
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตําบลภูผาม่าน

อําเภอ ภูผาม่าน   จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 38,693,660 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว
ไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 9,294,150 บาท
งบบุคลากร รวม 6,368,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,392,800 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเดือนตําแหน่ง นายกเทศมนตรี เดือนละ 27,600
 บาท รวม 12 เดือน จํานวน 331,200 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเดือนตําแหน่ง รองนายกเทศมนตรี จํานวน 2
 อัตราๆ เดือนละ 15,180 บาท รวม 12 เดือน จํานวน 364,320 บาท

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

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

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 198,720 บาท

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

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,258,560 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ตําแหน่ง ประธานสภาเทศบาล 
เดือนละ 15,180 บาท รวม 12 เดือน จํานวน 182,160 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ตําแหน่ง รองประธานสภา
เทศบาล เดือนละ 12,420 บาท รวม 12 เดือน จํานวน 149,040 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ตําแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล 
เดือนละ 9,660 บาท จํานวน 8 อัตรา รวม 12 เดือน จํานวน 927,360
บาท
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,976,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,589,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี ตําแหน่งปลัดเทศบาล,รองปลัดเทศบาล,หัวหน้าสํานัก
ปลัด,นิติกร,นักจัดการงานทะเบียนและบัตร,นักวิชาการตรวจสอบภาย
ใน,นักทรัพยากรบุคคล,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานทะเบียน ตาม
แผนอัตรากําลังพนักงานเทศบาล 3 ปี

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 138,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ ตําแหน่งผู้บริหาร ตําแหน่งปลัด
เทศบาล อัตราเดือนละ 7,000 บาท 12 เดือน รวมเป็นเงิน 84,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมสําหรับตําแหน่งทีมีเหตุพิเศษ ตําแหน่งนิติกร 
อัตราเดือนละ 4,500 บาท 12 เดือน รวมเป็นเงิน 54,000 บาท

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 168,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งปลัดเทศบาล, รองปลัดเทศบาล, 
หัวหน้าสํานักปลัด

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,001,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนสําหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งผู้ช่วย
เจ้าหน้าทีบันทึกข้อมูล, ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีประชาสัมพันธ์, พนักงานขับรถ
ยนต์, นักการ, ภารโรง, พนักงานตกแต่งสวน และพนักงานจ้างทัว
ไป ตําแหน่งภารโรง ตามแผนอัตรากําลังพนักงานเทศบาล 3 ปี 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 80,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว และค่าตอบแทนพิเศษสําหรับ
พนักงานจ้างในสังกัดทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบกฎหมายกําหนด

งบดําเนินงาน รวม 2,821,650 บาท
ค่าตอบแทน รวม 601,650 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 470,650 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนกรรมการในการสอบแข่งขัน การสอบ
คัดเลือกหรือคัดเลือกบุคคลากรภาครัฐตามหลักเกณฑ์ และวิธีทีกําหนดใน
กฎหมายหรือระเบียบ หรือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการต่างๆ ตามที
ระเบียบกฎหมายกําหนดให้สามารถเบิกได้  จํานวน  40,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษสําหรับพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ทีจ่ายจากเงินรายได้ทีไม่รวมเงิน
อุดหนุนและเงินกู้อืนใด ตามนัยมาตรา 35 แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบบริหาร
งานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 จํานวน 430,650บาท

ค่าเบียประชุม จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าเบียประชุมของคณะกรรมการทีเทศบาลแต่งตังทีมา
ประชุมเพือพิจารณาเรืองต่างๆ ตามทีสภาเทศบาลมอบหมายโดยพึงจ่าย
ตามทีกระทรวงมหาดไทยกําหนด หรือจ่ายเป็นค่าเบียประชุมคณะ
กรรมการต่างๆ ทีระเบียบกําหนดให้สามารถเบิกจ่ายเป็นค่าเบียประชุมได้

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ตามระเบียบค่าเช่าบ้านข้า
ราชการส่วนท้องถิน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 35,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจํา ตามระเบียบว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาของบุตร
พนักงานส่วนท้องถิน
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ค่าใช้สอย รวม 1,080,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 400,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่ากําจัดสิงปฎิกูลสําหรับสํานักงานและอาคารศูนย์บริการ
ชุมชนต่างๆ หรือสถานทีทีอยู่ในการดูแลของเทศบาล
-เพือจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ป้ายคัตเอ้าท์ หนังสือพิมพ์ 
ค่าถ่ายทําวีดีโอ วีดีทัศน์ พิมพ์โปสเตอร์ แผ่นพับ ใบปลิว คู่มือแนะนํา
เอกสารเผยแพร่ต่างๆ อัดสปอตเพือเผยแพร่ทางสือมวลชน
หอกระจายข่าว วิทยุ โทรทัศน์ ฯลฯ ในกิจกรรมต่างๆตามภารกิจของ
เทศบาล
-เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรมสัมมนา เพือพัฒนาบุคลากร
ตามหลักสูตรต่างๆทีสถาบันหรือหน่วยงานทีมีหน้าทีจัดฝึกอบรม และ
ค่าลงทะเบียนต่างๆสําหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง ฯลฯ ในการเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา และศึกษา
ดูงานทังในและต่างประเทศเพือเพิมประสิทธิภาพของบุคลากร
-เพือจ่ายเป็นค่าบอกรับวารสารรายเดือน/รายปี
-เพือจ่ายเป็นค่าซักฟอก ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี,ค่าจ้าง
เหมาบริการ ฯลฯ เป็นต้น
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพือช่วยเหลืองาน
ขับรถยนต์ส่วนกลาง และงานอืนๆทีขาดแคลนผู้ปฏิบัติงาน หรือไม่
เพียงพอต่อภารกิจ จํานวน 2 คน จํานวน 168,000 บาท

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่ารับรองบุคคลหรือคณะบุคคลทีมานิเทศงาน ตรวจงานหรือ
เยียมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้อง เช่น ค่าอาหาร 
ค่าเครืองดืม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายทีเกียวข้อง
ในการเลียงรับรอง จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิน หรือคณะ
กรรมการ หรือคณะอนุกรรมการทีได้รับแต่งตังตามกฏหมายหรือตาม
ระเบียบ
หรือตามหนังสือสังการ เช่น ค่าอาหารเครืองดืมต่างๆ เครืองใช้ 
ในการรับรองและค่าบริการอืนๆซึงจําเป็นต้องจ่ายทีเกียวกับ
การเลียงรับรองในการประชุม รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอืนๆ 
และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องซึงเข้าร่วมประชุม จํานวน 50,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
หรือ นอกราชอาณาจักรสําหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เช่น เป็นค่าเบียเลียง 
ค่าพาหนะ ค่าทีพัก ตามระเบียบกําหนด
โครงการเลือกตังสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี จํานวน 400,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเลือกตังสมาชิกสภาเทศบาล 
และนายกเทศมนตรี
โครงการอบรมความรู้ ตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสาร จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมความรู้ตาม พรบ. ข้อมูลข่าว
สาร

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 70,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษายานพาหนะรถส่วนกลาง ฯลฯ 
เป็นต้น จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินซึงเป็นกรรมสิทธิของ
เทศบาล หรืออยู่ในความดูแลของเทศบาล เพือให้สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จํานวน 20,000 บาท
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ค่าวัสดุ รวม 520,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของเครืองใช้ต่างๆ เช่น 
เก้าอีพลาสติก กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ เครืองเขียน 
หมึกเครืองถ่ายเอกสาร ฯลฯ เป็นต้น

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น ปลักไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฟิวส์ ฯลฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว สิงของเครืองใช้ต่างๆ 
เช่น แก้ว ถ้วย แปรง ไม้กวาด หรือสิงของเครืองใช้ทีเกียวกับ
งานบ้านงานครัว ฯลฯ เป็นต้น

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท
-เพือจัดซือวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง เพือใช้ในการซ่อมแซม อาคาร หรือซ่อม
แซมสิงก่อสร้างทีเป็นทรัพย์สิน หรือทีอยู่ในความดูแลของเทศบาลเพือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ หรือเพือใช้ในการดําเนินการตามภารกิจ 
เพือแก้ปัญหาและบริการสาธารณะแก่ประชาชน ตามอํานาจหน้าทีทีได้รับ
มอบหมาย

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 40,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี ยางนอก ยางใน น๊อต สกรู อะไหล่รถยนต์ 
รถยนต์ส่วนกลาง ฯลฯ เป็นต้น

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 120,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล นํามันเบนซิน ฯลฯ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 90,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําป้ายโครงการและกิจกรรมต่างๆ เช่น 
ไม้อัด สี พู่กัน ป้ายไวนิล ฯลฯ เป็นต้น

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 80,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าสิงของต่างๆ เช่นแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล 
ตลับผงหมึก แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด ฯลฯ เป็นต้น

ค่าสาธารณูปโภค รวม 620,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 460,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าในสํานักงาน
-เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสาธารณะ ค่ากระแสไฟฟ้าเสียงตามสาย ศูนย์บริการ
ชุมชนต่างๆทีอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล และค่ากระแสไฟฟ้า
สาธารณะในส่วนทีเกินตามทีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเรียกเก็บ 
และเป็นค่าใช้จ่ายอืนๆในหมวดและประเภทเดียวกัน

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 25,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ และซือดวงตราไปรษณีย์
อากร ฯลฯ เป็นต้น

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 135,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสํานักงานเทศบาล
-เพือจ่ายเป็นค่าบริการเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต หรือค่าสือสาร
ค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการดังกล่าว ของเทศบาลตําบลภูผาม่าน
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งบลงทุน รวม 53,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 53,700 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือพัดลมอุตสาหกรรม จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือพัดลมอุตสาหกรรมแบบตังพืน ขนาดหน้ากว้างไม่
น้อยกว่า 30 นิว จํานวน 4 ตัวๆละ 5,000 บาท
(จัดซือตามราคาท้องตลาดไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ประจําปี 2558)

ครุภัณฑ์การเกษตร
จัดซือปัมนําอัตโนมัติ จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือปัมนําอัตโนมัติ โดยมีคุณลักษณะดังนี
1.แรงดันไม่น้อยกว่า 400 วัตต์
2.ระยะส่งไม่น้อยกว่า 20 เมตร 
3.มีปริมาณจุดใช้นําไม่น้อยกว่า 8 จุด
(จัดซือตามราคาท้องตลาดไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ประจําปี 2558)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
-จัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จํานวน 23,700 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา 
(30 หน้า/นาที) จํานวน 3 ตัวๆ ละ 7,900 บาท
โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
1.มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 600 dpi
2.มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้า ต่อนาที (ppm)
3.สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
4.มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB
5.มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USE 2.0 
หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
6.สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom โดยมีถาดใส่
กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
(จัดซือตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2559)

งบรายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอืน จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างในการสํารวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอภูผาม่านโครงการแก้ไข
ปัญหา "ศูนย์ดํารงธรรมอําเภอภูผาม่าน"(ศดธ.อ.ภูผา
ม่าน) ประจําปี 2560 จํานวน 15,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอภูผาม่าน โครงการเพิม
ประสิทธิภาพการบริการประชาชนด้านการทะเบียน จํานวน 15,000 บาท
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 498,000 บาท
งบบุคลากร รวม 315,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 315,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 315,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี ตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตามแผนอัตรากําลัง
พนักงานเทศบาล 3 ปี

งบดําเนินงาน รวม 177,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 132,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 52,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําวารสารกิจกรรมทีเทศบาลดําเนินการ
-เพือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าบริการ ฯลฯ
-เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรมสัมมนาเพือพัฒนาบุคคลากร
ตามหลักสูตรต่างๆทีสถาบันหรือหน่วยงานทีมีหน้าทีจัดฝึกอบรมและค่าลง
ทะเบียนต่างๆสําหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ฯลฯ ในการเข้ารับ
การฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานทังในและต่างประเทศ เพือเพิม
ประสิทธิภาพของบุคลากร

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จํานวน 25,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และ
นอกราชอาณาจักร สําหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงาน
จ้าง เช่น ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าทีพัก ฯลฯ ตามระเบียบกําหนด
โครงการจัดเก็บข้อมูลพืนฐานของชุมชน จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลพืนฐานของชุมชนทุกหลังคา
เรือนในเขตเทศบาล บันทึกและประมวลผลข้อมูลพืนฐานของชุมชน ตาม
โครงการจัดเก็บข้อมูลพืนฐานของชุมชน
โครงการจัดเวทีประชาคม จํานวน 35,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดเวทีประชาคม
ค่าวัสดุ รวม 45,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงานต่างๆ 
เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ เครืองเขียน ฯลฯ เป็นต้น

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 25,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น แผ่นหรือ
จานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด ฯลฯ เป็นต้น

งบลงทุน รวม 6,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 6,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือตู้เอกสารเหล็ก จํานวน 6,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เอกสารเหล็กชนิดประตูบานทึบ 2 บาน จํานวน 1
 ตัวๆ ละ 6,000 บาท 
(จัดซือตามราคาท้องตลาด ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ประจําปี 2558 )
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,245,900 บาท
งบบุคลากร รวม 1,678,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,678,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 998,620 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองคลัง,
นักวิชาการคลัง,นักวิชาการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานพัสดุ,เจ้าพนักงาน
จัดเก็บรายได้ ตามแผนอัตรากําลังพนักงานเทศบาล 3  ปี

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

-  เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองคลัง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 608,160 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน สําหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งผู้
ช่วยเจ้าหน้าทีการเงินและบัญชี ,ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีพัสดุ,
ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีจัดเก็บรายได้,ตามกรอบแผนอัตรากําลังพนักงาน
เทศบาล 3 ปี

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 29,520 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวและค่าตอบแทนพิเศษ
สําหรับพนักงานจ้างในสังกัด ทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบกฏหมายกําหนด

งบดําเนินงาน รวม 542,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 105,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 65,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจ
งานจ้าง และคณะกรรมการอืนๆทีระเบียบกฎหมายกําหนด

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงาน
เทศบาล และพนักงานจ้าง ตามระเบียบว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับ
การปฏิบัติงานราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร สําหรับพนักงานเทศบาลทีมีสิทธิ
ได้รับเงิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับ
การศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน

ค่าใช้สอย รวม 289,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 144,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรมสัมมนา เพือพัฒนาบุคลากร
ตามหลักสูตรต่าง ๆ ทีสถาบันหรือหน่วยงานทีมีหน้าทีจัดฝึกอบรมและค่า
ลงทะเบียนต่าง ๆ สําหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ฯลฯ ในการเข้า
รับการฝึกอบรมสัมมนา ศึกษาดูงานทังในและต่างประเทศ เพือเพิม
ประสิทธิภาพของบุคลากร
-  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพือช่วยเหลืองานพัสดุ
และทรัพย์สิน งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ งานธุรการและงานอืนๆ   
ทีขาดแคลนผู้ปฏิบัติงานหรือไม่เพียงพอต่อภารกิจ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร สําหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา 
และพนักงานจ้าง เช่น ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าทีพัก ฯลฯ ตามระเบียบ
กําหนด
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โครงการปรับปรุงแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 40,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน
โครงการเพิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี จํานวน 10,000 บาท

-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิมประสิทธิภาพ ในการจัดเก็บภาษี
โครงการสนับสนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร จํานวน 35,000 บาท
-  เพือเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการสนับสนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารใน
การจัดซือจัดจ้างระดับอําเภอ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน ซึงเป็นกรรมสิทธิของ
เทศบาล หรืออยู่ในความดูแลของเทศบาล เพือให้สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ค่าวัสดุ รวม 148,600 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ 
ปากกา หมึก ตรายาง แฟ้ม  สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือการจ้างพิมพ์ 
ฯลฯ เป็นต้น

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ปลักไฟฟ้า สายไฟฟ้า  
ฟิวส์ ฯลฯ เป็นต้น

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน 
อะไหล่รถยนต์ และอืนๆ ทีจําเป็นในการบํารุงรักษาและซ่อมแซม 

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 3,600 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันเบนซิน 
นํามันดีเซล นํามันก๊าด นํามันจารบี นํามันเครือง ฯลฯ เป็นต้น

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ ป้ายไวนิล ฯลฯ เป็นต้น

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  
 เมนบร์อด เมาส์ ฯลฯ เป็นต้น

งบลงทุน รวม 25,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 25,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ครุภัณฑ์สํานักงาน จํานวน 4,000 บาท
-  เพือจัดซือโทรศัพท์สํานักงาน แบบไร้สาย  
    (จัดซือตามราคาท้องตลาด ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ประจําปี พ.ศ. 2558)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 21,000 บาท
เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จํานวน 1 เครือง สําหรับงานประมวลผล
คุณลักษณะพืนฐาน
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี
   1)ในกรณีทีมีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB  ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อย
กว่า 2.1 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้าน
กราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ
   2)ในกรณีทีมีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 4 MB  ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.4 GHz
-มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB 
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
จํานวน 1 หน่วย
-มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว
-มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
-มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth
  (จัดซือตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2558)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,273,750 บาท
งบบุคลากร รวม 721,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 721,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 239,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี ตําแหน่ง เจ้าหน้าทีป้องกันฯ ตามแผนอัตรากําลังพนักงาน
เทศบาล 3 ปี

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 242,400 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําพร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจํา ตําแหน่ง พนักงานวิทยุ ตามแผนอัตรากําลังพนักงานเทศบาล 3 ปี

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทัวไป ตําแหน่ง พนักงานดับ
เพลิง ตามแผนอัตรากําลังพนักงานเทศบาล 3 ปี

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวสําหรับพนักงานจ้างในสังกัดทีมี
สิทธิได้รับตามระเบียบกฏหมายกําหนด

งบดําเนินงาน รวม 105,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจํา ตามระเบียบกําหนด
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ค่าใช้สอย รวม 65,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 35,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรม สัมมนา เพือพัฒนาบุคลากร
ตามหลักสูตรต่างๆ ทีสถาบันหรือหน่วยงานทีมีหน้าทีจัดฝึกอบรม และ
ค่าลงทะเบียบต่างๆ สําหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงาน
จ้าง ฯลฯ ในการเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เพือเพิม
ประสิทธิภาพของบุคลากร

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สําหรับพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง และสมาชิก อปพร. เช่น
ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าทีพัก ฯลฯ ตามระเบียบกําหนด

ค่าวัสดุ รวม 35,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงานต่างๆ เช่น กระดาษ ปากกา 
ตรายาง แฟ้ม นํายาลบคําผิด สมุด กาว ฯลฯ เป็นต้น

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 
ตลับผงหมึก เมนบอร์ด เมาส์ ฯลฯ เป็นต้น

งบลงทุน รวม 447,350 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 447,350 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือเครืองปรับอากาศชนิดแขวน จํานวน 37,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 30,000 
บีทียู จํานวน 1 เครือง โดยมีคุุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี
    (1)  ราคาทีกําหนดเป็นราคาทีรวมค่าติดตัง
    (2)  ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและ
ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
    (3)  ต้องเป็นเครืองปรับอากาศทีประกอบสําเร็จรูปทังชุด ทังหน่วยส่ง
ความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
    (4)  เครืองปรับอากาศทีมีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาค
ฝุ่นละลอง และสามารถถอดล้างทําความสะอาดได้
    (5)  มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
    (6)  การติดตังประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดง
ไปกลับหุ้มฉนวนยาว 5 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร
(จัดซือตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจําปี 2558)

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
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โครงการจัดซือกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพี พร้อมติดตัง จํานวน 323,350 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกล้องวงจรปิดชนิดไอพี พร้อมอุปกรณ์ทีใช้ในการ
ติดตัง เพือใช้ในการติดตังบริเวณ 1)ทีสาธารณะประโยชน์โนนฝาง 2
)บริเวณหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตําบลโนนคอม 3)บริเวณ
ทางโค้งทางเข้าซอยเทศบาล 14 โดยมีรายละเอียดคุณลักษะดังนี
1.อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย แบบ 8 ช่อง ราคา 24,000.-บาท
คุณลักษณะพืนฐาน
-เป็นอุปกรณ์ทีผลิตมาเพือบันทึกภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดโดย
เฉพาะ
-สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้มาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264 หรือดี
กว่า
-มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100 BASE-T  จํานวน      
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพือแสดงผลทีความละเอียดของภาพสูงสุด
ไม้น้อยกว่า 
1,920X1,080 pixel  หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
-สามารถใช้งานกับมาตรฐาน  HTTP,SMTP,”NTP  
หรือ SNTP” TCP/IP   ได้เป็นอย่างน้อย
- สามารถติดตังหน่วยจัดเก็บข้อมูล (HARD DISK) จํานวนไม่น้อยกว่า 
2 หน่วย
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (HARD DISK)  ชนิด SATA  ขนาดความจุรวม
ไม่น้อยกว่า 4 TB
-มีช่องเชือมต่อ (INTERFACE)  แบบ USB จํานวนไม่น้อยกว่า      
2 ช่อง
-สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPV4  และIPV6  ได้
-สามารถแสดงภาพทีบันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือข่าย
ได้
-ผู้ผลิตได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานทีมีคุณภาพ
2. ตัวกล้องวงจรปิดชนิดไอพี แบบมุมองคงทีสําหรับติดตังภายนอก
อาคาร แบบที 2 
ราคา 52,000.-บาท จํานวน 3 ตัว รวมเป็นเงิน 156,000.-บาท
คุณลักษณะพืนฐาน
-เป็นกล้องวงจรปิดสําหรับเครือข่ายแบบมุมมองคงที
-มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม้น้อยกว่า  1,920x1,080 PIXET หรือ
ไม่น้อยกว่า  2,073,600 PIXET
- มี FRAME RATE ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที
-ใช้เทคโนโลยี DAY/NIGHT  สําหรับการแสดงภาพได้ทังกลางวันและ
กลางคืนโดยอัตโนมัติ
-สามารถควบคุมการเลือน  อัตโนมัติในตัวกล้องเมือเปลียนโหมดการ
บันทึกภาพ
-มีความไวแสงน้อยทีสุดทีไม่น้อยกว่า 0.25 LUX สําหรับการแสดงภาพ
สี (COLOR) และไม่
น้อยกว่า 0.05 LUX สําหรับการแสดงภาพขาวดํา 
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-มีขนาดตัวรับภาพ ไม่น้อยกว่า 1/3 นิว
-มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสตําสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อย
กว่า 4.5 มิลลิเมตร
-สามารถตรวจจับความเคลือนไหวอัตโนมัติ(MOTION DETECTOR) 
ได้
-สามารถแสดงรายละเอียดของภาพทีมีความแตกต่างของแสง
มาก (WIDE DYNAMIC
RANGE หรือ SUPER DYNAMIC RANGE) ได้
-สามารถส่งสัญญาณภาพไปแสดงได้อย่างน้อย ๒ แหล่ง
-ได้รับ
มาตรฐาน 
ONVIF  (OPEN NETWORK VIDIO INTERFACE FORUM)
-สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน  H.264  เป็นอย่างน้อย
-สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPV4 และIPV6 ได้
-มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่าและ
สามารถทํางานได้ตาม
มาตรฐาน iEEE 802.3 at  หรือ iEEE 802.3at  ในช่องเดียวกันได้
- มีช่องสําหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจําแบบ SD CARD 
หรือ MICROSD CARD
-ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP 66 หรือติดตังอุปกรณ์เพิมเติมอุปกรณ์เพิมเติม
สําหรับหุ้มกล้องทีได้
มาตรฐาน IP66 หรือดีกว่า
-ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
-ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิงแวดล้อม
-ผู้ผลิตได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานทีมีคุณภาพ
3. หน่วยบันทึกความจํา 4TB (สําหรับกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ)  
8,900.-บาท
4. สายสัญญาณใยแก้วนําแสง ขนาด 6 คอร์   ราคาต่อหน่วย 37
 บาท ระยะทาง 850 เมตร  รวมเป็นเงิน 31,450.-บาท
5. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE(POE L2 SWITCH) ขนาด
 8 ช่อง ราคา 9,100 บาท
คุณลักษณะพืนฐาน
-มีลักษณะการทํางานไม่น้อยกว่า LAYER2 ของ  OSI MODEL
-มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100 BASE-T หรือดีกว่าและ
สามารถทํางานได้
ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af 
หรือ IEEE 802.3af (porwer over ethemmet) ในช่องเดียวกันไม่
น้อยกว่า 8 ช่อง
-มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทํางานช่องเชือมต่อระบบเครือข่ายทุก
ช่อง
6. จอ ทีวี 40 นิว FULL  HD พร้อมขาแขน ราคาต่อหน่วย  
22,000.-บาท
7. เครืองสํารองไฟ ขนาด1000 โวลล์ 630 วัตต์ราคาต่อ
หน่วย               5,400.-บาท
8. ตู้แรค 19 นิว ตังพืน 15 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ ราคาต่อหน่วย 
    16,500.-บาท
9. งานติดตังและการเดินสายสัญญาณพร้อมอุปกรณ์ทังหมด  
     50,000 บาท
(ตังตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษะพืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด  ประจําปี 2558)
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โครงการจัดซือกล้องวงจรปิด จํานวน 80,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกล้องวงจรปิด พร้อมติดตัง  จํานวน 6 จุด บริเวณ
ด้านหน้าและภายในอาคารตลาดสดเทศบาล โดยมีคุณลักษณะพืนฐานดังนี
1)DVR 8 CH จํานวน  1  ตัว
2)CCTV ความละเอียด 2 Mpixel จํานวน 6 ชุด พร้อมอแดปเตอร์
3)HDD 2 TB จํานวน  1 ชุด
4)UPS 1,000 VA จํานวน 1 ตัว
5)สายนําสัญญาณ RG 6 จํานวน  500 เมตร
6)สายไฟ ขนาด 2X2.5 จํานวน 150 เมตร
(จัดซือตามราคาท้องตลาด ไม่มีในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน
ฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจําปี 2558)

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
จัดซือเครืองทํานําร้อนนําเย็น จํานวน 7,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองทํานําร้อนนําเย็น จํานวน 1 เครือง
(จัดซือตามราคาท้องตลาด ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ประจําปี 2558)

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 381,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 375,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 175,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดงานวัน อปพร. จํานวน 30,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวัน อปพร.
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 15,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 70,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการลดอุบัติเหตุทางถนน
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 60,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมบํารุงรักษายานพาหนะ รถยนต์ส่วนกลาง 
ประกอบด้วย รถบรรทุกนํา รถดับเพลิง ตังไว้ 50,000  บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์ซึงเป็นกรรมสิทธิของ
เทศบาล หรืออยู่ในความดูแลของเทศบาล เพือให้สามารถใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตังไว้ 10,000  บาท

ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ปลักไฟฟ้า 
สายไฟฟ้า ฟิวส์ เสาอากาศสําหรับวิทยุ ฯลฯ เป็นต้น

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง เพือใช้ในการซ่อมแซม 
อาคาร หรือซ่อมแซมสิงก่อสร้างทีเป็นทรัพย์สิน หรือทีอยู่ในความดูแล
ของเทศบาลเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติหรือเพือใช้ในการดําเนิน
การตามภารกิจ เพือแก้ไขปัญหาและบริการสาธารณะแก่ประชาชน ตาม
อํานาจหน้าที เช่น ไม้ต่างๆ ค้อน คีม ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก กระเบือง สังกะสี ฯลฯ เป็นต้น

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 40,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถยนต์ 
แบตเตอรี ไขควง ฯลฯ เป็นต้น
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 70,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล นํามันก๊าด 
นํามันจารบี นํามันเครือง ฯลฯ เป็นต้น

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองแต่งกาย เช่น หมวกดับเพลิง 
ถุงมือดับเพลิง รองเท้าดับเพลิง เข็มขัดช่วยชีวิต 
ชุดปฏิบัติงานดับเพลิง ฯลฯ เป็นต้น 

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิง นํายาเคมี 
ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ เป็นต้น

งบลงทุน รวม 6,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 6,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
จัดซือเครืองเพาเวอร์ซัพพลาย จํานวน 6,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเพาเวอร์ซัพพลายสําหรับวิทยุสือสาร
แบบประจําที ขนาดไม่น้อยกว่า 40 แอมป์ แรงดันไฟฟ้า
200 - 240 โวลต์ จํานวน 1 เครือง
(จัดซือตามราคาท้องตลาด ไม่มีในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ประจําปี 2558)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 1,737,500 บาท
งบบุคลากร รวม 1,405,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,405,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 841,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษา, เจ้าพนักงานธุรการ, 
ครู  ตามแผนอัตรากําลังพนักงานเทศบาล 3 ปี

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 550,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนสําหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง 
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา, ผู้ดูแลเด็ก ตามแผนอัตรากําลังพนักงาน
เทศบาล 3 ปี

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 14,500 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวและค่าตอบแทนพิเศษสําหรับ
พนักงานจ้างในสังกัดทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบกฎหมายกําหนด

งบดําเนินงาน รวม 249,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล 
ตามระเบียบว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาของบุตร
พนักงานส่วนท้องถิน
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ค่าใช้สอย รวม 174,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 134,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรมสัมมนา เพือพัฒนาบุคลากร
ตามหลักสูตรต่างๆ ทีสถาบันหรือหน่วยงานทีมีหน้าทีจัดฝึกอบรมและ
ค่าลงทะเบียนต่างๆ สําหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ฯลฯ 
ในการเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานทังในและต่างประเทศ 
- ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพือช่วยเหลืองาน ดูแลระบบ
คอมพิวเตอร์ และงานอืนๆ ทีขาดแคลนผู้ปฏิบัติงาน หรือไม่เพียงพอ
ต่อภารกิจ จํานวน 1 คน

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร สําหรับพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง
เช่น ค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ ค่าทีพัก ฯลฯ ตามระเบียบกําหนด

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงานต่างๆ เช่น กระดาษ ปากกา 
ตรายาง แฟ้ม นํายาลบคําผิด สมุด กาว ฯลฯ เป็นต้น

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น ปลักไฟฟ้า สายไฟฟ้า 
ฟิวส์ ฯลฯ เป็นต้น

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล
เมนบอร์ด เมาส์ ฯลฯ เป็นต้น

งบลงทุน รวม 83,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 83,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือขาตังทีวี จํานวน 7,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือขาตังทีวี จํานวน 1 ตัว โดยมีรายละเอียด ดังนี
  (1) รองรับ LCD / LED / Plasma ขนาดจอภาพ 32-55 นิว
  (2) รองรับนําหนักได้ไม่น้อยกว่า 50 กิโลกรัม ชันวางรองรับนําหนักได้ 
        ไม่น้อยกว่า 5 กิโลกรัม 
  (3) สามารถปรับระดับ ก้ม/เงย ได้ไม่น้อยกว่า 15 องศา
  (4) สามารถปรับสูง-ตําได้
       (จัดซือตามราคาท้องตลาด ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
         ประจําปี 2558)
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จัดซือเครืองปรับอากาศชนิดแขวน จํานวน 37,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 30,000 
บีทียู จํานวน 1 เครือง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี
     (1) ราคาทีกําหนดเป็นราคาทีรวมค่าติดตัง
     (2) ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและ
           ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 
     (3) ต้องเป็นเครืองปรับอากาศทีประกอบสําเร็จรูปทังชุด ทังหน่วยส่ง
           ความเย็น และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
     (4) เครืองปรับอากาศทีมีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาค
           ฝุ่นละออง และสามารถถอดล้างทําความสะอาดได้ 
     (5) มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
     (6) การติดตังประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดง
          ไปกลับหุ้มฉนวนยาว 5 เมตร สายไฟยาว ไม่เกิน 15 เมตร 
      (จัดซือตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจําปี 2558)

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
จัดซือกล้องถ่ายรูป จํานวน 39,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกล้องถ่ายรูป พร้อมเลนส์ จํานวน  1  ตัว 
โดยมีรายละเอียด  ดังนี
เป็นกล้องถ่ายรูป ชนิดกล้องสะท้อนภาพเลนส์เดียวด้วยระบบ
ดิจิตอล (DSLR)
  (1) ความละเอียดไม้นอยกว่า 24 megapixel
  (2) มีจุด Autofocus ไม่น้อยกว่า 51 จุด
  (3) ถ่ายภาพต่อเนืองได้ไม่น้อยกว่า 6 fps
  (4) สามารถส่งข้อมูลไร้สายจากตัวกล้องไปยังอุปกรณ์อืน
ได้ (Builtin wifi)
  (5) สามารถบันทึกภาพเคลือนไหวได้ Video Full HD
  (6) มีแฟลชในตัวกล้อง สําหรับถ่ายภาพทีมีแสงน้อยและมีช่องสําหรับต่อ
แฟลชภายนอกได้
  (7) มีจอภาพสําหรับดูภาพในตัวกล้องขนาดไม่น้อยกว่า 3.2 นิว
  (8) บันทึกข้อมูลลงใน SD การ์ดได้
  (9) เลนส์สําหรับถ่ายภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า Lens 18-140 
 (จัดซือตามราคาท้องตลาด ไม่มีบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ประจําปี 2558)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,748,640 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,386,640 บาท
ค่าใช้สอย รวม 459,600 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 60,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลวัดเฉลียงทอง

จํานวน 137,200 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
วัดเฉลียงทอง จํานวน 28 คน ในอัตราคนละ 20 บาท จํานวน 245 วัน 
เป็นเงิน 137,200 บาท
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่า
กระบือ

จํานวน 137,200 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่า
กระบือ จํานวน 28 คน ในอัตราคนละ 20 บาท จํานวน 245วัน 
เป็นเงิน 137,200 บาท

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลวัดเฉลียงทอง

จํานวน 47,600 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลวัดเฉลียงทอง เพือจัดซือสือการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและ
เครืองเล่นพัฒนาการเด็ก จัดสรร จํานวน 28 คน ๆละ 1,700 บาท 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่า
กระบือ

จํานวน 47,600 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดท่ากระบือ  เพือจัดซือสือการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครือง
เล่นพัฒนาการเด็ก จัดสรร จํานวน 28 คน ๆละ 1,700 บาท 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินซึงเป็นกรรมสิทธิ
ของเทศบาล หรือยู่ในความดูแลของเทศบาล เพือให้สามารถใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ค่าวัสดุ รวม 927,040 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ ปากกา 
ตรายาง แฟ้ม นํายาลบคําผิด สมุด กาว ฯลฯ เป็นต้น

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว สิงของเครืองใช้ต่างๆ 
เช่น แก้ว ถ้วย แปรง ไม้กวาด หรือสิงของเครืองใช้เกียวกับ
งานบ้านงานครัว ฯลฯ เป็นต้น

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 827,040 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม(นมยูเอสที ชนิดกล่อง) เพือจัดสรรให้
แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ จํานวน 384,800 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม(นมยูเอสที ชนิดกล่อง) เพือจัดสรรให้
แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านโนนคอม จํานวน 307,840 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม(นมยูเอสที ชนิดกล่อง) เพือจัดสรรให้
แก่เด็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลวัดเฉลียง
ทอง  จํานวน  62,720 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม(นมยูเอสที ชนิดกล่อง) เพือจัดสรรให้
แก่เด็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่ากระบือ จํานวน  62,720
 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 
เมนบอร์ด เมาส์ ฯลฯ เป็นต้น

วัสดุอืน จํานวน 20,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออุปกรณ์การแปรงฟันให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,362,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,362,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 1,362,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ เพือจ่าย
เป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันจัดสรรให้เด็กอนุบาลและเด็ก ป.1-ป.6
 จํานวน 185 คน ในอัตราคนละ 20  บาท จํานวน 200 วัน 
จํานวน 740,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านโนนคอม เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
อาหารกลางวันจัดสรรให้เด็กอนุบาลและเด็ก ป.1-ป.6 จํานวน 148 คน 
ในอัตราคนละ 20  บาท จํานวน 200 วัน จํานวน 592,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ เพือจ่าย
เป็นเงินค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์แปรงฟันให้นักเรียน จํานวน 15,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านโนนคอม เพือจ่ายเป็นเงินค่า
จัดซือวัสดุอุปกรณ์แปรงฟันให้นักเรียน จํานวน 15,000 บาท

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 110,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 60,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบอกรับวารสารรายเดือน/ปี เพือจัดซือ
หนังสือพิมพ์ วารสารประจําศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
ในเขตเทศบาล

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุการศึกษา จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสือการเรียนการสอนสําหรับห้องสมุดประชาชน
และศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในเขตเทศบาล เช่น หนังสือ หุ่น แบบจําลอง
ภูมิประเทศ สือการเรียนการสอนทําด้วยพลาสติก วารสารต่างๆ ฯลฯ
เป็นต้น

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 525,900 บาท
งบบุคลากร รวม 337,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 337,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 295,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจําปี พร้อมปรับปรุงเงินเดือน
พนักงานเทศบาล ตําแหน่งผู้อํานวยการกอง, เจ้าพนักงานธุรการ ตาม
แผนอัตรากําลังพนักงานเทศบาล 3 ปี

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองสาธารณสุข
และสิงแวดล้อม

งบดําเนินงาน รวม 165,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง
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ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 40,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรมสัมมนา เพือพัฒนาบุคลากร
ตามหลักสูตรต่างๆ ทีสถาบันหรือหน่วยงานทีมีหน้าทีจัดฝึกอบรม และค่า
ลงทะเบียนต่างๆ สําหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ฯลฯ
 ในการเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานททังในและต่าง
ประเทศ เพือเพิมประสิทธิภาพของบุคลากร

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง เช่น ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ 
ค่าทีพัก ฯลฯ ตามระเบียบกําหนด

ค่าวัสดุ รวม 85,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงานต่างๆ เช่น กระดาษ ปากกา หมึก 
ตรายาง แฟ้ม สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ เป็นต้น

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ป้ายคัทเอาท์ แผ่นพับ เอกสาร
เผยแพร่ต่างๆ ตามภารกิจกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 25,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล
เมนบอร์ด เม้าส์ ฯลฯ เป็นต้น

งบลงทุน รวม 23,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 23,900 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท
จํานวน 1 เครือง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดี
กว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 100 GB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1
 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว จํานวน 1 หน่วย
(จัดซือตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2559)
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จัดซือเครืองพิมพ์ Multifuntion แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 7,900 บาท
จํานวน 1 เครือง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี
- เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner 
และ FAX ภายในเครืองเดียวกัน
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800 x 1,200 dpi 
หรือ 1,200 x 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 1,200x2,400 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทังสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดมาน้อยกว่า 99 สําเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
- สามารถใช้ได้กับ A4,letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษ
ได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
(จัดซือตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2559)

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 1,040,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,040,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 890,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการเต้นแอโรบิค จํานวน 30,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเต้นแอโรบิค
โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 30,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก
โครงการฝึกอบรมเพือพัฒนาศักยภาพ อ.ส.ม. จํานวน 300,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเพือพัฒนาศักยภาพ อ.ส.ม.
โครงการพัฒนามาตรฐานตลาดสดน่าซือ จํานวน 30,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนามาตรฐานตลาดสดน่าซือ
โครงการส่งเสริมสนับสนุนระบบแพทย์ฉุกเฉิน จํานวน 500,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนระบบแพทย์ฉุกเฉิน
ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันเบนซิน นํามัน
ดีเซล นํามันก๊าด นํามันจารบี นํามันเครือง ฯลฯ เป็นต้น

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ต่างๆ เช่น ทรายกําจัดลูก
ยุงลาย นํายาพ่นหมอกควัน นํามันสําหรับผสมนํายาพ่นหมอกควัน ฯลฯ
 เป็นต้น
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 571,000 บาท
งบบุคลากร รวม 297,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 297,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 297,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจําปี พร้อมเงินปรับปรุงเงิน
เดือนพนักงานเทศบาล ตําแหน่ง นักพัฒนาชุมชน ตามแผนอัตรากําลัง
พนักงานเทศบาล 3 ปี

งบดําเนินงาน รวม 174,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 134,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 114,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรมสัมมนา เพือพัฒนาบุคลากร
ตามหลักสูตรต่างๆทีสถาบันหรือหน่วยงานทีมีหน้าทีจัดฝึกอบรมและค่าลง
ทะเบียนต่างๆสําหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ฯลฯ
 ในการเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานทังในและต่าง
ประเทศ เพือเพิมประสิทธิภาพของบุคลากร
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก เพือช่วยเหลืองาน
สวัสดิการ สังคมและการเกษตร โดยปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ
และสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจน ด้านเสริมสร้างรายได้และการ
ประกอบอาชีพด้านการเกษตร ด้านส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสตรีและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว ฯลฯ และงานอืนๆทีขาด
แคลน หรือไม่เพียงพอต่อภารกิจ จํานวน 1 คน

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร สําหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงาน
จ้าง เช่น ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าทีพัก ฯลฯ ตามระเบียบกําหนด

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน
ต่างๆ เช่น กระดาษ ปากกา หมึก ตรายาง แฟ้ม สิงพิมพ์ทีได้จากการซือ
หรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ เป็นต้น

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์การบันทึก
ข้อมูล เมนบอร์ด เมาส์ ฯลฯ เป็นต้น

งบรายจ่ายอืน รวม 70,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 70,000 บาท
รายจ่ายอืน จํานวน 70,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าทีของ
เทศบาล เช่นการสงเคราะห์ช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยธรรมชาติซําซาก ทาง
การเกษตร เลียงสัตว์ ประมง การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้
พิการ ผู้ยากจน ผู้ยากไร้ หรือไร้ทีพึง  เป็นต้น

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอภูผาม่าน ตามโครงการ
สนับสนุนกิจกรรมเหล่ากาชาด ด้านการบริจาคโลหิตฯ
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เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ตามโครงการสนับ
สนุนภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น

แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน รวม 4,390,420 บาท
งบบุคลากร รวม 159,420 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 159,420 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 155,280 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งผู้ช่วยช่าง
ไฟฟ้า ตามกรอบและแผนอัตรากําลังพนักงานเทศบาล 3 ปี

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 4,140 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชัวคราวและค่าตอบแทนพิเศษแก่พนักงาน
จ้างในสังกัด ทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบกฎหมายกําหนด

งบดําเนินงาน รวม 425,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 255,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 135,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาบริการในการปรับสภาพภูมิทัศน์ เช่น ค่าจ้าง
ปรับเกลียพืนที ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมทาง เป็นต้น
- เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการติดตังมิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะ
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพือช่วยเหลืองานเกียวกับ
การดูแลรักษาหรือซ่อมแซมเครืองจักร เครืองยนต์ ไฟฟ้าสาธารณะ งาน
เชือมโลหะ และงานอืน ๆ ทีขาดแคลนผู้ปฏิบัติงาน หรือไม่เพียงพอต่อ
ภารกิจ จํานวน  1  คน

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 120,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าซ่อมแซม บํารุงรักษาทรัพย์สินซึงเป็นกรรมสิทธิของ
เทศบาล หรืออยู่ในความดูแลของเทศบาล เพือให้สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ค่าวัสดุ รวม 170,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น หลอดไฟ สายไฟ และอุปกรณ์ที
เกียวกับการติดตัง บํารุงรักษา ซ่อมแซม เป็นต้น

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 120,000 บาท
- เพือจัดซือวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง เพือใช้ในการซ่อมแซม อาคาร หรือซ่อม
แซมสิงก่อสร้างทีเป็นทรัพย์สินหรือทีอยู่ในความดูแลของเทศบาล เพือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ หรือเพือใช้ดําเนินการตามภารกิจ เพือแก้
ปัญหาและบริการสาธารณะแก่ประชาชน ตามอํานาจหน้าทีหรือทีได้รับ
มอบหมาย

งบลงทุน รวม 3,506,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 3,506,000 บาท
อาคารต่าง ๆ
โครงการก่อสร้างห้องนําบริเวณกิจการประปาเทศบาลตําบลภูผาม่าน หมู่ที 1 
ตําบลภูผาม่าน

จํานวน 172,000 บาท

- ก่อสร้างห้องนํา - ห้องส้วม แยกชาย - หญิง  ขนาดกว้าง 4.00
  เมตร ยาว 3.50 เมตร พืนทีใช้สอยไม่น้อยกว่า 14.00 ตารางเมตร 
(ตามแบบแปลนทีเทศบาลกําหนด)
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ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก
โครงการปรับปรุงอาคารห้องพักข้าราชการ เทศบาลตําบลภูผาม่าน หมู่ที 1 
ตําบลภูผาม่าน

จํานวน 305,000 บาท

- ปรับปรุงอาคารห้องพักข้าราชการโดยเปลียนหลังคา Metal sheet 
พืนทีไม่น้อยกว่า  712.50 ตารางเมตร พร้อมเชิงชาย เปลียนประตู พร้อม
วงกบ และเปลียนบานเกล็ด ปรับปรุงตัวอาคารส่วนทีชํารุด
(ตามแบบแปลนทีเทศบาลกําหนด)

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างห้องนําสาธารณะบริเวณฌาปณสถานบ้านท่ากระบือ หมู่ที 4 
ตําบลภูผาม่าน

จํานวน 312,000 บาท

- ก่อสร้างห้องนําสาธารณะ แยกหญิง/ชาย/พระสงฆ์ จํานวน 6 ห้อง พืนที
ใช้สอยรวมไม่น้อยกว่า 62.18 ตารางเมตร  
(ตามแบบแปลนทีเทศบาลกําหนด)

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างคลองส่งนําคอนกรีตเสริมเหล็ก(คลองนาป่า) หมู่ที 4 ตําบล
ภูผาม่าน

จํานวน 157,000 บาท

- ก่อสร้างคลองส่งนําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดปากคลองกว้าง 1.50
 เมตร ก้นคลองกว้าง 0.60 เมตร ความลึกปรับตามระดับการไหลของ
นํา ความยาว 390.00 เมตร
(ตามแบบแปลนทีเทศบาลกําหนด)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนข้างเทศบาลตําบลภูผาม่าน 
หมู่ที 1 ตําบลภูผาม่าน

จํานวน 418,000 บาท

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว้าง 4.00
 เมตร ระยะทาง 183.00 เมตร หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 744.00 ตาราง
เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้างด้านละ 0.50 เมตร 
(ตามแบบแปลนทีเทศบาลกําหนด)
โครงการก่อสร้างถนนคันดิน พร้อมผิวจราจรหินคลุก หมู่ที 3 ตําบลโนนคอม จํานวน 60,000 บาท
- ก่อสร้างถนนคันดิน สูงเฉลีย 1.50  เมตร ฐานคันดินกว้างเฉลีย 5.00
 เมตร ผิวทางกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 115.30 เมตร พร้อมลงหินคลุก
หนา 0.10 เมตร 
(ตามแบบแปลนทีเทศบาลกําหนด)

โครงการก่อสร้างถนนคันดินแยกถนนหนองเขียด-วังสวาบ หมู่ที 1 ตําบล
ภูผาม่าน

จํานวน 42,000 บาท

- ก่อสร้างถนนคันดินพร้อมลงหินคลุกและปรับเกลีย ดังนี
  ช่วงที 1 ถมดินสูงเฉลีย 0.90 เมตร ฐานคันดินกว้างเฉลีย 3.50
 เมตร ผิวทางกว้าง 2.50 เมตร ระยะทาง 100.00 เมตร พร้อมลงหิน
คลุก ระยะทาง 132.00 เมตร หนาเฉลีย 0.10 เมตร 
(ตามแบบแปลนทีเทศบาลกําหนด)
   ช่วงที 2 ถมดินสูงเฉลีย 0.30 เมตร ฐานคันดินกว้างเฉลีย 3.50
 เมตร ผิวทางกว้าง 2.50 เมตร ระยะทาง 90.00 เมตร พร้อมลงหินคลุก
หนาเฉลีย 0.10 เมตร 
(ตามแบบแปลนทีเทศบาลกําหนด)
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โครงการก่อสร้างทางซอยคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกซอยเทศบาล 21 หมู่ที 1 
ตําบลภูผาม่าน

จํานวน 198,000 บาท

- ก่อสร้างทางซอยคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว้าง 3.00
 เมตร ระยะทาง 120.00 เมตร พืนทีไม่น้อยกว่า 360.00 ตาราง
เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ 0.50 เมตร 
(ตามแบบแปลนทีเทศบาลกําหนด)
โครงการก่อสร้างทางซอยคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกซอยเทศบาล 9 หมู่ที 6 
ตําบลภูผาม่าน

จํานวน 49,000 บาท

- ก่อสร้างทางซอยคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15  เมตร กว้าง 2.50
 เมตร ระยะทาง 37.00 เมตร พืนทีไม่น้อยกว่า 92.50 ตารางเมตร 
(ตามแบบแปลนทีเทศบาลกําหนด)

โครงการก่อสร้างทางซอยคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกถนนหลังเมือง หมู่ที 1 
ตําบลภูผาม่าน

จํานวน 109,000 บาท

- ก่อสร้างถนนทางซอยคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว้าง 3.00
 เมตร ระยะทาง 65.00 เมตร พร้อมหูช้าง พืนทีไม่น้อยกว่า 
196.50 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินหลุก กว้างข้างละ 0.50 เมตร 
(ตามแบบแปลนทีเทศบาลกําหนด)

โครงการก่อสร้างรางระบายนํา ซอยเทศบาล 6 หมู่ที 3 ตําบลโนนคอม จํานวน 361,000 บาท
- ก่อสร้างรางระบายนํารูปตัวยู คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.10
 เมตร กว้าง 0.60 เมตร ปากรางกว้าง 0.40 เมตร ฝาหนา 0.10
 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 155.30 เมตร 
(ตามแบบแปลนทีเทศบาลกําหนด)

โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณข้างตลาดสดเทศบาลตําบล
ภูผาม่าน หมู่ที 1 ตําบลโนนคอม

จํานวน 202,000 บาท

- ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.10 เมตร พืนทีรวมไม่น้อย
กว่า 558.85 ตารางเมตร พร้อมไหล่ลานหินคลุก 
(ตามแบบแปลนทีเทศบาลกําหนด)
โครงการติดตังไฟส่องสว่างทางเข้าสํานักงานเทศบาลตําบลภูผาม่าน หมู่ที 1 
ตําบลภูผาม่าน

จํานวน 350,000 บาท

- ติดตังไฟส่องสว่างทางเข้าสํานักงานเทศบาลตําบลภูผาม่าน เสาไฟฟ้าสูง
พร้อมโคมไฟ LED สูง 6.00 เมตร แบบโซล่าเซลล์กิงเดียวจํานวน 6 ต้น 
(ตามแบบแปลนทีเทศบาลกําหนด)
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล 13 หมู่ที 6 ตําบล
ภูผาม่าน

จํานวน 245,000 บาท

- ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว้าง 4.00
 เมตร ระยะทาง 105.00 เมตร พร้อมหูช้าง พืนทีรวมไม่น้อย
กว่า 422.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก 
(ตามแบบแปลนทีเทศบาลกําหนด)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
โครงการต่อเติม/ปรับปรุงอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลภูผาม่าน หมู่ที 1 
ตําบลภูผาม่าน

จํานวน 184,000 บาท

- ปรับปรุงหลังคาอาคารสํานักงาน โดยเปลียนวัสดุมุง
หลังคา Metal sheet หนา 0.35 มิลลิเมตร พร้อมบุฉนวนกันความ
ร้อน พืนทีรวมไม่น้อยกว่า 326.00 ตารางเมตร 
(ตามแบบแปลนทีเทศบาลกําหนด)
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โครงการปรับปรุงเมรุมาศ (หลังเก่า) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม หมู่ที 6 ตําบล
ภูผาม่าน

จํานวน 296,000 บาท

- ปรับปรุงเมรุมาศหลังเก่า ทีชํารุดเสียหายให้ มีโครงสร้างทีสามารถรับ
นําหนักได้อย่างมันคงและปลอดภัย โดยรือผนังออกแล้วก่อผนัง
ใหม่ พร้อมซ่อมแซมหลังคาให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ 
 (ตามแบบแปลนทีเทศบาลกําหนด)

โครงการปรับปรุงศาลาประกอบพิธีฌาปนกิจ วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม หมู่ที 6 
ตําบลภูผาม่าน

จํานวน 46,000 บาท

- ปรับปรุงหลังคาศาลาประกอบพิธีฌาปณกิจ โดยเปลียนวัสดุมุง
หลังคา Metal Sheet  จํานวน 2 หลัง พืนทีหลังคารวมไม่น้อย
กว่า 125.44 ตารางเมตร พร้อมครอบสันและครอบข้าง 
(ตามแบบแปลนทีเทศบาลกําหนด)

งบเงินอุดหนุน รวม 300,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 300,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 300,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอชุมแพ เพือเป็นค่า
ใช้จ่ายตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าในเขตเทศบาลตําบลภูผาม่าน ราย
ละเอียดตามประมาณการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอชุมแพ

งานสวนสาธารณะ รวม 198,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 198,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 168,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 168,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพือช่วยเหลืองานสวน
สาธารณะ เช่น การดูแล บํารุงรักษาสนามหญ้า สวนสาธารณะ และต้นไม้
ในเขตเทศบาลตําบลภูผาม่าน และงานอืนๆ ทีขาดแคลนผู้ปฏิบัติงานหรือ
ไม่เพียงพอต่อภารกิจ จํานวน 2 คน

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท
- เพือจัดซือวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง เพือใช้ในการซ่อมแซมอาคาร หรือซ่อม
แซมสิงก่อสร้างทีเป็นทรัพย์สิน หรืออยู่ในความดูแลของเทศบาลเพือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ หรือเพือใช้ในการดําเนินงานตามภารกิจ เพือ
แก้ไขปัญหาและบริการสาธารณะแก่ประชาชนตามอํานาจหน้าทีหรือได้
รับมอบหมาย

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 1,721,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,200,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,200,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,080,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทัวไป ตําแหน่ง พนักงานขับรถ
ยนต์ คนงานประจํารถขยะ คนงาน ตามแผนอัตรากําลังพนักงาน
เทศบาล 3 ปี

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 120,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวและค่าตอบแทนพิเศษสําหรับ
พนักงานจ้างในสังกัดทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบกฎหมายกําหนด
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งบดําเนินงาน รวม 446,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 166,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 36,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทําความสะอาดห้องนําสาธารณะ, อาคาร
ตลาดสดทีอยู่ในความดูแลของเทศบาล

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจ้างเหมาบริการชุมชนในการรักษาความสะอาด จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างเหมาบริการชุมชนในการรักษา
ความสะอาด
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยต้นทาง จํานวน 30,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยต้นทาง
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินซึงเป็นกรรมสิทธิของ
เทศบาล หรืออยู่ในความดูแลของเทศบาล เพือให้สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ค่าวัสดุ รวม 280,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น ไม้กวาด ตะกร้า บุ้ง
กี นํายาล้างห้องนํา ถังขยะ ฯลฯ เป็นต้น

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 40,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน อะไหล่รถ
ยนต์ จักรยานยนต์ และอืนๆ ทีจําเป็นในการบํารุงรักษาซ่อมแซม

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 120,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล นํามัน
เบนซิน นํามันเครือง ฯลฯ เป็นต้น

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าหัวเชือจุลินทรีย์ (EM) เพือใช้ในการช่วยย่อยเศษขยะมูล
ฝอยและสิงปฏิกูลทีส่งกลินเหม็นหรือเน่าเสียอันเป็นเหตุรบกวนชุมชนใกล้
เคียง และป้องกันการแพร่กระจายจํานวนประชากรของแมลงวัน

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 40,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุแต่งกาย เช่น เครืองแบบ เสือ กางเกง 
ถุงเท้า รองเท้า ผ้าปิดจมูก ฯลฯ เป็นต้น

งบเงินอุดหนุน รวม 75,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 75,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 75,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเทศบาลตําบลโนนคอม ตามโครงการจัดการ
สิงแวดล้อมเกียวกับสถานทีทิงขยะมูลฝอยตามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือการจัดตังศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินอําเภอภูผาม่าน จํานวน 10,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเทศบาลตําบลโนนคอม ตามโครงการ
ฝังกลบขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล จํานวน 65,000 บาท
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 410,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 350,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 350,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดงานวันเทศบาล จํานวน 50,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันเทศบาล
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 30,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
โครงการฝึกอบรมและเข้าค่ายเยาวชน จํานวน 120,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและเข้าค่ายเยาวชน
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพพัฒนาสู่วิสาหกิจชุมชนอย่างยังยืน จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพพัฒนาสู่วิสาหกิจ
ชุมชนอย่างยังยืน
โครงการส่งเสริมครัวเรือนชุมชนพอเพียง จํานวน 40,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมครัวเรือนชุมชนพอเพียง
โครงการส่งเสริมระบบการผลิตเพือการบริโภคปลอดภัย จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมระบบการผลิตเพือการ
บริโภคปลอดภัย
โครงการส่งเสริมอาชีพการผลิตของทีระลึกเพือส่งเสริมรายได้แก่ประชาชน จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมอาชีพการผลิตของทีระลึก
เพือส่งเสริมรายได้แก่ประชาชน

งบเงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 60,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอภูผาม่าน ตามโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนจังหวัดขอนแก่น ตามโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ประจําปีงบประมาณ 2560 จํานวน 30,000 บาท

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 235,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 160,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน จํานวน 120,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาประชาชน
ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 40,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬาประจําศูนย์กีฬาหมู่บ้านและศูนย์กีฬาเทศบาล 
เช่น ลูกฟุตบอล ตะกร้อ วอลเลย์บอล ตาข่ายกีฬา ฯลฯ เป็นต้น
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งบเงินอุดหนุน รวม 75,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 75,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 75,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนภูผาม่าน ตามโครงการแข่งขันกีฬา
เยาวชนต้านยาเสพติด จํานวน 15,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านป่ากล้วย ตามโครงการแข่งขัน
กีฬาเด็กและเยาวชนเพือพัฒนาทักษะสู่ความเป็นเลิศ 
จํานวน 20,000 บาท 
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านโนนคอม ตามโครงการ
จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนและประชาชนต้านยาเสพติด 
จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ 
ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนและประชาชนต้าน
ยาเสพติด จํานวน 20,000 บาท

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 659,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 580,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 580,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนาและพิธีการต่างๆ และวันสําคัญของชาติ จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายในพิธีทางศาสนาและงานพิธีการต่างๆ และวันสําคัญของชาติ 
หรือตามประเพณี และธรรมเนียมปฏิบัติในท้องถิน
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวามหา
ราช

จํานวน 50,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวามหาราช
โครงการจัดงานประเพณีตรุษไท จํานวน 100,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการจัดงานประเพณีตรุษไท
โครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก (บุญบังไฟ) จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก 
(บุญบังไฟ)
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงในวันออกพรรษา จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง
ในวันออกพรรษา
โครงการจัดงานประเพณีวันขึนปีใหม่ จํานวน 20,000 บาท

- เพือเป็นค่าใชจ่าย ตามโครงการจัดงานประเพณีวันขึนปีใหม่
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ จํานวน 60,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์
โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จํานวน 60,000 บาท

- เพือเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา
โครงการจัดงานวันท้องถินไทย จํานวน 15,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันท้องถินไทย
โครงการสรงนําถําพระและถําหมูบ จํานวน 35,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการสรงนําถําพระและถําหมูบ
โครงการอนุรักษ์ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิน จํานวน 40,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิน
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งบเงินอุดหนุน รวม 79,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 79,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 29,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอภูผาม่าน ตามโครงการ
จัดงานพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี จํานวน 7,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอภูผาม่าน ตามโครงการ
จัดงานพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา  5 ธันวามหาราช จํานวน 7,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอภูผาม่าน ตามโครงการ
เทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสียว จํานวน 15,000 บาท

เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนหมู่บ้านเซินใต้ ตามโครงการส่งเสริม
การจัดงานประเพณีลอยกระทงในวันเพ็ญเดือน 12

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,740,400 บาท
งบบุคลากร รวม 1,423,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,423,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 623,520 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี ตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่างและวิศวกรโยธา ตามกรอบและ
แผนอัตรากําลังพนักงานเทศบาล 3 ปี

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 84,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองช่าง และวิศวกรโยธา
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 227,340 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจํา พร้อมปรับปรุงประจําปี ตําแหน่งผู้
ช่วยช่างทุกประเภท ตามกรอบและแผนอัตรากําลังพนักงานเทศบาล 3 ปี

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 462,720 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งผู้ช่วย
วิศวกร, ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ และพนักงานจ้างทัวไปตําแหน่งคน
งาน ตามกรอบและแผนอัตรากําลังพนักงาน 3 ปี

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 25,620 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชัวคราว และค่าตอบแทนพิเศษแก่พนักงาน
ในสังกัด ทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบกฎหมายกําหนด

งบดําเนินงาน รวม 300,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
ประจํา ตามระเบียบว่าด้วยงานสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตรพนักงาน
ส่วนท้องถิน
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ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรมสัมมนา เพือพัฒนา
บุคลากรตามหลักสูตรต่าง ๆ ทีสถาบันหรือหน่วยงานทีสถาบันหรือหน่วย
งานทีมีหน้าทีจัดฝึกอบรม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ สําหรับพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ฯลฯ ในการเข้ารับการฝึกอบรมต่าง ๆ
 เพือเพิมพูนประสิทธิภาพของบุคลากร

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร สําหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงาน
จ้าง เช่น ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าทีพัก ฯลฯ ตามระเบียบกําหนด

ค่าวัสดุ รวม 180,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ ปากกา หมึก 
ตรายาง แฟ้ม สิงตีพิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ เป็นต้น

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่ายานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน อะไหล่
รถยนต์ จักรยานยนต์ และอืน ๆ ทีจําเป็นในการบํารุงรักษาและซ่อมแซม

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่านํามันเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล นํามัน
เบนซิน นํามันหล่อลืน ฯลฯ เป็นต้น

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น เช่น สี พู่กัน 
ไม้อัด แผ่นป้าย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ เป็นต้น

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล 
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ กระดาษต่อเนือง หมึก เมาส์ เครืองอ่านข้อมูล 
ซีดีรอม อุปกรณ์เสริม ฯลฯ เป็นต้น

งบลงทุน รวม 17,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 17,200 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีสํานักงานล้อเลือน จํานวน 3,500 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือเก้าอีสํานักงานล้อเลือน สีดํา จํานวน 1 ตัว โดย
มีคุณลักษณะ ดังนี
1. เก้าอีสํานักงานล้อเลือน
2. พนักพิงและทีนังขึนโครงเหล็ก หุ้มผ้า Mesh
3. ทีวางแขนเหล็กชุบ หุ้มผ้า Mesh
4. ขาเหล็กชุบโครเมียมกันสนิม 5 แฉก ล้อพลาสติก PP
5. สามารถโยกเอนและหมุนได้รอบตัว
6. ปรับระดับเก้าอีระบบ Gas Lifting
7. ปรับระดับความสูงของเก้าอีได้ ระหว่าง 89-99 ซม.
8. รองรับนําหนักได้สูงสุด 100 กก.
(จัดซือตามราคาท้องตลาดไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ประจําปี พ.ศ. 2558)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED ขาวดํา จํานวน 7,900 บาท
 - เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ชนิดเครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (30 หน้า/นาที) 
โดยมีคุณลักษณะดังนี
1. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi
2. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm)
3. สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
4. มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB
5. มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
6. สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่
กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
(จัดซือตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2559)
อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) จํานวน 5,800 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซืออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้
สาย (Access Point)  จํานวน  1  ตัว 
โดยมีคุณลักษณะดังนี
1. สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IEEE 802.11b, g และ n ได้เป็นอย่าง
น้อย
2. สามารถทํางานทีคลืนความถี 2.4 GHz หรือดีกว่า
3. สามารถเข้ารหัสข้อมูลตามมาตรฐาน WEP, WPA และ WPA2 ได้
เป็นอย่างน้อย
4. มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
5. สามารถทํางานได้ตาม
มาตรฐาน IEEE 802.3af (Power over Ethernet) หรือดีกว่า
6. สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรม Web Browser ได้
(จัดซือตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2559)

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 20,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้สํานักงานเกษตรอําเภอภูผาม่าน ตาม
โครงการส่งเสริมยุวเกษตรกรในโรงเรียน 

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 170,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 170,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการส่งเสริมเทศบาลเมืองคาร์บอนตําอย่างยังยืน (Low carbon city) จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมเทศบาลเมืองคาร์บอนตํา
อย่างยังยืน (Low carbon city)
โครงการสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ฟืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิงแวดล้อม

จํานวน 40,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ฟืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
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โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนืองมาจากพระราชดําริ จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนืองมาจาก
พระราชดําริ

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือพันธุ์ไม้ เพือปลูกในทีสาธารณะ เช่น 
ต้นทองกวาว ต้นราชพฤกษ์ ต้นอินทนิลนํา หญ้าแฝก ฯลฯ เป็นต้น 
หรือจัดซือไม้ดอก ไม้ประดับ เพือใช้ในการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์
และเพิมพืนทีสีเขียวในเขตเทศบาล

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 8,724,000 บาท
งบกลาง รวม 8,724,000 บาท
งบกลาง รวม 8,724,000 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 231,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมตามกฎหมายกําหนด

เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา จํานวน 1,101,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลืองบเฉพาะการประปาในการบริหารกิจการ
ประปา

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 5,000,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพผู้สูงอายุตามหลักเกณฑ์ทีระเบียบกําหนด
เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 1,130,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพคนพิการตามหลักเกณฑ์ทีระเบียบกําหนด
เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 40,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ตามหลักเกณฑ์ทีระเบียบกําหนด
สํารองจ่าย จํานวน 300,000 บาท
- เพือจ่ายในกรณีจําเป็นเร่งด่วนหรือไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วง
หน้า เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ภัยแล้ง หรือความยากจน เป็นต้น

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 508,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบล
ภูผาม่าน จํานวน  350,000  บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
เรืองหมายจราจรต่าง ๆหรือการกระทําอืน ๆเกียวกับการ
จราจร จํานวน 35,000  บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถินหรือ
พืนที จํานวน 90,000  บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) จํานวน
ตามข้อบังคับสันนิบาต จํานวน 33,000  บาท

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 414,000 บาท
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.)
       -เพือจ่ายสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการตามกฎหมาย
กําหนด
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