
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลภูผาม่าน
อําเภอ ภูผาม่าน   จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 38,565,200 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,661,115 บาท

งบบุคลากร รวม 6,364,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,092,800 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 395,520 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนตําแหน่ง นายกเทศมนตรี เดือนละ 27,600
 บาท รวม 12 เดือน จํานวน 331,200 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนตําแหน่ง รองนายกเทศมนตรี จํานวน 2
 อัตราๆ เดือนละ 15,180 บาท รวม 12 เดือน จํานวน 364,320 บาท

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง นายกเทศมนตรี เดือนละ 4,000
 บาท รวม 12 เดือน เป็นเงิน 48,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนตําแหน่ง รองนายกเทศมนตรี จํานวน 2
 อัตราๆ เดือนละ 3,000 บาท รวม 12 เดือน เป็นเงิน 72,000 บาท

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ นายกเทศมนตรี เดือนละ 4,000
 บาท รวม 12 เดือน เป็นเงิน 48,000 บาท
-เพื่อจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษ รองนายกเทศมนตรี จํานวน 2
 อัตราๆ เดือนละ 3,000 บาท รวม 12 เดือน เป็นเงิน 72,000 บาท

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 198,720 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ตําแหน่งเลขานุการนายก
เทศมนตรี เดือนละ 9,660 บาท รวม 12 เดือน เป็นเงินจํานวน 115,920
 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ตําแหน่ง ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี เดือนละ 6,900 บาท รวม 12 เดือน เป็นเงิน จํานวน 82,800
 บาท

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,258,560 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ตําแหน่ง ประธานสภาเทศบาล เดือน
ละ 15,180 บาท รวม 12 เดือน จํานวน 182,160 บาท 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ตําแหน่ง รองประธานสภา
เทศบาล เดือนละ 12,420 บาท รวม 12 เดือน จํานวน 149,040 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ตําแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล เดือน
ละ 9,660 บาท จํานวน 8 อัตรา รวม 12 เดือน จํานวน 927,360 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,272,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,845,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี ตําแหน่งปลัดเทศบาล,รองปลัดเทศบาล,หัวหน้าสํานัก
ปลัด,นิติกร,นักจัดการงานทะเบียนและบัตร,นักวิชาการตรวจสอบภาย
ใน,นักทรัพยากรบุคคล,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานทะเบียน,ตาม
แผนอัตรากําลังพนักงานเทศบาล   3 ปี
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 162,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ ตําแหน่งผู้บริหาร ตําแหน่งปลัด
เทศบาล อัตราเดือนละ 7,000 บาท 12 เดือน รวมเป็นเงิน 84,000 บาท 
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตําแหน่งนิติกร อัตรา
เดือนละ 4,500 บาท 12 เดือน รวมเป็นเงิน 54,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราว ตําแหน่งเจ้าพนักงานทะเบียน ที่มี
สิทธิได้ตามระเบียบกฎหมายกําหนด จํานวน 24,000  บาท

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 168,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งปลัดเทศบาล,รองปลัดเทศบาล,หัวหน้า
สํานักปลัด

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,050,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสําหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งผู้ช่วย
เจ้าพนักงานธุรการ,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์.พนักงานขับรถ
ยนต์,นักการ,ภารโรง,พนักงานตกแต่งสวน และพนักงานจ้างทั่ว
ไป ตําแหน่งภารโรง ตามแผนอัตรากําลังพนักงานเทศบาล 3 ปี

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 47,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้างในสังกัดที่มี
สิทธิได้รับตามระเบียบกฎหมายกําหนด

งบดําเนินงาน รวม 2,231,915 บาท
ค่าตอบแทน รวม 446,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 320,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนกรรมการในการสอบแข่งขัน การสอบคัด
เลือกหรือคัดเลือกบุคลากรภาครัฐตามหลักเกณฑ์ และวิธีที่กําหนดใน
กฎหมายหรือระเบียบ หรือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการต่างๆ ตามที่
ระเบียบกฎหมายกําหนดให้สามารถเบิกได้ จํานวน 20,000  บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสําหรับพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างที่จ่ายจากเงินรายได้ที่ไม่รวมเงิน
อุดหนุนและเงินกู้อื่นใด ตามนัยมาตรา 35 แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบบริหาร
งานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวน 300,000 บาท

ค่าเบี้ยประชุม จํานวน 15,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการที่เทศบาลแต่งตั้งที่มา
ประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามที่สภาเทศบาลมอบหมายโดยพึงจ่าย
ตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด หรือจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะ
กรรมการต่าง ๆ ที่ระเบียบกําหนดให้สามารถเบิกจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมได้

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 40,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ตามระเบียบค่าเช่าบ้านข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 35,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจํา ตามระเบียบว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตร พนักงานส่วนท้องถิ่น
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ค่าใช้สอย รวม 740,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 500,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่ากําจัดสิ่งปฎิกูลสําหรับสํานักงานและอาคารศูนย์บริการ
ชุมชนต่างๆ หรือสถานที่ที่อยู่ในการดูแลของเทศบาล
-เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ป้ายคัตเอ้าท์ หนังสือพิมพ์ ค่า
ถ่ายทําวีดีโอ วีดีทัศน์ พิมพ์โปสเตอร์ แผ่นพับ ใบปลิว คู่มือแนะนําเอกสาร
เผยแพร่ต่างๆอัดสปอต เพื่อเผยแพร่ทางสื่อมวลชนหอกระจายข่าว
วิทยุ โทรทัศน์ ฯลฯ ในกิจกรรมต่างๆ ตามภารกิจของเทศบาล
-เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรมสัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากร
ตามหลักสูตรต่างๆที่สถาบันหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่จัดฝึกอบรม และค่าลง
ทะเบียนต่างๆ สําหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง ฯลฯ ในการเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา และศึกษา
ดูงานทั้งในและต่างประเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบอกรับวารสารรายเดือน/รายปี
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซักฟอก ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี, ค่าจ้างเหมาบริการฯ
ลฯ เป็นต้น
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อช่วยเหลืองานขับรถ
ยนต์ส่วนกลาง จํานวน 2 คน งานทะเบียนราษฎร์ จํานวน 1 คน 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมรังวัดที่ดิน

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 90,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรจงานหรือ
เยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าอาหาร ค่า
เครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ในการเลี้ยง
รับรอง จํานวน 40,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะ
กรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามฎหมายหรือตาม
ระเบียบ หรือตามหนังสือสั่งการ เช่น ค่าอาหารเครื่องดื่มต่างๆ เครื่องใช้
ในการรับรองและค่าบริการอื่นๆซึ่งจําเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการเลี้ยง
รับรองในการประชุม รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยว
ข้องซึ่งเข้าร่วมประชุม จํานวน 50,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
หรือ นอกราชอาณาจักรสําหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เช่น เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า
พาหนะ ค่าที่พัก ตามระเบียบกําหนด

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 70,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษายานพาหนะรถยนต์ส่วนกลาง ฯลฯ
 จํานวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินซึ่งเป็นกรรมสิทธิของ
เทศบาล หรืออยู่ในความดูแลของเทศบาล เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จํานวน 20,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 475,915 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,915 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น เก้าอี้
พลาสติก กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ เครื่องเขียน หมึกเครื่องถ่าย
เอกสาร ฯลฯ เป็นต้น

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น ปลั๊กไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฟิวส์ ฯลฯ
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 52,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สิ่งของเครื่องใช้
ต่างๆ เช่น แก้ว ถ้วย แปรง ไม้กวาด หรือสิ่งของเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับงาน
บ้านงานครัว ฯลฯ เป็นต้น

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท
- เพื่อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง เพื่อใช้ในการซ่อมแซม อาคาร หรือซ่อม
แซมสิ่งก่อสร้างที่เป็นทรัพย์สิน หรือที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลเพื่อให้
สามารารถใช้งานได้ตามปกติ หรือเพื่อใช้ในการดําเนินการตามภารกิจ
เพื่อแก้ปัญหาและบริการสาธารณะแก่ประชาชน ตามอํานาจหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 40,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น๊อต สกรู อะไหล่รถยนต์ส่วน
กลาง ฯลฯ เป็นต้น

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 120,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิล ฯลฯ 
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 43,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทําป้ายโครงการและกิจกรรมต่างๆ เช่น ไม้
อัด สี พู่กัน ป้ายไวนิล ฯลฯ เป็นต้น

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 90,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของต่างๆ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผง
หมึก แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด ฯลฯ เป็นต้น

วัสดุสนาม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อผ้าเต็นส์ 
ค่าสาธารณูปโภค รวม 570,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 410,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าในสํานักงาน 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสาธารณะ ค่ากระแสไฟฟ้าเสียงตามสาย ศูนย์
บริการชุมชนต่างๆที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล และค่ากระแส
ไฟฟ้าสาธารณะในส่วนที่เกินตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเรียกเก็บและ
เป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆในหมวดและประเภทเดียวกัน

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ และซื้อดวงตราไปรษณีย์
อากร ฯลฯ เป็นต้น

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 135,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสํานักงานเทศบาล
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เนต หรือค่าสื่อ
สาร ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าวของเทศบาลตําบลภูผาม่าน

งบลงทุน รวม 14,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 14,400 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อตู้ทํานํ้าร้อน-นํ้าเย็น จํานวน 6,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ทํานํ้าร้อน-นํ้าเย็นแบบถังควํ่า ด้านล่างเป็นตู้
เย็น จํานวน 1 เครื่อง (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด ไม่มีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ประจําปี 2560)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จํานวน 7,900 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED ขาว
ดํา แบบ Network จํานวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ 7,900 บาท โดยมีคุณลักษณะ
พื้นฐาน ดังนี้
       -มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
       -มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm)
       -สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
       -มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 64 MB
       -มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
       -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1
ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
       -สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter , Legal และ Custom โดยมีถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น

งบรายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอื่น จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างในการสํารวจความพึงพอใจผู้รับบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอภูผาม่านโครงการแก้ไข
ปัญหา "ศูนย์ดํารงธรรมอําเภอภูผาม่าน"(ศดธ.อ.ภูผา
ม่าน) ประจําปี 2561 จํานวน 15,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอภูผาม่าน โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริการประชาชนด้านการทะเบียน จํานวน 15,000 บาท

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 517,000 บาท
งบบุคลากร รวม 340,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 340,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 340,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  ตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตามแผนอัตรากําลัง
พนักงานเทศบาล  3  ปี

งบดําเนินงาน รวม 177,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลลูกจ้าง
ประจํา  ตามระเบียบว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พนักงานส่วนท้องถิ่น
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ค่าใช้สอย รวม 97,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 52,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทําวารสารกิจกรรมที่เทศบาลดําเนินการ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ฯลฯ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร
ตามหลักสูตรต่าง ๆที่สถาบันหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่จัดฝึกอบรมและค่าลง
ทะเบียนต่าง ๆสําหรับพนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง ฯลฯ ในการเข้ารับ
การฝึกอบรม สัมมนา  ศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของบุคลากร

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จํานวน 25,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ สําหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
ประจํา และพนักงานจ้างเช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ฯลฯ ตาม
ระเบียบกําหนด

โครงการสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชนในเขตเทศบาล จํานวน 20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชนในเขต
เทศบาล

ค่าวัสดุ รวม 75,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 25,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงานต่าง ๆ
 เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ เครื่องเขียน ฯลฯ เป็นต้น

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เช่น แผ่น
บันทึกข้อมูล หมึกคอมพิวเตอร์ แป้นพิมพ์  เมนบอร์ด ฯลฯ เป็นต้น

งานบริหารงานคลัง รวม 2,674,620 บาท
งบบุคลากร รวม 2,086,620 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,086,620 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,372,920 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองคลัง นักวิชาการคลัง นักวิชาการเงิน
และบัญชี เจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ตามแผนอัตรา
กําลังพนักงานเทศบาล 3 ปี 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานเทศบาลใน
สังกัดที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบกฎหมายกําหนด

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองคลัง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 634,500 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสําหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งผู้ช่วย
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บราย
ได้ ตามกรอบแผนอัตรากําลังพนักงานเทศบาล 3 ปี

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 13,200 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและค่าตอบแทนพิเศษสําหรับ
พนักงานจ้างในสังกัดที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบกฎหมายกําหนด
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งบดําเนินงาน รวม 576,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 110,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 65,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจ
งานจ้าง คณะกรรมการอื่นๆ ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบกฏหมายกําหนด

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง ตามระเบียบว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร สําหรับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ
ได้รับเงิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรพนักงานเทศบาล

ค่าใช้สอย รวม 321,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 156,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรมสัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากร
ตามหลักสูตรต่างๆ ที่สถาบันหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่จัดฝึกอบรมและค่าลง
ทะเบียนต่างๆ สําหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ฯลฯ ในการเข้ารับ
การฝึกอบรมสัมมนา ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อช่วยเหลืองานพัสดุและ
ทรัพย์สิน งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ งานธุรการ และงานอื่นๆ ที่ขาด
แคลนผู้ปฏิบัติงานหรือไม่เพียงพอต่อภารกิจ จํานวน 1 คน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สําหรับพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่
พัก ฯลฯ ตามระเบียบกําหนด

โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 40,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี
โครงการสนับสนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร จํานวน 35,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารใน
การจัดซื้อจัดจ้างระดับอําเภอ

โครงการอบรมให้ความรู้บทบาทหน้าที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและคณะ
กรรมการตรวจรับงานจ้างและการควบคุมงานก่อสร้างของเทศบาลตําบลภูผา
ม่าน

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้บทบาทหน้าที่คณะ
กรรมการตรวจรับพัสดุและคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างและการควบ
คุมงานก่อสร้างของเทศบาลตําบลภูผาม่าน

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน ซึ่งเป็นกรรมสิทธิของ
เทศบาล หรืออยู่ในความดูแลของเทศบาลเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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ค่าวัสดุ รวม 145,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 65,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงานต่างๆ เช่น กระดาษ ปากกา หมึก ตรา
ยาง แฟ้ม สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์ ฯลฯ เป็นต้น

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ปลั๊กไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า ฟิวส์ ฯลฯ เป็นต้น

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน 
อะไหล่รถยนต์ ฯลฯ เป็นต้น 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น นํ้ามันเบนซิน นํ้ามัน
ดีเซล นํ้ามันก๊าด นํ้ามันจารบี นํ้ามันเครื่อง ฯลฯ เป็นต้น

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
บันทึกข้อมูล เมนบอร์อด เมาส์ ฯลฯ เป็นต้น

งบลงทุน รวม 12,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 12,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 12,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED 
สี แบบ Network จํานวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ 12,000 บาท  โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
       -มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
       -มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อ
นาที (ppm)
       -มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
       -มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
       -สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
       -มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
       -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1
ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
       -สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter , Legal และ Custom โดยมีถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น (จัดซื้อตามมาตรฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2560)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 865,500 บาท

งบบุคลากร รวม 750,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 750,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 254,500 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามแผน
อัตรากําลังพนักงานเทศบาล 3 ปี

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 255,500 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําพร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจํา ตําแหน่ง พนักงานวิทยุ ตามแผนอัตรากําลังพนักงานเทศบาล 3 ปี
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่งพนักงานดับ
เพลิง ตามแผนอัตรากําลังพนักงานเทศบาล 3 ปี

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้างในสังกัดที่มี
สิทธิได้รับตามระเบียบกฎหมายกําหนด

งบดําเนินงาน รวม 105,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจํา ตามระเบียบว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
พนักงานส่วนท้องถิ่น

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากร
ตามหลักสูตรต่างๆ ที่สถาบันหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่จัดฝึกอบรมและค่าลง
ทะเบียนต่างๆ สําหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ฯลฯ
 ในการเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ของบุคลากร

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สําหรับพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง และสมาชิก อปพร.  เช่น ค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ฯลฯ ตามระเบียบกําหนด

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงานต่างๆ เช่น กระดาษ ปากกา ตรา
ยาง แฟ้ม นํ้ายาลบคําพิด สมุด กาว ฯลฯ เป็นต้น

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 25,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
บันทึกข้อมูล เมนบอร์ด เมาส์ ฯลฯ เป็นต้น

งบลงทุน รวม 10,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อตู้เหล็กแบบบานเลื่อน จํานวน 4,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบบานเลื่อน จํานวน 1 หลังๆ
ละ4,500 บาท(จัดซื้อตามราคาท้องตลาด ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ประจําปี 2560)

จัดซื้อตู้เอกสารเหล็ก จํานวน 6,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เอกสารเหล็กชนิดประตูบาน
ทึบ 2 บาน จํานวน 1หลังๆละ 6,000 บาท ( จัดซื้อตามราคาท้องตลาด ไม่
มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ประจําปี 2560)
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 290,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 290,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย (ค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป) ให้
แก่สมาชิก อปพร. ที่ได้รับคําสั่งในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ตามที่ระเบียบกฎหมายกําหนด

ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดงานวัน อปพร. จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวัน อปพร.
โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการลดอุบัติเหตุทางถนน
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมบํารุงรักษายานพาหนะ รถยนต์ส่วนกลาง ประกอบ
ด้วย รถบรรทุกนํ้า รถดับเพลิง ตั้งไว้ 30,000  บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินซึ่งเป็นกรรมสิทธิของ
เทศบาล หรืออยู่ในความดูแลของเทศบาล เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตั้งไว้ 10,000  บาท

ค่าวัสดุ รวม 160,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ปลั๊กไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า ฟิวส์ เสาอากาศสําหรับวิทยุ ฯลฯ เป็นต้น

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง เพื่อใช้ในการซ่อมแซม
อาคาร หรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่เป็นทรัพย์สินหรือที่อยู่ในความดูแลของ
เทศบาลเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติหรือเพื่อใช้ในการดําเนินการ
ตามภารกิจ เพื่อแก้ไขปัญหาและบริการสาธารณะแก่ประชาชนตามอํานาจ
หน้าที่ เช่น ไม้ต่างๆ ฆ้อน คีม ปูนชีเมนต์ ทราย อิฐหรือ
ซีเมนต์ กระเบื้อง สังกะสี ฯลฯ เป็นต้น

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 40,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถ
ยนต์ แบตเตอรี่ ไขควง ฯลฯ เป็นต้น

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 70,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น นํ้ามันดีเซล นํ้ามัน
ก๊าด นํ้ามันจารบี นํ้ามันเครื่อง ฯลฯ เป็นต้น

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 15,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น หมวกดับเพลิง ถุงมือดับ
เพลิง รองเท้าดับเพลิง เข็มขัดช่วยชีวิต ชุดปฏิบัติงานดับเพลิง ฯลฯ เป็นต้น

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิง นํ้ายาเคมี ลูกบอลดับ
เพลิง ฯลฯ เป็นต้น
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,964,940 บาท

งบบุคลากร รวม 1,693,940 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,693,940 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,086,500 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษา, เจ้าพนักงานธุรการ, ครู 
ตามแผนอัตรากําลังพนักงานเทศบาล 3 ปี

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราว สําหรับพนักงานเทศบาลในสังกัดที่มี
สิทธิได้รับตามระเบียบกฎหมายกําหนด

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 580,440 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสําหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง 
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา, ผู้ดูแลเด็ก ตามแผนอัตรากําลังพนักงานเทศบาล
3 ปี

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 3,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและค่าตอบแทนพิเศษ
สําหรับพนักงานจ้างในสังกัดที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบกฎหมายกําหนด

งบดําเนินงาน รวม 271,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 25,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล
ตามระเบียบว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
พนักงานส่วนท้องถิ่น

ค่าใช้สอย รวม 186,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 146,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรมสัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากร
ตามหลักสูตรต่างๆ ที่สถาบันหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่จัดฝึกอบรมและ
ค่าลงทะเบียนต่างๆ สําหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ฯลฯ ในการ
เข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ
-ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อช่วยเหลืองานดูแลระบบ
คอมพิวเตอร์และงานอื่นๆ ที่ขาดแคลนผู้ปฏิบัติงาน หรือไม่เพียงพอ
ต่อภารกิจ จํานวน 1 คน 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สําหรับพนักงาน
เทศบาล และพนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ฯลฯ ตาม
ระเบียบกําหนด

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 25,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงานต่างๆ เช่น กระดาษ ปากกา 
ตรายาง แฟ้ม นํ้ายาลบคําผิด  สมุด กาว  ฯลฯ เป็นต้น

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น ปลั๊กไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฟิวส์ ฯลฯ
 เป็นต้น
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 
เมนบอร์ด เมาส์ ฯลฯ เป็นต้น

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,782,360 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,390,560 บาท

ค่าใช้สอย รวม 466,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลวัดเฉลียงทอง

จํานวน 147,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลวัด
เฉลียงทอง จํานวน 30 คน ในอัตราคนละ 20 บาท จํานวน 245 วัน เป็น
เงิน 147,000 บาท

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่า
กระบือ

จํานวน 147,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่า
กระบือ จํานวน 30  คน ในอัตรคาคนละ 20 บาท จํานวน 245 วัน เป็น
เงิน 14,7000บาท

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลวัดเฉลียงทอง

จํานวน 51,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
วัดเฉลียงทอง เพื่อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่อง
เล่นเสริมพัฒนาการเด็ก จัดสรร จํานวน 30 คน อัตราคนละ 1,700 บาท

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่า
กระบือ

จํานวน 51,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่า
กระบือ เพื่อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นเสริม
พัฒนาการเด็ก จัดสรร จํานวน 30 คน อัตราคนละ 1,700 บาท

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินซึ่งเป็นกรรมสิทธิของ
เทศบาล หรืออยู่ในความดูแลของเทศบาล เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ค่าวัสดุ รวม 924,560 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงานต่างๆ เช่น กระดาษ ปากกา ตรา
ยาง แฟ้ม นํ้ายาลบคําผิด สมุด กาว ฯลฯ เป็นต้น

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สิ่งของเครื่องใช้
ต่างๆ เช่น แก้ว ถ้วย แปรง ไม้กวาด หรือสิ่งของเครื่องใช้เกี่ยวกับงานบ้าน
งานครัว ฯลฯ เป็นต้น
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ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 846,560 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นมยูเอสที ชนิดกล่อง) เพื่อจัดสรรให้
แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ จํานวน 407,680 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นมยูเอสที ชนิดกล่อง) เพื่อจัดสรรให้
แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านโนนคอม จํานวน 293,280 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นมยูเอสที ชนิดกล่อง) เพื่อจัดสรรให้
เด็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลวัดเฉลียง
ทอง จํานวน 72,800 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นมยูเอสที ชนิดกล่อง) เพื่อจัดสรรให้
เด็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่ากระบือ จํานวน 72,800 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
บันทึกข้อมูล เมนบอร์ด เมาส์ ฯลฯ เป็นต้น

วัสดุอื่น จํานวน 18,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์การแปรงฟันให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งบลงทุน รวม 13,800 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 13,800 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 6,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 2 ตัว ตัวละ 3,000 บาท 
(จัดซื้อตามราคาท้องตลาดไม่มีในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ประจําปี 2560)

จัดซื้อชั้นเก็บเอกสาร จํานวน 7,800 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นจัดเก็บเอกสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 91x31x176 
เซนติเมตร จํานวน 2 หลัง หลังละ 3,900 บาท (จัดซื้อตามราคาท้อง
ตลาด    ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจําปี 2560)

งบเงินอุดหนุน รวม 1,378,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,378,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 1,378,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ เป็นเงินอุด
หนุนอาหารกลางวันจัดสรรให้เด็กอนุบาลและเด็ก ป.1 - ป.6 ในอัตราคน
ละ 20 บาท จํานวน 200 วัน เป็นเงิน 784,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านโนนคอม เป็นเงินอุดหนุนอาหาร
กลางวันจัดสรรให้เด็กอนุบาลและเด็ก ป.1 - ป.6 ในอัตราคนละ 20
 บาท จํานวน 200 วัน เป็นเงิน 564,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ เป็นค่าจัดซื้อ
วัสดุอุปกรณ์แปรงฟันให้นักเรียน จํานวน 15,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านโนนคอม เป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
แปรงฟันให้นักเรียน จํานวน 15,000 บาท

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าบอกรับวารสารรายเดือน/ปี เพื่อจัดซื้อหนังสือพิมพ์ 
วารสารประจําศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในเขตเทศบาล 
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ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุการศึกษา จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนสําหรับห้องสมุดประชาชน และ
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในเขตเทศบาล เช่น หนังสือ หุ่น แบบจําลอง
ภูมิประเทศ สื่อการเรียนการสอนทําด้วยพลาสติก วารสารต่างๆ ฯลฯ เป็น
ต้น

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 946,490 บาท

งบบุคลากร รวม 559,190 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 559,190 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 517,190 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจําปี พร้อมปรับปรุงเงินเดือน
พนักงานเทศบาล ตําแหน่งผู้อํานวยการกอง,เจ้าพนักงานธุรการ ตามแผน
อัตรากําลังพนักงานเทศบาล 3 ปี

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองสาธารสุขและสิ่งแวด
ล้อม

งบดําเนินงาน รวม 362,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง

ค่าใช้สอย รวม 262,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 232,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรมสัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากร
ตามหลักสูตรต่างๆ ที่สถาบันหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่จัดฝึกอบรม และค่า
ลงทะเบียนต่างๆ สําหรับพนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง ฯลฯ ในการเข้า
รับการฝึกอบรม สัมนา ศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของบุคลากร 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา โดยปฏิบัติงานด้าน
สุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม จํานวน 1 คน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา โดยปฏิบัติงานด้านกองทุน
หลักประกันสุขภาพและส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันใน
โรงเรียนและชุมชน จํานวน 1 คน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับ
พนักงาน      เทศบาลและพนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่
พัก ฯลฯ      ตามระเบียบกําหนด

ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน
ต่างๆ เช่น กระดาษ ปากกา หมึก ตรายาง แฟ้ม สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ
หรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ เป็นต้น 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ปลั๊กไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า ฟิวส์ ฯลฯ
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ป้ายคัทเอาท์ แผ่นพับ เอกสาร
เผยแพร่ต่างๆ ตามภารกิจกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เมน
บอร์ด เม้าส์ ฯลฯ เป็นต้น

งบลงทุน รวม 25,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 25,300 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้ จํานวน 4,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ ชนิดมีพนักพิงขาเหล็ก จํานวน 4 ตัว ตัว
ละ 1,000 บาท (จัดซื้อตามราคาท้องตลาดไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ประจําปี 2560 )

จัดซื้อชั้นเก็บเอกสาร จํานวน 7,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นจัดเก็บเอกสาร ขนาดไม่น้อย
กว่า 91x 31x 176 เซนติเมตร จํานวน 2 หลัง หลังละ 3,900 บาท(จัดซื้อ
ตามราคาท้องตลาดไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจําปี 2560 )

จัดซื้อโต๊ะทํางาน จํานวน 5,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน จํานวน 2 ตัว ตัวละ 2,900 บาท
(จัดซื้อตามราคาท้องตลาดไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ประจําปี 2560 )

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก  (Inkjet) จํานวน 7,700 บาท

จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer,Copier และ FAX ภายใน
เครื่องเดียวกัน
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi 
หรือ 1,200x 4,800 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 10 ภาพต่อนาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้
- มีความละเอียดในการแสกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x 4,800 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง
- สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
- สามารถใช้ได้กับ A4,Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
(จัดซื้อตามมาตรฐานคอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2560)
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 645,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 645,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 505,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก
โครงการพัฒนามาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนามาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ
โครงการส่งเสริมสนับสนุนระบบแพทย์ฉุกเฉิน จํานวน 450,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนระบบแพทย์ฉุกเฉิน
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า

ค่าวัสดุ รวม 140,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น  นํ้ามัน
เบนซิน นํ้ามันดีเซล นํ้ามันก๊าด นํ้ามันจารบี นํ้ามันเครื่อง ฯลฯ เป็นต้น

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ต่างๆ เช่น ทราย
กําจัด  ลูกนํ้ายุงลาย นํ้ายาพ่นหมอกควัน นํ้ามันสําหรับผสมนํ้ายาพ่นหมอก
ควัน ฯลฯ เป็นต้น

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 536,000 บาท

งบบุคลากร รวม 315,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 315,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 315,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจําปี พร้อมเงินปรับปรุงเงิน
เดือนพนักงานเทศบาล ตําแหน่ง นักพัฒนาชุมชน ตามแผนอัตรากําลัง
พนักงานเทศบาล 3 ปี

งบดําเนินงาน รวม 181,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 141,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 121,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรมสัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากร
ตามหลักสูตรต่างๆ ที่สถาบันหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่จัดฝึกอบรมและค่าลง
ทะเบียนต่างๆ สําหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ในการ
เข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
บุคลากร
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อช่วยเหลืองาน
สวัสดิการสังคมและการเกษตร โดยปฏิบัติงานด้านส่งเสริมเศรษฐกิจและ
สนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจน ด้านเสริมสร้างรายได้และการ
ประกอบอาชีพด้านการเกษตร ด้านส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสตรีและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว ฯลฯ จํานวน 1 คน
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่
พัก ฯลฯ ตามระเบียบกําหนด

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงานต่างๆ เช่น กระดาษ ปากกา หมึก ตรา
ยาง แฟ้ม สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ เป็นต้น

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์การบันทึกข้อมูล เมน
บอร์ด เมาส์ หมึกคอมพิวเตอร์ ฯลฯ เป็นต้น

งบรายจ่ายอื่น รวม 10,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 10,000 บาท
รายจ่ายอื่น จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ของ
เทศบาล เช่น การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติซํ้าซากทาง
การเกษตร เลี้ยงสัตว์ ประมง การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้
พิการ ผู้ยากจน ผู้ยากไร้ หรือไร้ที่พึ่ง เป็นต้น

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอภูผาม่าน ตามโครงการ
สนับสนุนกิจกรรมเหล่ากาชาด ด้านการบริจาคโลหิตฯ

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ตามโครงการสนับ
สนุนภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น

แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน รวม 4,722,300 บาท

งบบุคลากร รวม 165,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 165,300 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 160,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งผู้ช่วยช่าง
ไฟฟ้า ตามกรอบและแผนอัตรากําลังพนักงานเทศบาล 3 ปี

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 4,500 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวและค่าตอบแทนพิเศษแก่พนักงาน
จ้างในสังกัด ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบกฎหมายกําหนด
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งบดําเนินงาน รวม 420,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 270,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทําความสะอาดท่อระบายนํ้า
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาบริการในการปรับสภาพภูมิทัศน์ เช่น ค่าจ้าง
ปรับเกลี่ยพื้นที่ ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมทาง เป็นต้น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อช่วยเหลืองานเกี่ยวกับ
การดูแลรักษาหรือซ่อมแซมเครื่องจักร เครื่องยนต์ ไฟฟ้าสาธารณะ งาน
เชื่อมโลหะและงานอื่นๆ ที่ขาดแคลนผู้ปฏิบัติงาน หรือไม่เพียงพอต่อ
ภารกิจ จํานวน 1 คน

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 120,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าซ่อมแซม บํารุงรักษาทรัพย์สินซึ่งเป็นกรรมสิทธิของ
เทศบาล หรืออยู่ในความดูแลของเทศบาล เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

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

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุไฟฟ้าต่างๆ เช่น หลอดไฟ สายไฟ และอุุปกรณ์ที่
เกี่ยวกับการติดตั้ง บํารุงรักษา ซ่อมแซม เป็นต้น

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท
- เพื่อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง เพื่อใช้ในการซ่อมแซม อาคาร หรือซ่อม
แซมสิ่งก่อสร้างที่เป็นทรัพย์สินหรือที่อยู่ในความดูแลของเทศบาล เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ หรือเพื่อใช้ดําเนินการตามภารกิจ เพื่อแก้
ปัญหาและบริการสาธารณะแก่ประชาชน ตามอํานาจหน้าที่หรือที่ได้รับ
มอบหมาย

งบลงทุน รวม 3,877,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,877,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล 16 จํานวน 353,000 บาท
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หนา 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 136.00 เมตร พื้นที่
ไม่น้อยกว่า 544.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้างข้าง
ละ 0.50 เมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยท่าโปร่ง ม.2 ต.โนนคอม จํานวน 297,000 บาท
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความ
หนา 0.15 เมตร กว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง157.00 เมตร พร้อมหู
ช้าง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 485.62 ตารางเมตร และไหล่ทางหินคลุกกว้าง
เฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร(ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนประชาอุทิศ จํานวน 616,000 บาท
-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความ
หนา 0.15 เมตร กว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 335.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อย
กว่า 1,005 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้างข้าง
ละ 0.50 เมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด)
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โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายนํ้า
พร้อมบ่อพัก ซอยเทศบาล 10

จํานวน 2,428,000 บาท

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา 0.15 เมตร กว้าง 4.00
 เมตรระยะทาง 285.00 เมตร พร้อมทางเชื่อม พร้อมไหล่ทางหิน
คลุก กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร และวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้น
ผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก ระยะทางรวม 575.00
 เมตร และดินถมพร้อมบดอัด 663.00 ลูกบาศก์เมตร

โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยถนนเลียบลํานํ้าเชิญจากศูนย์เรียนรู้ชุม
ชนบ้านเซินเหนือถึงซอยเทศบาล 8

จํานวน 183,000 บาท

- ลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร กว้าง
เฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทาง 1,250.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อย
กว่า 5,000 ตารางเมตร(ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด)

งบเงินอุดหนุน รวม 260,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 260,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 260,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอชุมแพ เพื่อเป็นค่า
ใช้จ่ายตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าในเขตเทศบาลตําบลภูผาม่าน ราย
ละเอียดตามประมาณการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอชุมแพ

งานสวนสาธารณะ รวม 168,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 168,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 168,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 168,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อช่วยเหลืองานสวน
สาธารณะ เช่น การดูแล บํารุงรักษาสนามหญ้า สวนสาธารณะ และต้นไม้
ในเขตเทศบาลตําบลภูผาม่าน และงานอื่นๆที่ขาดแคลนผู้ปฏิบัติงานหรือ
ไม่เพียงพอต่อภารกิจ จํานวน 2 คน

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 1,669,500 บาท
งบบุคลากร รวม 1,200,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,200,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,080,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่ง พนักงานขับรถ
ยนต์ คนงานประจํารถขยะ คนงาน ตามแผนอัตรากําลังพนักงาน
เทศบาล 3 ปี

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 120,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและค่าตอบแทนพิเศษสําหรับ
พนักงานจ้างในสังกัดที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบกฎหมายกําหนด

งบดําเนินงาน รวม 346,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 116,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 36,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทําความสะอาดห้องนํ้าสาธารณะ, อาคาร
ตลาดสดที่อยู่ในความดูแลของเทศบาล

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยต้นทาง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยต้นทาง
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินซึ่งเป็นกรรมสิทธิของ
เทศบาล หรืออยู่ในความดูแลของเทศบาล เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ค่าวัสดุ รวม 230,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น ไม้กวาด ตะกร้า บุ้ง
กี นํ้ายาล้างห้องนํ้า ถังขยะ ฯลฯ  เป็นต้น

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน อะไหล่รถ
ยนต์ จักรยานยนต์ และอื่นๆ ที่จําเป็นในการบํารุงรักษาซ่อมแซม

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 120,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิล
 นํ้ามันเครื่อง ฯลฯ เป็นต้น

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ถุง
เท้า รองเท้า ผ้าปิดจมูก ฯลฯ เป็นต้น

งบลงทุน รวม 28,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 28,500 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จํานวน 28,500 บาท
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จํานวน 3 เครื่อง เครื่องละ 9,500
 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย
- เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า
- ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี
- พร้อมใบมีด
(ตั้งตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจําปี พ.ศ. 2560)

งบเงินอุดหนุน รวม 95,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 95,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 95,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเทศบาลตําบลโนนคอม ตามโครงการจัดการสิ่ง
แวดล้อมเกี่ยวกับสถานที่ทิ้งขยะมูลฝอยตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
การจัดตั้งศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอําเภอ
ภูผาม่าน จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเทศบาลตําบลโนนคอม ตามโครงการฝังกลบ
ขยะขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จํานวน 85,000 บาท

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 220,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 160,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย
โครงการจัดงานวันเทศบาล จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันเทศบาล
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โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพพัฒนาสู่วิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพพัฒนาสู่วิสาหกิจ
ชุมชนอย่างยั่งยืน

โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการทําเกษตรชีวภาพตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน 25,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการทําเกษตร
ชีวภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการหมู่บ้านสะอาด จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการหมู่บ้านสะอาด
งบเงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอภูผาม่าน ตามโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน  30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนจังหวัดขอนแก่น ตามโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด จํานวน 30,000 บาท

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 195,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน จํานวน 120,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาประชาชน
งบเงินอุดหนุน รวม 75,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 75,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 75,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านโนนคอม ตามโครงการจัดการ
แข่งขันกีฬานักเรียนและประชาชนต้านยาเสพติด จํานวน 15,000บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ ตามโครงการ
จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนและประชาชนต้านยาเสพติด จํานวน 15,000
บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนภูผาม่าน ตามโครงการแข่งขันกีฬา
เยาวชนต้านยาเสพติด จํานวน 15,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ตามโครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน
เพื่อพัฒนาทักษะสู่ความเป็นเลิศ  จํานวน 30,000 บาท

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 584,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 495,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 495,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนาและพิธีการต่างๆ และวันสําคัญของชาติ จํานวน 50,000 บาท
-เพื่อจ่ายในพิธีทางศาสนาและงานพิธีต่างๆ และวันสําคัญของชาติ 
หรือตามประเพณี และธรรมเนียมปฏิบัติในท้องถิ่น
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โครงการแข่งขันเรือพายในวันออกพรรษา จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการแข่งขันเรือพายในวันออกพรรษา
โครงการจัดงานประเพณีตรุษไท จํานวน 120,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการจัดงานประเพณีตรุษไท
โครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก (บุญบั้งไฟ) จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก(บุญบั้ง
ไฟ)

โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ จํานวน 90,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์
โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา
โครงการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช

โครงการสรงนํ้าถํ้าพระและถํ้าหมูบ จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการสรงนํ้าถํ้าพระและถํ้าหมูบ
งบเงินอุดหนุน รวม 89,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 89,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 29,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอภูผาม่าน ตามโครงการ
จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดิน
ทรเทพยวรากูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค.61
 จํานวน 7,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอภูผาม่าน ตามโครงการ
จัดงานพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี จํานวน 7,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอภูผาม่าน ตามโครงการ
เทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว จํานวน 15,000 บาท

เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 60,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนบ้านเซินใต้ ตามโครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทงในวันเพ็ญเดือน 12 จํานวน 30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนบ้านเซินเหนือ ตามโครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทงในวันออกพรรษา จํานวน 30,000 บาท

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,930,000 บาท

งบบุคลากร รวม 1,534,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,534,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 720,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี ตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่างและวิศวกรโยธา ตามกรอบและ
แผนอัตรากําลังพนักงานเทศบาล 3 ปี

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองช่าง
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ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 240,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจํา พร้อมปรับปรุงประจําปี ตําแหน่งผู้
ช่วยช่างทุกประเภท ตามกรอบและแผนอัตรากําลังพนักงานเทศบาล 3 ปี

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 496,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งผู้ช่วย
วิศวกร ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการและพนักงานจ้างทั่วไปตําแหน่งคนงาน ตาม
กรอบและแผนอัตรากําลังพนักงาน 3 ปี

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราว และค่าตอบแทนพิเศษแก่พนักงาน
ในสังกัด ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบกฎหมายกําหนด

งบดําเนินงาน รวม 381,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 25,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
ประจํา ตามระเบียบว่าด้วยงานสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น

ค่าใช้สอย รวม 176,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 146,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าธรรมนียมในการฝึกอบรมสัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากร
ตามหลักสูตรต่างๆ ที่่สถาบันหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่จัดฝึกอบรม และค่า
ลงทะเบียนต่างๆ สําหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ฯลฯ
 ในการเข้ารับการฝึกอบรมต่างๆเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพของบุคลากร
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อช่วยเหลืองานธุรการ
จํานวน 1 คน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สําหรับพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่
พัก ฯลฯ    ตามระเบียบกําหนด

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

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ ปากกา หมึก ตรา
ยาง แฟ้ม สิ่งตีพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ เป็นต้น

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่ายานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน อะไหล่รถ
ยนต์ จักรยานยนต์ และอื่นๆ ที่จําเป็นในการบํารุงรักษาและซ่อมแซม

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่านํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น นํ้ามันดีเซล นํ้ามัน
เบนซิน นํ้ามันหล่อลื่น ฯลฯ เป็นต้น

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น สี พู่กัน ไม้อัด แผ่น
ป้าย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ เป็นต้น
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจ่ายบันทึกข้อมูล หัว
พิมพ์ หรือแถบพิมพ์ กระดาษต่อเนื่อง หมึก เมาส์ เครื่องอ่านข้อมูล ซีดี
รอม อุปกรณ์เสริม ฯลฯ เป็นต้น

งบลงทุน รวม 15,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 15,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อตู้เอกสารแบบบานเลื่อน จํานวน 9,000 บาท
- เพื่อจัดซื้อตู้เอกสารแบบบานเลื่อน จํานวน 2 หลังๆละ 4,500 บาท เป็น
เงิน 9,000 บาท (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด ไม่มีในบัญชีราคา มาตรฐาน
ครุภัณฑ์ประจําปี 2560

จัดซื้อตู้เอกสารเหล็ก จํานวน 6,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เอกสารเหล็กชนิดประตูบาน
ทึบ 2 บาน จํานวน 1 หลังๆละ 6,000 บาท (จัดซื้อตามราคาท้องตลาดไม่
มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจําปี 2560)

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 20,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้สํานักงานเกษตรอําเภอภูผาม่าน ตาม
โครงการส่งเสริมยุวเกษตรในโรงเรียน

งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้ รวม 135,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 135,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 85,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งนํ้าสาธารณะ จํานวน 15,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งนํ้า
สาธารณะ

โครงการส่งเสริมเทศบาลเมืองคาร์บอนตํ่าอย่างยั่งยืน (Low carbon city) จํานวน 20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมเทศบาลเมืองคาร์บอนตํ่าอย่าง
ยั่งยืน (Low carbon city)

โครงการสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน 30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพันธ์ไม้เพื่อปลูกในที่สาธารณะ เช่น ต้น
ทองกราว ต้นราชพฤกษ์ ต้นอินทนิลนํ้า หญ้าแฝก ฯลฯ เป็นต้น หรือจัดซื้อ
ไม้ดอก ไม้ประดับ เพื่อใช้ในการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สี
เขียวในเขตเทศบาล
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 8,938,375 บาท

งบกลาง รวม 8,938,375 บาท
งบกลาง รวม 8,938,375 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 230,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมตามกฎหมายกําหนด
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา จํานวน 1,185,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลืองบเฉพาะการประปาในการบริหารกิจการ
ประปา

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 5,084,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามหลักเกณฑ์ที่ระเบียบกําหนด
เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,460,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพคนพิการตามหลักเกณฑ์ที่ระเบียบกําหนด
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 36,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ตามหลักเกณฑ์ที่ระเบียบกําหนด
สํารองจ่าย จํานวน 300,000 บาท

-เพื่อจ่ายในกรณีจําเป็นเร่งด่วนหรือไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วง
หน้า เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ภัยแล้ง หรือความยากจน เป็นต้น

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 231,475 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
เครื่องหมายจราจรต่าง ๆ หรือการกระทําอื่น ๆ เกี่ยวกับการ
จราจร จํานวน 7,975  บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่ จํานวน90,000  บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) จํานวน
ตามข้อบังคับสันนิบาต จํานวน  33,500บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลภูผา
ม่าน จํานวน 100,000  บาท

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 411,500 บาท

-เพื่อจ่ายสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการตามกฎหมายกําหนด
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