ฟิวส์  ปลั๊กไฟฟ้า สายไฟฟ้า  เบรกเกอร์    
หลอดไฟ  รีซิสเตอร์ ฯลฯ 
สําหรับใชในตลาดสด,โรงฆาสัตว์    
( กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม / แผนงานสาธารณสุข )

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว   เชน 
 แปรงขัดพื้น  ไมกวาดทางมะพราว ไมถูพื้น  ฯลฯ
สําหรับการทําความสะอาดตลาดสดเทศบาลตําบลดอนเขือง       
 โรงฆาสัตว์  และพื้นที่สาธารณะในเขตเทศบาล
( กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม / แผนงานสาธารณสุข )     
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วัสดุกอสราง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสราง เชน  
ไมตาง ๆ สี  ปูนซีเมนต์  อิฐหรือซีเมนต์บล็อก 
กระเบื้อง สังกะสี คอน ตะปู ทราย ฯลฯ 
( กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม / แผนงานสาธารณสุข )   

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง  เชน 
ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่  น้ํามันเบรก ฯลฯ    
( กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม / แผนงานสาธารณสุข ) 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน 
น้ํามันเบนซิน  น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง  ฯลฯ     ( กองสาธารณ
สุขและสิ่งแวดลอม / แผนงานสาธารณสุข )   

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์   เชน   แอลกอฮอล์   แอมโมเนีย เวชภัณฑ์ เคมี
ภัณฑ์ สําลี ผาพันแผล 
น้ํายาฆาเชื้อโรค ฯลฯ  และจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีดตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบาตามพระ
ปณิธานศ.ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัคร
ราชกุมารี 
( กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม / 
แผนงานสาธารสุข )

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุการเกษตร  เชน 
 ปุ๋ย  ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ 
อาหารสัตว์ พืชและสัตว์ พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ํา 
น้ําเชื้อพันธุ์สัตว์  วัสดุเพาะชํา อุปกรณ์ในการขยายพันธ์พืช 
 เชน  ใบมีด  เชือก  ฯลฯ 
( กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม / แผนงานสาธารณสุข )     
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย เชน 
รองเทา ถุงมือ เข็มขัด หมวก เสื้อกั๊กสะทอนแสง  ฯลฯ  
สําหรับเจาหนาที่และลูกจางเพื่อใชในการปฏิบัติงาน
ของกองสาธารณสุขฯ   
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม / แผนงานสาธารณสุข )      

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร์  เชน    
แผนหรือจานบันทึกขอมูล  หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับ
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์   ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพ์แบบเลเซอร์    ฯลฯ  
( กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม / แผนงานสาธารณสุข )

ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท
คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโทรศัพท์สํานักงาน/คาโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ     
และใหหมายความรวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาว 
และคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ เชน คาเชาเครื่อง 
คาเชาหมายเลขโทรศัพท์ คาบํารุงรักษาสาย ฯลฯ     
( กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม / แผนงานสาธารณสุข )

งบลงทุน รวม 10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
( รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของ
ครุภัณฑ์ขนาดใหญ  ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติ
หรือคาซอมกลาง )
( กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม / แผนงานสาธารณสุข )
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งานโรงพยาบาล รวม 30,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับสถานีตํารวจภูธรแวง
ในการดําเนินโครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด
โดยมีคาใชจาย  เชน  คาอาหาร  อาหารวางและเครื่องดื่ม  
คาวิทยากร  คาป้าย ฯลฯ  
คาวัสดุอุปกรณ์ในการดําเนินโครงการที่จําเปน
 -  ตามระเบียบ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559  แกไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2563     
2) หนังสือสถานีตํารวจภูธรแวง ที่ตช0019(สน).(11)(24)/650
 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2564 เรื่อง ขอสงโครงการเพื่อ
ขอรับการสนับสนุนบรรจุไวในแผนพัฒนาปีงบประมาณ พ.ศ
.2565  (โครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด)
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3749
 ลงวันที่ 30  มิถุนายน  2564  เรื่อง ซักซอมแนวทางจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095
  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย   งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
5) เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติม ครั้งที่5/2564  หนาที่  20  ลําดับที่  1
( สํานักปลัดเทศบาล /แผนงานสาธารณสุข )
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 245,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 65,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 65,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการควบคุมป้องกันโรคติดตอ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการควบคุม
ป้องกันโรคติดตอที่สําคัญโดยมีคาใชจายประกอบดวยคาอาหาร, 
คาอาหารวางและเครื่องดื่มคาตอบแทนวิทยากร, คาวัสดุ, 
คาจัดทําป้ายโครงการ,ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
คาใชจายที่จําเปนสําหรับจัดทําโครงการ 
 - เปนไปตามระเบียบ  ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้      
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ. 2557      
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙      
3) เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น      
( พ.ศ. 2561 -2565)  หนา 91 ลําดับที่ 4 
( กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม/แผนงานสาธารณสุข )     
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โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการควบคุม
ป้องกันโรคพิษสุนัขบาโดยมีคาใชจายประกอบดวยคาอาหาร,
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาตอบแทนวิทยากร  คาวัสดุ 
คาจัดทําป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯคาใชจายที่จําเปน
สําหรับจัดทําโครงการ 
- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้      
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 
มาตรา 16 (18)     
2) เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565 )  
หนาที่  93  ลําดับที่  8        
( กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม/แผนงานสาธารณสุข )    

โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( โควิด - 
19)

จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการควบคุมป้องกันโรค
โควิด-19  โดยมีคาใชจายประกอบดวยคาอาหาร, 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาตอบแทนวิทยากร, คาวัสดุ, 
คาจัดทําป้ายโครงการ,ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ  
คาใชจายที่จําเปนสําหรับจัดทําโครงการ 
- เปนไปตามระเบียบ  ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้     
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ. 2557    
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนัก
กีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2559    
3) เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 -2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 5/2564  หนาที่  13  ลําดับที่  1 
( กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม/แผนงานสาธารณสุข ) 
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โครงการอาหารปลอดภัย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอาหารปลอดภัย      
โดยมีคาใชจายประกอบดวยคาอาหาร, คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่มคาตอบแทนวิทยากร, คาวัสดุ, คาจัดทําป้ายโครงการ,ป้าย
ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ  คาใชจายที่จําเปนสําหรับจัดทําโครงการ 
- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้     
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557     
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
แขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559     
3) เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น     
( พ.ศ. 2561 -  2565 )  หนา 93 ลําดับที่ 9 
( กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม/แผนงานสาธารณสุข )    
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งบเงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข จํานวน 180,000 บาท

เพื่อใชจายในการขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุขในเขตเทศบาลในกิจกรรมตาง ๆ ใ
หมีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่ เชน 
คาใชจายในการพัฒนาศักยภาพดานสาธารณสุขของ
ประชาชนในการเพิ่มพูนความรูความสามารถ      
ทักษะประชาชน คาใชจายสําหรับการอบรม การประชุม 
การสัมมนา   การรณรงค์ การเผยแพรประชาสัมพันธ์หรือ
กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับภารกิจของแตละโครงการ      
โดยสนับสนุน  ชุมชนละ  20,000  บาท จํานวน 9  ชุมชน      
ตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ ดังนี้      
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0120   
    
ลงวันที่ 12  มกราคม 2562      
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.5/1042  ลงวันที่ 10 เมษายน 2561      
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.5/1175 ลงวันที่ 25 เมษายน 2561      
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่  มท 0810.5/2072  ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561      
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอถิ่น ที่ มท 0810.5/ว4052  
    
ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561      
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 827  ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562      
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) 
แกไข ครั้งที่ 2  ประจําปีงบประมาณ 2563 
( กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม/แผนงานสาธารณสุข )     
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 110,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการซอมแซมที่อยูอาศัยใหกับประชาชนผูยากไรดอยโอกาส จํานวน 50,000 บาท

เพื่อนจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการซอมแซม
ที่อยูอาศัยใหกับประชาชนผูยากไรดอยโอกาส
- ตามระเบียบ  หนังสือ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคืกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2560
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน  2564  
เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
4) เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
หนาที่  99  ลําดับที่   2
(สํานักปลัดเทศบาล/แผนงานสังคมสงเคราะห์ )

วันที่พิมพ์ : 4/1/2565  15:00:48 หนา : 92/133



โครงการฝึกอบรมอาชีพ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพ 
โดยจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการจัดทําป้ายโครงการ  
คาวัสดุอุปกรณ์ตางๆ  ฯลฯ       
คาใชจายอื่นๆ สําหรับการจัดทําโครงการ  
-  ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้        
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 
ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541  เรื่อง  คาใชจายในการจัดงานตางๆ
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น       
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0.13.4/ว 3722 
ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555       
เรื่อง  ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับคาใชจายในการจัดงาน
ตางๆ ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน  2564  
เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น      
5)  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565)
 หนาที่  57 ลําดับที่  2
( สํานักปลัดเทสบาล/แผนงานสังคมสงเคราะห์ )
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โครงการพัฒนากลุมสตรีเทศบาลตําบลดอนเขือง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนากลุมสตรี
เทศบาลตําบลดอนเขืองโดยจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับ
การจัดทําป้ายโครงการ  คาวัสดุอุปกรณ์ตางๆ  ฯลฯ 
คาใชจายอื่นๆ สําหรับการจัดทําโครงการ 
-   ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้        
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 
ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541   เรื่อง  คาใชจายในการจัดงาน
ตางๆขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น       
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0.13.4/ว 3722 
ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555       
เรื่อง  ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับคาใชจายในการจัดงาน
ตางๆ ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน  2564 
 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น   
5) เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 256 -2565 ) 
หนาที่  57  ลําดับที่  1
( สํานักปลัดเทศบาล/แผนงานสังคมสงเคราะห์ )       
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและประปา รวม 300,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 300,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 300,000 บาท
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

อุดหนุนขยายเขตประปา จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินการขยายเขต
ประปาใหกับการประปาสวนภูมิภาค
อําเภอสวางแดนดิน
ในการดําเนินการขยายเขตประปาถนนทางหลวงทองถิ่น
สายบานสรางแป้น - บานตาลโกน บริเวณศูนย์สาธิต  4 
ถึงรานก๋วยเตี๋ยว  บานสรางแป้น  
ซึ่งมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดังนี้
ขยายเขตประปายาว   150   เมตร  
ตามแบบเทศบาลตําบลดอนเขือง 
เลขที่ ทต.ดข. 19 /2565  
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561- 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 / 2564 
หนา  7  ลําดับที่   7
( กองชาง /แผนงานเคหะและชุมชน)

อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินการขยายเขตไฟฟ้าใหกับ
การไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอสวางแดนดิน
ในการดําเนินการขยายเขตไฟฟ้าสองสวาง  
ซอยเริ่มรักษ์  บานดอนเขือง  
ซึ่งมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดังนี้
ขยายเขตไฟฟ้าสองสวางขนาด  ยาว   210  เมตร 
และติดตั้งไฟฟ้าสองสวาง จํานวน  5  จุด  
ตมแบบเทศบาลตําบลฃดอนเขือง 
เลขที่  ทต.ดข. 20/2565 
เปฌนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2561- 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 /2564 
 หนาที่  6  ลําดับที่  3 
( กองชาง /แผนงานเคหะและชุมชน)
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 1,390,131 บาท
งบบุคลากร รวม 1,241,160 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,241,160 บาท
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,133,160 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง
และเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจางประจําปี
( กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม/แผนงานเคหะและชุมชน )

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง  เชน    
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางและอื่น ๆ
( กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม/แผนงานเคหะและชุมชน )
   

งบดําเนินงาน รวม 148,971 บาท
ค่าใช้สอย รวม 148,971 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 88,971 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการเพื่อจางเหมาเอกชน
หรือบุคคลภายนอกทําความสะอาดถนนหรือที่สาธารณะ  
การปรับปรุงบอขยะฯลฯ กรณีจางเหมาบริการ ใหถือปฏิบัติ      
ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้      
1) หนังสือกระทรวงหมาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 
ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 เรื่อง การเบิกจายเงินคาจาง
เหมาบริการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
( กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม/แผนงานเคหะและชุมชน )      

วันที่พิมพ์ : 4/1/2565  15:00:48 หนา : 96/133



รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดการขยะชุมชนอยางยั่งยืน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการโดยมีคาใชจาย
ประกอบดวยคาอาหาร, คาอาหารวางและเครื่องดื่ม      
คาตอบแทนวิทยากร, คาวัสดุ, คาจัดทําป้ายโครงการ,ป้ายประชา
สัมพันธ์ ฯลฯ คาใชจายที่จําเปนสําหรับจัดทําโครงการ
 - ตามระเบียบ   หนังสือสั่งการ ดังนี้      
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น
 พ.ศ. 2557      
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
 มาตรา 16 (24) มาตรา 17 (5)      
3) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบ
รอยของบานเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560      
4) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย
 พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560      
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0263   
   
ลงวันที่ 16 มกราคม 2561      
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.5/ว 627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561      
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.5/ว 485 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562      
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.5/ว 698 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562      
9) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สดุ 
ที่ มท  0820.2/1031 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2562      
10) เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น      
(พ.ศ. 2561 -  2565 ) หนา 123 ลําดับที่ 3 
( กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม/แผนงานเคหะและชุมชน )     
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งานบําบัดน้ําเสีย รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาเอกชนหรือบุคคลภายนอก
ทําการขุดลอกรองระบายน้ํา ฯลฯ    
กรณีจางเหมาบริการ ใหถือปฏิบัติ      
-  ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้      
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 
ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 เรื่อง การเบิกจายเงิน
คาจางเหมาบริการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
( กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม/แผนงานเคหะและชุมชน )
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 200,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการโรงเรียนผูสูงอายุ (ชราบาลศึกษา ) จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการโรงเรียนผูสูงอายุ
 (ชราบาลศึกษา) เชน   คาวัสดุอุปกรณ์ ตางๆ คาใชจายอื่นๆ 
สําหรับการจัดทําโครงการ         
ตามระเบียบ ดังนี้        
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 
ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541 เรื่อง คาใชจายในการจัดงานตางๆ
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น       
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0.13.4/ว 3722 
ลงวันที่ 10 สิงหาคม  2555       
เรื่อง  ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับคาใชจายในการจัดงานตางๆ 
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น       
3) เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561-2565) 
 หนาที่  99  ลําดับที่   1 
( สํานักปลัดเทศบาล/แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน )

โครงการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมสนับสนุน
การดําเนินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
โดยมีคาใชจายเกี่ยวกับโครงการเชน  
วัสดุอุปกรณ์คาใชจายอื่นๆสําหรับการจัดทําโครงการ
 - ตามระเบียบ หนังสือ  ดังนี้     
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ. 2557      
2) เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  ( พ.ศ. 2561 - 2565 )         
หนาที่ 57   ลําดับที่   3
(สํานักปลัดเทศบาล /แผนงานสรางความเขมแขงของชุมชน)
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โครงการอบรมและศึกษาดูงานของคณะผูบริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน     
ลูกจาง  พนักงานจางเทศบาล  ผูนําชุมชน คณะกรรมการชุมชน อ
สม.และ     
ประชาชน

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการอบรม
และศึกษาดูงานของคณะผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล 
 พนักงาน  ลูกจาง  พนักงานจางเทศบาล  ผูนําชุมชน      
คณะกรรมการชุมชน อสม.และประชาชน      
คาใชจายอื่นๆ สําหรับการจัดทําโครงการ  
-  ตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้       
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ. 2557      
2)  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  ( พ.ศ. 2561 - 2565 )         
หนาที่  101    ลําดับที่   5  
( สํานักปลัดเทศบาล/แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน )
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 90,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ตอต่านยาเสพติด จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการแขงขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์       
-  ตามระเบียบ กฎหมาย ดังนี้       
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคา
ใชจายในการจัดงาน        
การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาของ องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559       
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5547 
ลงวันที่ 28 กันยายน 2561       
หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 
ลงวันที่  30  มิถุนายน  2564        
เรื่อง ซักซอมแนวทางจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ
.2565  ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น       
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
( พ.ศ.2561 - 2565)  หนาที่ 102  ลําดับที่ 3
( กองการศึกษา/แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ )  
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โครงการจัดซื้ออุปกรณ์การฝึกซอมกีฬาสําหรับเยาวชนและประชาชน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการจัดซื้ออุปกรณ์การฝึกซอม 
กีฬาสําหรับเยาวชนและประชาชน 
-  ตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ ดังนี้       
ตามหนังสือ มท 0893.4/ว 583 ลงวันที่  6 พฤษภาคม 2547  
ไดกําหนดแนวทางเปนขอๆ ดังนี้....       
1. สนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาในชุมชน เพื่อใหเยาวชนและ
ประชาชนไดใชเวลาวางในการออกกําลังกาย        
และสรางความสามัคคีภายในชุมชน       
2. จัดหาอุปกรณ์การกีฬาสอดคลองกับสภาพพื้นที่และความ
ตองการชุมชน       
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น( พ.ศ.2561 - 2565)  
หนาที่ 102  ลําดับที่ 2
( กองการศึกษา /แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ) 
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 220,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการจัดงาน
ประเพณีบุญบั้งไฟ  
-  ตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้        
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5557 
ลงวันที่ 28 กันยายน 2561       
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3749 
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนวทางจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่นกิจกรรมจะตองเปนการสงเสริมและสนับสนุนที่ให
ประโยชน์ หรืออานวยความสะดวกแกประชาชนเปนการทั่ว
ไป   เชน   การจัดกิจกรรมใหความรูอันเปนประโยชน์       
หรือเปนกิจกรรมที่สงเสริมใหประชาชนเห็นความสาคัญ
และรักษาไว ซึ่งศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น    
   
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565) 
 หนาที่ 106  ลําดับที่ 7
(กองการศึกษา/แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ )  
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โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดงานประเพณี
ลอยกระทง 
- ตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้       
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5557 
ลงวันที่ 28 กันยายน 2561หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
   เรื่อง ซักซอมแนวทางจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ
.2565 ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นกิจกรรมจะตองเปนการสง
เสริมและสนับสนุนที่ใหประโยชน์ หรืออานวยความสะดวกแก
ประชาชนเปนการทั่วไป เชน การจัดกิจกรรมให
ความรูอันเปนประโยชน์หรือเปนกิจกรรมที่สงเสริมให
ประชาชนเห็นความสาคัญและรักษาไว ซึ่งศิลปะ 
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น       
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) 
 หนาที่ 105  ลําดับที่ 5
( กองการศึกษา / แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ )    
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โครงการประเพณีแหเทียนเขาพรรษา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการแหเทียนเขาพรรษา 
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ
- ตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้       
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5557 
ลงวันที่ 28 กันยายน 2561       
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
เรื่อง ซักซอมแนวทางจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี  พ.ศ
.2565  ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นกิจกรรมจะตองเปนการสง
เสริมและสนับสนุนที่ใหประโยชน์ หรืออานวยความสะดวกแก
ประชาชนเปนการทั่วไป เชน การจัดกิจกรรมให
ความรูอันเปนประโยชน์หรือเปนกิจกรรมที่สงเสริมให
ประชาชนเห็นความสาคัญและรักษาไว ซึ่งศิลปะ 
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น       
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565)  
หนาที่ 104  ลําดับที่ 2
(กองการศึกษา/แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ )  
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งบเงินอุดหนุน รวม 110,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 110,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนทองถิ่น

โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณกิจกรรม
ประกวดโคมบัวบูชาวันวิสาขบูชาประเภทตกแตงรถยนต์ขบวนแห 
และกิจกรรมประกวดโตะหมูบูชาเนื่องในงานเทศกาลสัปดาห์วัน
วิสาขบูชา

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการขอรับการสนับสนุน
งบประมาณกิจกรรมประกวดโคมบัวบูชาวันวิสาขบูชา
ประเภทตกแตงรถยนต์ขบวนแหและกิจกรรม   ประกวด
โตะหมูบูชา   เนื่องในงานเทศกาลสัปดาห์วันวิสาขบูชา 
เนื่องในงานเทศกาลสัปดาห์วันวิสาขบูชา ประจําปี 2565 
หนังสือขอรับเงินอุดหนุน ที่ สน 77604/ว 353 ลงวันที่ 23
 มิถุนายน 2564       
-  ตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ ดังนี้       
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่2 )  พ.ศ.2563             
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 6192 ลงวันที่ 15
 ตุลาคม 2562       
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนวทางจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565  
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น       4) เปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565)  
หนาที่ 107 ลําดับที่ 9
( องการศึกษา แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ )  
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โครงการบุญผเหวดเทศน์มหาชาติ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนองค์การบริหารสวนตําบลแวงในการ
ดําเนินโครงการจัดงานบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ  เพื่อเปนการ
สืบสานวัฒนธรรมประฌพณีทองถิ่น ใหคงอยูสืบไป
-  ตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้       
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวดวยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที2่ ) 
 พ.ศ.2563            
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 6192
 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562      
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3749 
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564   เรื่อง ซักซอมแนวทางจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่นกิจกรรมจะตองเปนการสงเสริมและสนับสนุนที่ให
ประโยชน์ หรืออานวยความสะดวกแกประชาชนเปนการทั่วไป     
  
เชน การจัดกิจกรรมใหความรูอันเปนประโยชน์อันเปนกิจกรรม
ที่สงเสริมใหประชาชนเห็นความสาคัญและรักษาไว 
ซึ่งศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น      
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 
หนาที่ 106  ลําดับที่ 8
(กองการศึกษา/แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ)   
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เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการ " สักการะหลวงพอองค์ดํา  งามล้ําประเพณี  ชมขอดีเมือง
สวางแดนดิน "

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการขอรับการอุดหนุนงบประมาณ
จากองค์กรปกครองสวนทองถิ่นอําเภอสวางแดนดิน จังหวัด
สกลนคร ตามโครงการ "สักการะหลวงพอองค์ดํา งามล้ํา
ประเพณี ชมของดีเมืองสวางแดนดิน "  ประจําปี 2565       
หนังสือ สภาวัฒนธรรมอําเภอสวางแดนดิน ที่ 2/2564 
ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2564       
 -  ตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้       
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาวยเงินอุดหนุนขององค์
กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับ2 )  พ.ศ.2563             
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 6192 
ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562       
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3749 
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนวทางจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น
4ป เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565 ) 
หนาที่ 19 ลําดับที่  4
( กองการศึกษา/แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทาการ)   
       

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง รวม 7,232,200 บาท

งบบุคลากร รวม 2,245,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,245,500 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,375,320 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําปี
และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําปี  
( กองชาง / แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา )
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงพนักงานเทศบาล ดังนี้ 
 - เงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองชาง  
ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท จํานวน  12  เดือน     
เงิน    42,000    บาท
- เงินประจําตําแหนงหัวหนาฝ่ายแบบแผนและกอสราง  
ในอัตราเดือนละ  1,500  บาท จํานวน  12  เดือน  
เปนเงิน  18,000  บาท
( กองชาง / แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา )

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 779,880 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง  
และเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง  
( กองชาง / แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา )

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 30,300 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
สําหรับพนักงานจาง    
( กองชาง / แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา )
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งบดําเนินงาน รวม 702,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 76,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปน
ประโยชน์แกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงิน
รางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่น
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859
   ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด 
ที่ มท 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558
  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปีสําหรับพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจาง
ของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด
ที่ มท 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 
เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข 
และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะ   เปนเงินรางวัลประจําปี
( กองชาง / แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา )
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คาเชาบาน จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานเทศบาล
ตามสิทธิที่จะไดรับ  
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 
ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยว
กับการเบิกจายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น
( กองชาง / แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา )

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
ตามสิทธิที่ควรจะไดรับ  
- เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
ของบุตร พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิ
การเกี่ยวกับการศึกษาบุตร   พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น   พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกั
บการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3 ) 
 พ.ศ. 2549  
( กองชาง / แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา )
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ค่าใช้สอย รวม 238,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อไดมาซึ่งบริการ จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการใหบุคคลทําการอยางหนึ่งอยางใด
ใหแกเทศบาล เชน   คาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเขาปก
หนังสือ   
คาเชาทรัพย์สิน  (ยกเวน คาเชาบาน)  คาธรรมเนียมตางๆ  
คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก    คาจางแรงงานราษฎรกรณี
ดําเนินการเอง   คาจางเหมาที่มีลักษณะการจางทําเพื่อใหไดมาซึ่ง
ป้ายประชาสัมพันธ์   ป้ายอื่นๆ   คาติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณ ตางๆ   (ที่ไมเขาลักษณะที่ดินและสิ่งกอสราง)  ฯลฯ    
( กองชาง / แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา )
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในประเทศและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร ไดแก  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง   
คาเชาที่พัก คาพาหนะ   รวมถึงคาเชายานพาหนะ 
คาเชื้อเพลงหรือพลังงานสํารับยานพาหนะ  คาระวางรถ
บรรทุก   คาจางคนหาบหามและอื่นๆ ทํานองเดียวกัน คาพาหนะ
รับจางขามเขตจังหวัด เงินชดเชย คาขนยายสิ่งของสวนตัวในการ
เดินทางไปราชการประจําในราชอาณาจักร  และคาใชจายอื่นที่
จําเปนตองจายในการเดินทางไปราชการ ของพนักงาน
เทศบาล และพนักงานจาง  
- เปนไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
( กองชาง / แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา )

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ คาซอมแซมทรัพย์สินของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่นที่เกิดจากการเสื่อมสภาพ 
หรือชํารุดเสียหายจากการใชงานปกติ  
( กองชาง / แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา )
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ค่าวัสดุ รวม 300,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน  เชน  
กระดาษตางๆ  เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก  ที่เย็บกระดาษขนาด
เล็ก ไมบรรทัดเหล็ก  กรรไกร  ตรายาง  ดินสอ  ปากกา น้ํายาลบ
คําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ   ซองเอกสาร   ฯลฯ     
( กองชาง / แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา )

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เชน 
ฟิวส์  เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า  
สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ    
สําหรับงานไฟฟ้าสาธารณะ  
( กองชาง / แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา )

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว  เชน  
กระติดน้ํารอน กระติดน้ําแข็ง แปรง ไมกวาด ฯลฯ 
 ( กองชาง / แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา )

วัสดุกอสราง จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง  เชน  
 ไมตางๆ คอน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย 
เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก  ตลับเมตร ลูกดิ่ง 
สวาน นั่งราน  ปูนซีเมนต์   ทราย ยางมะตอย  
อิฐหรือซีเมนต์บล็อก  กระเบื้อง สังกะสี ตะปู  
เหล็กเสน  ฯลฯ   เพื่อใชในภารกิจกองชาง 
( กองชาง / แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา )

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง    เชน   
ยางนอก  ยางใน  แบตเตอร์รี่     ฯลฯ
( กองชาง / แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา )
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น   เชน   
น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน 
น้ํามันเครื่อง   ฯลฯ  
( กองชาง / แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา )

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุการเกษตร  เชน  
ปุ๋ย  ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ 
อาหารสัตว์ พืชและสัตว์ พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ํา 
น้ําเชื้อพันธุ์สัตว์  วัสดุเพาะชํา อุปกรณ์ในการขยายพันธ์พืช  
เชน      ใบมีด เชือก   ฯลฯ 
เพื่อใชในงานสวนสาธารณะของเทศบาล 
( กองชาง / แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา )

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย  เชน  
รองเทา  หมวก   ถุงมือ  
สําหรับเจาหนาที่และพนักงานจางลูกจาง
เพื่อใชในการปฏิบัติงานกองชาง
( กองชาง / แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา )

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร์   เชน   
แผนหรือจานบันทึกขอมูล เทปบันทึกขอมูล  
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 
ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ 
 ( กองชาง / แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา )
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 88,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าสาธารณะ  / คาไฟฟ้าสนามกีฬา 
และคาฟ้าฟ้าสถานีสูบน้ําเพื่อการเกษตร 
( กองชาง / แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา )

คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโทรศัพท์พื้นฐานในสํานักงาน  
คาโทรศัพท์เคลื่อนที่  ฯลฯ  และหมายความรวมถึงคาใช
เพื่อใหไดมาซึ่งบริการดังกลาวและคาใชจายที่เกิด
ขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ เชน คาเชาเครื่อง เลขหมายโทรศัพท์ 
คาบํารุงรักษาสาย ฯลฯ  
( กองชาง / แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา )

งบลงทุน รวม 4,284,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ( รายจายเพื่อ
ซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑ์ขนาดใหญ  ซึ่งไมรวม
ถึงคาซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง )
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 4,254,700 บาท
คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสรางตาง ๆ

โครงการกอสรางหลังคาสนามเด็กเลนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลดอนเขือง

จํานวน 62,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการกอสรางโครงหลังคาสนาม
เด็กเลน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลดอนเขือง  
ซึ่งมีรายละเอียดลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพงาน  ดังนี้ 
ขนาดกวาง   4   เมตร  ยาว   6  เมตร  สูง   4   เมตร  
ตามแบบเทศบาลตําบลดอนเขือง เลขที่  ทต.ดข. 17/2565 
เปนไปตามพระราชบัญญัติ   ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496  แกไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับที่  14  พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)   
เพิ่มเติมครั้งที่  5 /2564  หนาที่  12  ลําดับที่  17  
( กองการศึกษา/แผนงานการศึกษา )

โครงการตอเติม/ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์   บานสรางดู จํานวน 87,700 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการตอเติม/ปรับปรุงอาคา
รอเนกประสงค์   บานสรางดู 
ซึ่งมีรายละเอียดลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพงาน  ดังนี้   
ขนาดกวาง  0.65   เมตร  ยาว  24  เมตร  
ตามแบบเทศบาลตําบลดอนเขือง เลขที่ ทต.ดข. 7/2565 
เปนไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496  แกไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับที่  14  พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
เพิ่มเติมครั้งที่  5/2564  หนาที่   8   ลําดับที่   8  
( กองชาง/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา )
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คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางถนน คสล. เลียบลําหวยโพนทอง บานสรางดู  
(ตอจากโครงการเดิม)

จํานวน 339,500 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการกอสรางถนน คสล. 
เลียบลําหวยโพนทอง บานสรางดู  
(ตอจากโครงการเดิม)
ซึ่งมีรายละเอียดลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพงาน  ดังนี้  
ขนาดกวาง 2.50 เมตร ยาว 236 เมตร  หรือพื้นที่ คสล. 
ไมนอยกวา 590 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร 
ตามแบบเทศบาลตําบลดอนเขือง เลขที่  ทต.ดข. 8/2565 
เปนไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่  14  พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
เพิ่มเติมครั้งที่  4/2563 หนาที่  3  ลําดับที่   2  
( กองชาง/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา )
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โครงการกอสรางถนน คสล.รอบลําหวยแม็คโคร บานดอนเขือง 
(ตอจากโครงการเดิม)

จํานวน 243,900 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการกอสรางถนน 
คสล.รอบลําหวยแม็คโคร บานดอนเขือง 
(ตอจากโครงการเดิม) 
ซึ่งมีรายละเอียดลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพงาน  ดังนี้
ขนาดกวาง   4  เมตร  ยาว  100  เมตร  
หรือพื้นที่ คสล.ไมนอยกวา  400  ตารางเมตร 
หนา 0.15 เมตร 
ตามแบบเทศบาลตําบลดอนเขือง  เลขที่  ทต.ดข. 18/2565 
เปนไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496  แกไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่  14  พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
หนาที่  60  ลําดับที่  6  
( กองชาง/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา )
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โครงการกอสรางถนนผิวจราจรลูกรัง เชื่อมทางหลวงแผนดิน ทล.22 
บานดอนเขือง

จํานวน 401,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการกอสรางถนนผิวจราจรลูกรัง 
เชื่อมทางหลวงแผนดิน ทล.22 บานดอนเขือง  
ซึ่งมีรายละเอียดลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพงาน  ดังนี้
 ขนาดกวาง  7  เมตร ยาว   254   เมตร  สูง  1.0   เมตร
 ตามแบบเทศบาลตําบลดอนเขือง เลขที่  ทต.ดข. 15/2565 
เปนไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496  แกไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับที่  14  พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
 แกไขครั้งที่  3/64 หนาที่  5  ลําดับที่  5  
( กองชาง/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา )

โครงการกอสรางถนนผิวจราจรลูกรังรอบป่าชาดอนขาว  บานสราง
แป้น

จํานวน 157,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการกอสรางถนนผิวจราจรลูกรังรอบ
ป่าชาดอนขาว  บานสรางแป้น  
ซึ่งมีรายละเอียดลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพงานดังนี้
ขนาดกวาง  6  เมตร  ยาว  250  เมตร   
สูง  0.60  เมตร  
ตามแบบเทศบาลตําบลดอนเขือง  
เลขที่ ทต.ดข  5/2565
เปนไปตามพระราชบัญญัติ   ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 14  พศ.2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2561- 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 5 /2564 หนา 7  ลําดับที่ 6
(กองชาง/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)
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โครงการกอสรางถนนผิวจราจรหินลูกรังซอยประชาอุทิศ   บานสราง
ดู

จํานวน 467,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการกอสรางถนนผิวจราจร
หินลูกรังซอยประชาอุทิศ   บานสรางดู
  ซึ่งมีรายละเอียดลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพงาน  ดังนี้  
ขนาดกวาง  4  เมตร ยาว  136  เมตร  สูง  1.0  เมตร 
ตามแบบเทศบาลตําบลดอนเขือง เลขที่  ทต.ดข. 9/2565 
เปนไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496  แกไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับที่  14  พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
 เพิ่มเติมครั้งที่  5/2564 หนาที่  8  ลําดับที่  9 
( กองชาง/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา )

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. ซอยเชื่อมถนนพานพราว บาน
ดอนเขือง

จํานวน 145,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการกอสรางรางระบายน้ํา 
คสล. ซอยเชื่อมถนนพานพราว บานดอนเขือง  
ซึ่งมีรายละเอียดลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพงาน  ดังนี้
ขนาดกวาง  0.30  เมตร ยาว  58 เมตร  ลึกเฉลี่ย  0.30  เมตร 
ตามแบบเทศบาลตําบลดอนเขือง เลขที่  ทต.ดข. 12/2565 
เปนไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496  แกไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับที่  14  พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)   
เพิ่มเติมครั้งที่  5 /2564   หนาที่ 10 ลําดับที่ 13  
( กองชาง/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา )
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โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. ซอยอิสราธิปไตย บานดอน
เขือง 
(ตอจากโครงการเดิม)

จํานวน 104,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการกอสรางรางระบายน้ํา  
คสล. ซอยอิสราธิปไตย   บานดอนเขือง 
(ตอจากโครงการเดิม)  
 ซึ่งมีรายละเอียดลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพงาน  ดังนี้    
ขนาดกวาง  0.30   เมตร  ยาว   67   เมตร   
ลึกเฉลี่ย  0.30  เมตร 
ตามแบบเทศบาลตําบลดอนเขือง เลขที่ ทต.ดข. 4/2565 
เปนไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496  แกไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับที่  14  พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
 เพิ่มเติมครั้งที่  5/2564  หนาที่  6  ลําดับที่  4 
( กองชาง/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา )

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.ซอยพรเจริญ บานสรางแป้น จํานวน 69,700 บาท

- เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการกอสรางรางระบายน้ํา 
คสล.ซอยพรเจริญ บานสรางแป้น   
  ซึ่งมีรายละเอียดลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพงาน  ดังนี้ 
ขนาดกวาง 0.30 เมตร ยาว 28 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร 
ตามแบบเทศบาลตําบลดอนเขือง เลขที่  ทต.ดข. 11/2565
เปนไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496  แกไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับที่  14  พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)   
เพิ่มเติมครั้งที่  5 /2564  หนาที่ 10 ลําดับที่ 12  
( กองชาง/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา )
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โครงการปรับปรุงผนังกันตลิ่งลําหวยยาม  จุดที่ 2   บานสรางแป้น จํานวน 199,800 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการปรับปรุงผนังกันตลิ่งลําหวยยาม   
จุดที่   2   บานสรางแป้น  
ซึ่งมีรายละเอียดลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพงาน  ดังนี้ 
ขนาดกวาง   5.50   เมตร   ยาว   45    เมตร
ตามแบบเทศบาลตําบลดอนเขือง  เลขที่  ทต.ดข. 10/2565 
เปนไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496  แกไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับที่  14  พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
เพิ่มเติมครั้งที่  5/2564  หนาที่  9  ลําดับที่  11  
( กองชาง/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา )

โครงการปรับปรุงผนังกันตลิ่งลําหวยยาม บริเวณพื้นที่นานายสมศักดิ์ 
แสนโคตร บานสรางแป้น

จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการปรับปรุงผนังกันตลิ่งลําหวย
ยาม บริเวณพื้นที่นานายสมศักดิ์ แสนโคตร บานสรางแป้น       
ซึ่งมีรายละเอียดลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพงาน  ดังนี้
ขนาดกวาง   6  เมตร  ยาว  15   เมตร   
ตามแบบเทศบาลตําบลดอนเขือง เลขที่  ทต.ดข. 13/2565
เปนไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496  แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่  14  พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)   
เพิ่มเติมครั้งที่  5 /2564  หนาที่ 12 ลําดับที่ 16  
( กองชาง/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา )
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โครงการลงหินลูกรังเสริมผิวจราจร ซอยบุญรักษา บานดอนเขือง จํานวน 109,600 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการลงหินลูกรังเสริมผิวจราจร
 ซอยบุญรักษา   บานดอนเขือง 
ซึ่งมีรายละเอียดลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพงาน  ดังนี้ 
ชวงที่  1  ขนาดกวาง  5   เมตร  ยาว  58   เมตร  
หนา 0.30   เมตร 
ชวงที่  2  ขนาดกวาง  3   เมตร  ยาว   224  เมตร  
หนา 0.30  เมตร 
ชวงที่  3  ขนาดกวาง  3.50  เมตร  ยาว  29  เมตร  
หนา 0.30  เมตร 
ตามแบบเทศบาลตําบลดอนเขือง  เลขที่ ทต.ดข. 3 /2565  
เปนไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496  แกไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับที่  14  พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  เปลี่ยน
แปลง  ครั้งที่ 3/2564  หนาที่ 23   ลําดับที่ 2 
( กองชาง/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา )
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โครงการวางทอระบายน้ํา พรอมบอพัก คสล. และขยายผิวจราจร
ถนนลูกรังซอยแจมจันทร์ ชวงนานายโจม –ลําหวยยาม บานสราง
แป้น

จํานวน 487,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการวางทอระบายน้ํา 
พรอมบอพัก คสล. และขยายผิวจราจรถนนลูกรัง
ซอยแจมจันทร์ ชวงนานายโจม –ลําหวยยาม 
บานสรางแป้น   
ซึ่งมีรายละเอียดลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพงาน  ดังนี้
วางทอระบายน้ํา คสล. มอก.ชั้น 3 
เสนผาศูนย์กลาง  0.80x1.0 เมตร 
พรอมบอพัก คสล.ยาว 140 เมตร และขยายผิวจราจรถนน
ลูกรัง ขนาดกวาง 2 เมตร ยาว 140 เมตร สูง 0.80 เมตร 
ตามแบบเทศบาลตําบลดอนเขือง เลขที่  ทต.ดข. 14/2565 
เปนไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496  แกไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับที่  14  พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
แกไขครั้งที่  3/2564 หนาที่  1  ลําดับที่ 1  
( กองชาง/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา )
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โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนแยกสรางดู สรางแป้น – 
ทล.22 
(ซอยงามขํา)  บานดอนเขือง

จํานวน 486,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ถนนแยกสรางดู สรางแป้น – ทล.22 (ซอยงามขํา)   
บานดอนเขือง    ซึ่งมีรายละเอียดลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพ
งาน  ดังนี้
ขนาดกวาง  5   เมตร ยาว   306.50   เมตร   
หนา 0.04   เมตร 
ตามแบบเทศบาลตําบลดอนเขือง ทต.ดข.2/2565 
เปนไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496  แกไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับที่  14  พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
เพิ่มเติมครั้งที่ 5/2564  หนาที่  5  ลําดับที่ 2 
( กองชาง/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา )
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คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการขุดลอกลําหวยแม็คโคร  บานดอนเขือง (ตอจากโครงการ
เดิม)

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการขุดลอกลําหวยแม็คโคร   
บานดอนเขือง 
( ตอจากโครงการเดิม ) 
 ซึ่งมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน  ดังนี้ 
 ขนาดกวาง  20 - 40  เมตร   
ยาว 150 เมตร  ลึกเฉลี่ย 4.0 เมตร  
ตามแบบเทศบาลตําบลดอนเขือง  เลขที่ ทต.ดข. 1/2565 
เปนไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้ 
1) 1) พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496  แกไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับที่  14  พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
 เพิ่มเติมครั้งที่ 5/2564  หนาที่  5  ลําดับที่ 1
( กองชาง/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา )
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โครงการขุดสระน้ําสาธารณะประโยชน์บริเวณพื้นที่โนนสรางหิน  
บานสรางแป้น

จํานวน 189,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการขุดสระน้ําสาธารณประโยชน์
บริเวณพื้นที่โนนสรางหิน   บานสรางแป้น  
ซึ่งมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ  คุณภาพงาน  ดังนี้   
ขนาดกวาง  15  เมตร  ยาว  50   เมตร 
ลึก   5   เมตร 
ตามแบบเทศบาลตําบลดอนเขือง  
เลขที่ ทต.ดข. 6/2565
เปนไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496  แกไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับที่  14  พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565)  เปลี่ยนแปลงครั้งที่  3/2564  
หนาที่  24  ลําดับที่  3  
( กองชาง/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา )

วันที่พิมพ์ : 4/1/2565  15:00:49 หนา : 128/133



โครงการขุดหลุมกลบขยะบริเวณพื้นที่บอขยะเทศบาลตําบลดอน
เขือง

จํานวน 54,800 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการขุดหลุมกลบขยะ
บริเวณพื้นที่บอขยะ เทศบาลตําบลดอนเขือง  
  ซึ่งมีรายละเอียดลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพงาน  ดังนี้ 
ขนาดกวาง  17  เมตร  ยาว  25  เมตร  
ลึก  4   เมตร 
ตามแบบเทศบาลตําบลดอนเขือง  
เลขที่  ทต.ดข.6/2565 
เปนไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496  แกไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับที่  14  พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
 (พ.ศ. 2561 – 2565)   เพิ่มเติมครั้งที่  5 /2564 
 หนาที่  16  ลําดับที่  3  
( กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม/แผนงานเคหะและชุมชน )

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาซอมแซมและปรับปรุงทรัพย์สิน จํานวน 281,700 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาแลปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งกอสรางใหสามารถใชงานไดปกติ  เชน  
เปนคาปรับปรุงระบบระบายน้ํา ถนน ทางเทา สะพาน ฯลฯ 
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แผนงานการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 10,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการรักษ์โลกรักษ์สิ่งแวดลอม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ
โดยมีคาใชจายประกอบดวยคาอาหาร, คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร, คาวัสดุ, คาจัดทําป้าย
โครงการ,ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ  
คาใชจายที่จําเปนสําหรับจัดทําโครงการและกิจกรรม
ดานสิ่งแวดลอม      
 -  ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้      
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  แกไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 13 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 51 (5)       
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0533   
    
ลงวันที่   27  มกราคม   2563      
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0810.6/ว
 1470 ลงวันที่  24  กรกฎาคม  2560      
4) เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น( 2561 - 2565 ) 
 หนาที่  113   ลําดับที่   12        
( กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม/ แผนงานการเกษตร )     
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แผนงานการพาณิชย์
งานตลาดสด รวม 25,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 5,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการตลาดสดมีมาตรฐาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการตลาดสด
มีมาตรฐานโดยมีคาใชจายประกอบดวยคาอาหาร, 
คาอาหารวางและเครื่องดื่มคาตอบแทนวิทยากร, คาวัสดุ, 
คาจัดทําป้ายโครงการ,ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
 คาใชจายที่จําเปนสําหรับจัดทําโครงการ 
 - ตามระเบียบ   หนังสือสั่งการ ดังนี้      
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 13)  พ.ศ. 2552 มาตรา 51 (5)       
2) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบ
รอยของบานเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560      
3) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย      
พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560      
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด      
ที่ มท 0810.5/ว 306 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561      
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด      
0819.3/ว 1570 ลงวันที่ 17 เมษายน 2562      
6) เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น( พ.ศ. 2561 -  2565)
 หนาที่ 108  ลําดับที่  1    
( กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม/แผนงานการพาณิชย์ )   
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งบลงทุน รวม 20,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 20,000 บาท
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงทรัพย์สิน   ตลาดสด ฯลฯ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมและปรับปรุงทรัพย์สิน 
ที่ดินและสิ่งกอสรางใหใชงานได ตลาดสด ฯลฯ 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม/ แผนงานพาณิชย์ )
   

งานโรงฆ่าสัตว์ รวม 210,000 บาท
งบบุคลากร รวม 120,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 120,000 บาท
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง
และเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจางประจําปี    
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม/แผนงานการพาณิชย์ )

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง  เชน     
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางและอื่น ๆ     
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม/แผนงานการพาณิชย์ )     

งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 80,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าโรงฆาสัตว์เทศบาลตําบลดอนเขือง    
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม/แผนงานการพาณิชย์ )

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ําประปาโรงฆาสัตว์เทศบาลตําบลดอนเขือง    
( กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม/แผนงานการพาณิชย์ )
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งบลงทุน รวม 10,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 10,000 บาท
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงทรัพย์สิน  โรงฆาสัตว์  ฯลฯ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมและปรับปรุงทรัพย์สิน 
ที่ดินและสิ่งกอสรางใหใชงานได   โรงฆาสัตว์ ฯลฯ     
( กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม/แผนงานการพาณิชย์ )
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

คาชําระหนี้เงินกู 999,142

คาชําระดอกเบี้ย 38,363

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

201,849

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 8,074

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 6,424,800

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,500,000

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ 60,000

เงินสํารองจาย 189,006

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น (ก
.บ.ท.)

675,000

เงินบําเหน็จลูกจาง
ประจํา

240,000

คาใชจายในการจัดการ
จราจร

10,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ

99,800

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบกลาง งบกลาง

คาชําระหนี้เงินกู 999,142

คาชําระดอกเบี้ย 38,363

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

201,849

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 8,074

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 6,424,800

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,500,000

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ 60,000

เงินสํารองจาย 189,006

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น (ก
.บ.ท.)

675,000

เงินบําเหน็จลูกจาง
ประจํา

240,000

คาใชจายในการจัดการ
จราจร

10,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ

99,800
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

695,520

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

120,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

120,000

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

198,720

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

1,490,400

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือ
พนักงานสวนทองถิ่น

6,131,520 352,080 2,049,600 1,654,800

เงินประจําตําแหนง 366,000 60,000 60,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 535,680 884,160 605,520 1,133,160

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จาง

60,000 96,000 108,000

เงินวิทยฐานะ 84,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

70,000 35,500 10,000 150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

695,520

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

120,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

120,000

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

198,720

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

1,490,400

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือ
พนักงานสวนทองถิ่น

1,375,320 11,563,320

เงินประจําตําแหนง 60,000 546,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 779,880 108,000 4,046,400

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จาง

30,300 12,000 306,300

เงินวิทยฐานะ 84,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

10,000 275,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาเบี้ยประชุม 2,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

3,000 5,000

คาเชาบาน 109,200 48,000 30,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ
างประจํา

38,000 13,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 547,500 45,000 12,000 30,000 108,971

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

50,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการในประเทศ
และนอกราชอาณาจักร

180,000 10,000 20,000

คาพวงมาลัย  ชอ
ดอกไมและพวงมาลา

5,000

โครงการจัดทําแผน
พัฒนาทองถิ่น

20,000

วันที่พิมพ์ : 4/1/2565  15:01:18 หนา : 5/34



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาเบี้ยประชุม 2,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

8,000

คาเชาบาน 42,000 229,200

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ
างประจํา

24,000 75,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 743,471

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

50,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการในประเทศ
และนอกราชอาณาจักร

30,000 240,000

คาพวงมาลัย  ชอ
ดอกไมและพวงมาลา

5,000

โครงการจัดทําแผน
พัฒนาทองถิ่น

20,000

วันที่พิมพ์ : 4/1/2565  15:01:18 หนา : 6/34



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเตรียมการรับ
เสด็จฯ และงานรัฐพิธี
ตางๆ

30,000

โครงการประชาสัมพันธ์
ขอมูลขาวสารภาษี

10,000

โครงการปรับปรุงขอมูล
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

20,000

โครงการเลือกตั้งสมาชิก
สภาทองถิ่นหรือผู
บริหารทองถิ่น

85,000

โครงการอบรมพัฒนา
บุคลากรเทศบาลตําบล
ดอนเขือง

100,000

โครงการอบรมใหความ
รูดานระเบียบกฎหมาย
ทองถิ่น  สําหรับผู
บริหารทองถิ่น
สมาชิกสภาทองถิ่น 
พนักงานสวนทองถิ่น 
และพนักงานจาง

30,000

โครงการออกบริการ
ชําระภาษีนอกสถานที่

10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 285,000 20,000 30,000 30,000

วันที่พิมพ์ : 4/1/2565  15:01:18 หนา : 7/34



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเตรียมการรับ
เสด็จฯ และงานรัฐพิธี
ตางๆ

30,000

โครงการประชาสัมพันธ์
ขอมูลขาวสารภาษี

10,000

โครงการปรับปรุงขอมูล
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

20,000

โครงการเลือกตั้งสมาชิก
สภาทองถิ่นหรือผู
บริหารทองถิ่น

85,000

โครงการอบรมพัฒนา
บุคลากรเทศบาลตําบล
ดอนเขือง

100,000

โครงการอบรมใหความ
รูดานระเบียบกฎหมาย
ทองถิ่น  สําหรับผู
บริหารทองถิ่น
สมาชิกสภาทองถิ่น 
พนักงานสวนทองถิ่น 
และพนักงานจาง

30,000

โครงการออกบริการ
ชําระภาษีนอกสถานที่

10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 40,000 405,000

วันที่พิมพ์ : 4/1/2565  15:01:18 หนา : 8/34



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาล

10,000

โครงการฝึกทบทวนชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ

100,000

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการหลักการปฐม
พยาบาลเบื้องตน

30,000

คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ

50,000

โครงการแขงขันวิชาการ
ในเด็กปฐมวัย

5,000

โครงการคาราวานเสริม
สรางเด็ก

20,000

โครงการจัดกิจกรรมวัน
เด็กแหงชาติ

50,000

โครงการจัดกิจกรรมวัน
แมแหงชาติ

5,000

โครงการตนกลากวีศิลป์ 20,000

โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตรฯ

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาล

10,000

โครงการฝึกทบทวนชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ

100,000

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการหลักการปฐม
พยาบาลเบื้องตน

30,000

คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ

50,000

โครงการแขงขันวิชาการ
ในเด็กปฐมวัย

5,000

โครงการคาราวานเสริม
สรางเด็ก

20,000

โครงการจัดกิจกรรมวัน
เด็กแหงชาติ

50,000

โครงการจัดกิจกรรมวัน
แมแหงชาติ

5,000

โครงการตนกลากวีศิลป์ 20,000

โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตรฯ

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริม
กิจกรรมเด็กและ
เยาวชน

20,000

โครงการสนับสนุนคาใช
จายการบริหารสถาน
ศึกษา   (คาอาหารกลาง
วัน  )

365,295

โครงการสนับสนุนคาใช
จายการบริหารสถาน
ศึกษา ( เงินอุดหนุน
สําหรับคาใชจายในการ
จัดการศึกษาสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพ
ด )

163,640

โครงการเสวนา พอแม 
ครูและผูดูแลเด็ก

10,000

โครงการควบคุมป้องกัน
โรคติดตอ

20,000

โครงการควบคุมป้องกัน
โรคพิษสุนัขบา

10,000

โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ( โควิด - 
19)

25,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริม
กิจกรรมเด็กและ
เยาวชน

20,000

โครงการสนับสนุนคาใช
จายการบริหารสถาน
ศึกษา   (คาอาหารกลาง
วัน  )

365,295

โครงการสนับสนุนคาใช
จายการบริหารสถาน
ศึกษา ( เงินอุดหนุน
สําหรับคาใชจายในการ
จัดการศึกษาสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพ
ด )

163,640

โครงการเสวนา พอแม 
ครูและผูดูแลเด็ก

10,000

โครงการควบคุมป้องกัน
โรคติดตอ

20,000

โครงการควบคุมป้องกัน
โรคพิษสุนัขบา

10,000

โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ( โควิด - 
19)

25,000

วันที่พิมพ์ : 4/1/2565  15:01:18 หนา : 12/34



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอาหาร
ปลอดภัย

10,000

โครงการซอมแซมที่อยู
อาศัยใหกับประชาชนผู
ยากไรดอยโอกาส

50,000

โครงการฝึกอบรมอาชีพ 40,000

โครงการพัฒนากลุม
สตรีเทศบาลตําบลดอน
เขือง

20,000

โครงการจัดการขยะ
ชุมชนอยางยั่งยืน

60,000

โครงการโรงเรียนผูสูง
อายุ (ชราบาลศึกษา )

80,000

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนการดําเนินงานตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอาหาร
ปลอดภัย

10,000

โครงการซอมแซมที่อยู
อาศัยใหกับประชาชนผู
ยากไรดอยโอกาส

50,000

โครงการฝึกอบรมอาชีพ 40,000

โครงการพัฒนากลุม
สตรีเทศบาลตําบลดอน
เขือง

20,000

โครงการจัดการขยะ
ชุมชนอยางยั่งยืน

60,000

โครงการโรงเรียนผูสูง
อายุ (ชราบาลศึกษา )

80,000

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนการดําเนินงานตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานของคณะผู
บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน     
ลูกจาง  พนักงานจาง
เทศบาล  ผูนําชุมชน 
คณะกรรมการชุมชน อ
สม.และ     
ประชาชน

100,000

โครงการแขงขันกีฬา
ชุมชนสัมพันธ์ตอต่านยา
เสพติด

โครงการจัดงาน
ประเพณีบุญบั้งไฟ

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

โครงการจัดซื้ออุปกรณ์
การฝึกซอมกีฬาสําหรับ
เยาวชนและประชาชน

โครงการประเพณีแห
เทียนเขาพรรษา

รายจายเพื่อไดมาซึ่ง
บริการ

โครงการรักษ์โลกรักษ์
สิ่งแวดลอม
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานของคณะผู
บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน     
ลูกจาง  พนักงานจาง
เทศบาล  ผูนําชุมชน 
คณะกรรมการชุมชน อ
สม.และ     
ประชาชน

100,000

โครงการแขงขันกีฬา
ชุมชนสัมพันธ์ตอต่านยา
เสพติด

50,000 50,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีบุญบั้งไฟ

60,000 60,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

20,000 20,000

โครงการจัดซื้ออุปกรณ์
การฝึกซอมกีฬาสําหรับ
เยาวชนและประชาชน

40,000 40,000

โครงการประเพณีแห
เทียนเขาพรรษา

30,000 30,000

รายจายเพื่อไดมาซึ่ง
บริการ

168,000 168,000

โครงการรักษ์โลกรักษ์
สิ่งแวดลอม

10,000 10,000

วันที่พิมพ์ : 4/1/2565  15:01:18 หนา : 16/34



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
โครงการตลาดสดมี
มาตรฐาน

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 100,000 3,000 45,000 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,000 7,000 10,000

วัสดุงานบานงานครัว 2,000 637,000 20,000

วัสดุกอสราง 5,000 25,000 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 12,000 10,000 3,000 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 230,000 90,000 5,000 100,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

23,000 20,000 70,000

วัสดุการเกษตร 5,000 10,000 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 80,000 5,000 25,000 30,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 15,000 15,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 15,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 170,000 10,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 50,000 10,000

คาบริการโทรศัพท์ 41,000 5,000 5,000

คาบริการไปรษณีย์ 7,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

96,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวของ

10,000

วันที่พิมพ์ : 4/1/2565  15:01:18 หนา : 17/34



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
โครงการตลาดสดมี
มาตรฐาน

5,000 5,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 10,000 188,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 40,000 62,000

วัสดุงานบานงานครัว 5,000 664,000

วัสดุกอสราง 130,000 180,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 30,000 75,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 50,000 475,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

113,000

วัสดุการเกษตร 5,000 25,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 160,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 10,000 40,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 15,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 80,000 20,000 280,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 60,000 120,000

คาบริการโทรศัพท์ 8,000 59,000

คาบริการไปรษณีย์ 7,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

96,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวของ

10,000

วันที่พิมพ์ : 4/1/2565  15:01:18 หนา : 18/34



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

20,000 30,000 10,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์  
Multifunction แบบฉีด
หมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์

7,500

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร 
หรือสิ่งปลูกสรางตาง ๆ

โครงการกอสราง
หลังคาสนามเด็กเลน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลดอนเขือง

โครงการตอเติม/ปรับ
ปรุงอาคาร
อเนกประสงค์   บาน
สรางดู

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางถนน 
คสล. เลียบลําหวยโพน
ทอง บานสรางดู  
(ตอจากโครงการเดิม)

วันที่พิมพ์ : 4/1/2565  15:01:18 หนา : 19/34



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

30,000 90,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์  
Multifunction แบบฉีด
หมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์

7,500

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร 
หรือสิ่งปลูกสรางตาง ๆ

โครงการกอสราง
หลังคาสนามเด็กเลน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลดอนเขือง

62,000 62,000

โครงการตอเติม/ปรับ
ปรุงอาคาร
อเนกประสงค์   บาน
สรางดู

87,700 87,700

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางถนน 
คสล. เลียบลําหวยโพน
ทอง บานสรางดู  
(ตอจากโครงการเดิม)

339,500 339,500

วันที่พิมพ์ : 4/1/2565  15:01:18 หนา : 20/34



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสรางถนน 
คสล.รอบลําหวยแม็คโค
ร บานดอนเขือง 
(ตอจากโครงการเดิม)

โครงการกอสรางถนน
ผิวจราจรลูกรัง เชื่อม
ทางหลวงแผนดิน ทล
.22 บานดอนเขือง

โครงการกอสรางถนน
ผิวจราจรลูกรังรอบ
ป่าชาดอนขาว  บาน
สรางแป้น

โครงการกอสรางถนน
ผิวจราจรหินลูกรังซอย
ประชาอุทิศ   บานสราง
ดู

โครงการกอสรางราง
ระบายน้ํา คสล. ซอย
เชื่อมถนนพานพราว 
บานดอนเขือง

โครงการกอสรางราง
ระบายน้ํา คสล. ซอยอิส
ราธิปไตย บานดอน
เขือง 
(ตอจากโครงการเดิม)

วันที่พิมพ์ : 4/1/2565  15:01:18 หนา : 21/34



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสรางถนน 
คสล.รอบลําหวยแม็คโค
ร บานดอนเขือง 
(ตอจากโครงการเดิม)

243,900 243,900

โครงการกอสรางถนน
ผิวจราจรลูกรัง เชื่อม
ทางหลวงแผนดิน ทล
.22 บานดอนเขือง

401,000 401,000

โครงการกอสรางถนน
ผิวจราจรลูกรังรอบ
ป่าชาดอนขาว  บาน
สรางแป้น

157,000 157,000

โครงการกอสรางถนน
ผิวจราจรหินลูกรังซอย
ประชาอุทิศ   บานสราง
ดู

467,000 467,000

โครงการกอสรางราง
ระบายน้ํา คสล. ซอย
เชื่อมถนนพานพราว 
บานดอนเขือง

145,000 145,000

โครงการกอสรางราง
ระบายน้ํา คสล. ซอยอิส
ราธิปไตย บานดอน
เขือง 
(ตอจากโครงการเดิม)

104,000 104,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสรางราง
ระบายน้ํา คสล.ซอยพร
เจริญ บานสรางแป้น

โครงการปรับปรุงผนัง
กันตลิ่งลําหวยยาม  จุด
ที่ 2   บานสรางแป้น

โครงการปรับปรุงผนัง
กันตลิ่งลําหวยยาม 
บริเวณพื้นที่นานายสม
ศักดิ์ แสนโคตร บาน
สรางแป้น

โครงการลงหินลูกรัง
เสริมผิวจราจร ซอยบุญ
รักษา บานดอนเขือง

โครงการวางทอระบาย
น้ํา พรอมบอพัก คสล. 
และขยายผิวจราจรถนน
ลูกรังซอยแจมจันทร์ 
ชวงนานายโจม –
ลําหวยยาม บานสราง
แป้น

วันที่พิมพ์ : 4/1/2565  15:01:18 หนา : 23/34



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสรางราง
ระบายน้ํา คสล.ซอยพร
เจริญ บานสรางแป้น

69,700 69,700

โครงการปรับปรุงผนัง
กันตลิ่งลําหวยยาม  จุด
ที่ 2   บานสรางแป้น

199,800 199,800

โครงการปรับปรุงผนัง
กันตลิ่งลําหวยยาม 
บริเวณพื้นที่นานายสม
ศักดิ์ แสนโคตร บาน
สรางแป้น

70,000 70,000

โครงการลงหินลูกรัง
เสริมผิวจราจร ซอยบุญ
รักษา บานดอนเขือง

109,600 109,600

โครงการวางทอระบาย
น้ํา พรอมบอพัก คสล. 
และขยายผิวจราจรถนน
ลูกรังซอยแจมจันทร์ 
ชวงนานายโจม –
ลําหวยยาม บานสราง
แป้น

487,000 487,000

วันที่พิมพ์ : 4/1/2565  15:01:18 หนา : 24/34



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการเสริมผิวแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน
แยกสรางดู สรางแป้น – 
ทล.22 
(ซอยงามขํา)  บานดอน
เขือง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการขุดลอกลําหวย
แม็คโคร  บานดอนเขือง 
(ตอจากโครงการเดิม)

โครงการขุดสระน้ํา
สาธารณะประโยชน์
บริเวณพื้นที่โนนสราง
หิน  บานสรางแป้น

โครงการขุดหลุมกลบ
ขยะบริเวณพื้นที่บอขยะ
เทศบาลตําบลดอนเขือง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สราง

คาซอมแซมและปรับ
ปรุงทรัพย์สิน

คาบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงทรัพย์สิน   ตลาด
สด ฯลฯ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการเสริมผิวแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน
แยกสรางดู สรางแป้น – 
ทล.22 
(ซอยงามขํา)  บานดอน
เขือง

486,000 486,000

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการขุดลอกลําหวย
แม็คโคร  บานดอนเขือง 
(ตอจากโครงการเดิม)

300,000 300,000

โครงการขุดสระน้ํา
สาธารณะประโยชน์
บริเวณพื้นที่โนนสราง
หิน  บานสรางแป้น

189,000 189,000

โครงการขุดหลุมกลบ
ขยะบริเวณพื้นที่บอขยะ
เทศบาลตําบลดอนเขือง

54,800 54,800

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สราง

คาซอมแซมและปรับ
ปรุงทรัพย์สิน

281,700 281,700

คาบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงทรัพย์สิน   ตลาด
สด ฯลฯ

20,000 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงทรัพย์สิน  โรงฆา
สัตว์  ฯลฯ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

โครงการขอรับการสนับ
สนุนงบประมาณการจัด
งานรัฐพิธี

35,000

โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือ
ประชาชน
ขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

7,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการรวมน้ําใจตาน
ภัยยามยาก

15,000

โครงการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม

15,000

โครงการพัฒนาทักษะ
ดานดนตรี    
( โรงเรียนแวงพิทยาคม 
)

15,000

วันที่พิมพ์ : 4/1/2565  15:01:19 หนา : 27/34



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงทรัพย์สิน  โรงฆา
สัตว์  ฯลฯ

10,000 10,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

โครงการขอรับการสนับ
สนุนงบประมาณการจัด
งานรัฐพิธี

35,000

โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือ
ประชาชน
ขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

7,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการรวมน้ําใจตาน
ภัยยามยาก

15,000

โครงการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม

15,000

โครงการพัฒนาทักษะ
ดานดนตรี    
( โรงเรียนแวงพิทยาคม 
)

15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการยกระดับผล
สัมฤทธิ์ทางการศึกษา   
(โรงเรียนแวงพิทยาคม )

15,000

โครงการโรงเรียนสีขาว  
( โรงเรียนบานสราง
แป้น )

20,000

โครงการโรงเรียนสีขาว 
(โรงเรียนชุมชนบาน
สรางดูดอนเขือง)

20,000

โครงการโรงเรียนสีขาว 
(โรงเรียนแวงพิทยาคม)

15,000

โครงการสนับสนุนคาใช
จายการบริหารสถาน
ศึกษา  (อาหารกลางวัน)

1,100,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีไทยและ
ประเพณีทองถิ่น 
(โรงเรียนชุมชนบาน
สรางดูดอนเขือง)

20,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีไทยและ
ประเพณีทองถิ่น
(โรงเรียนบานสราง
แป้น)

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการยกระดับผล
สัมฤทธิ์ทางการศึกษา   
(โรงเรียนแวงพิทยาคม )

15,000

โครงการโรงเรียนสีขาว  
( โรงเรียนบานสราง
แป้น )

20,000

โครงการโรงเรียนสีขาว 
(โรงเรียนชุมชนบาน
สรางดูดอนเขือง)

20,000

โครงการโรงเรียนสีขาว 
(โรงเรียนแวงพิทยาคม)

15,000

โครงการสนับสนุนคาใช
จายการบริหารสถาน
ศึกษา  (อาหารกลางวัน)

1,100,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีไทยและ
ประเพณีทองถิ่น 
(โรงเรียนชุมชนบาน
สรางดูดอนเขือง)

20,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีไทยและ
ประเพณีทองถิ่น
(โรงเรียนบานสราง
แป้น)

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการป้องกันและ
แกไขปัญหายาเสพติด

30,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข

180,000

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

อุดหนุนขยายเขต
ประปา

150,000

อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า 150,000

โครงการขอรับการสนับ
สนุนงบประมาณ
กิจกรรม
ประกวดโคมบัวบูชาวัน
วิสาขบูชาประเภท
ตกแตงรถยนต์ขบวนแห 

และกิจกรรมประกวด
โต๊ะหมูบูชาเนื่องในงาน
เทศกาลสัปดาห์วันวิสาข
บูชา

โครงการบุญ
ผเหวดเทศน์มหาชาติ

วันที่พิมพ์ : 4/1/2565  15:01:19 หนา : 31/34



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการป้องกันและ
แกไขปัญหายาเสพติด

30,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข

180,000

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

อุดหนุนขยายเขต
ประปา

150,000

อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า 150,000

โครงการขอรับการสนับ
สนุนงบประมาณ
กิจกรรม
ประกวดโคมบัวบูชาวัน
วิสาขบูชาประเภท
ตกแตงรถยนต์ขบวนแห 

และกิจกรรมประกวด
โต๊ะหมูบูชาเนื่องในงาน
เทศกาลสัปดาห์วันวิสาข
บูชา

10,000 10,000

โครงการบุญ
ผเหวดเทศน์มหาชาติ

50,000 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการ " สักการะ
หลวงพอองค์ดํา  งามล้ํา
ประเพณี  ชมขอดีเมือง
สวางแดนดิน "

รวม 10,446,034 12,165,540 1,714,740 5,763,555 2,602,800 110,000 1,710,131 200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการ " สักการะ
หลวงพอองค์ดํา  งามล้ํา
ประเพณี  ชมขอดีเมือง
สวางแดนดิน "

50,000 50,000

รวม 310,000 7,232,200 10,000 235,000 42,500,000
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