
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลภูผาม่าน
อําเภอ ภูผาม่าน   จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 38,303,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 9,348,498 บาท

งบบุคลากร รวม 6,752,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520 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 เดือน
ละ 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 ตําแหน่ง เลขานุการนายก
เทศมนตรี เดือนละ 9,660 บาท รวม 12 เดือน เป็นเงินจํานวน 115,920
 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ตําแหน่ง ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี เดือนละ 6,900 บาท รวม 12 เดือน เป็นเงินจํานวน 82,800
 บาท

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,490,400 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 10 อัตรา รวม 12 เดือน จํานวน 1,159,200
 บาท
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,128,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,038,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี ตําแหน่ง ปลัดเทศบาล, รองปลัดเทศบาล, หัวหน้าสํานัก
ปลัด, นิติกร, นักจัดการงานทะเบียนและบัตร, นักวิชาการตรวจสอบภาย
ใน, นักทรัพยากรบุคคล, เจ้าพนักงานธุรการ, เจ้าพนักงานทะเบียน, ตาม
แผนอัตรากําลังพนักงานเทศบาล 3 ปี 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 160,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ ตําแหน่ง ผู้บริหาร ตําแหน่ง ปลัด
เทศบาล อัตราเดือนละ 7,000 บาท รวม 12 เดือน รวมเป็นเงิน 84,000
 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตําแหน่ง นิติกร อัตรา
เดือนละ 4,500 บาท 12 เดือน รวมเป็นเงิน 54,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราว ตําแหน่ง เจ้าพนักงานทะเบียน ที่มี
สิทธิ์ได้ตามระเบียบกฎหมายกําหนด จํานวน 22,000 บาท

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

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 739,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสําหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วย
เจ้าพนักงานธุรการ, นักการ, พนักงานตกแต่งสวน และพนักงานจ้างทั่ว
ไป ตําแหน่ง ภารโรง ตามแผนอัตรากําลังพนักงานเทศบาล 3 ปี

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 23,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้างในสังกัดที่
มีสิทธิ์ได้รับตามระเบียบกฎหมายกําหนด

งบดําเนินงาน รวม 2,520,758 บาท
ค่าตอบแทน รวม 452,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 320,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบละเมิด และคณะกรรมการ
ต่างๆ ที่มีสิทธิ์ได้รับตามที่ระเบียบกฎหมายกําหนดให้สามารถเบิกจ่าย
ได้ จํานวน 20,000 บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสําหรับพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างที่จ่ายจากเงินรายได้ที่ไม่รวมเงิน
อุดหนุนและเงินกู้อื่นใด ตามนัยมาตรา 35 แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบบริหาร
งานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 จํานวน 300,000 บาท

ค่าเบี้ยประชุม จํานวน 15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการที่เทศบาลแต่งตั้งที่มา
ประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่สภาเทศบาลมอบหมาย โดยพึงจ่าย
ตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด หรือจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะ
กรรมการต่างๆ ที่ระเบียบกําหนดให้สามารถเบิกจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมได้

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ตามระเบียบค่าเช่าบ้าน
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 35,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
ประจํา ตามระเบียบว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พนักงาน
ส่วนท้องถิ่น

ค่าใช้สอย รวม 1,125,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากําจัดสิ่งปฏิกูลสําหรับสํานักงานและอาคารศูนย์บริการ
ชุมชนต่างๆ หรือสถานที่ที่อยู่ในการดูแลของเทศบาล
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ป้ายคัตเอ้าท์ หนังสือพิมพ์ ค่า
ถ่ายทําวีดีโอ วีดีทัศน์ พิมพ์โปสเตอร์ แผ่นพับ ใบปลิว คู่มือแนะนําเอกสาร
เผยแพร่ต่างๆ อัดสปอต เพื่อเผยแพร่ทางสื่อมวลชน หอกระจา
ยข่าว วิทยุ โทรทัศน์ ฯลฯ ในกิจกรรมต่างๆ ตามภารกิจของเทศบาล
- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรมสัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากร
ตามหลักสูตรต่างๆ ที่สถาบันหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่จัดฝึกอบรม และค่า
ลงทะเบียนต่างๆ สําหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง ฯลฯ ในการเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา และศึกษา
ดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบอกรับวารสารรายเดือน/รายปี
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซักฟอก ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี, ค่าจ้าง
เหมาบริการ ฯลฯ เป็นต้น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อช่วยเหลืองานขับรถ
ยนต์ส่วนกลาง  จํานวน 3 คน  ช่วยเหลืองานสํานักปลัด  จํานวน 1 คน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมรังวัดที่ดิน

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 90,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงานหรือ
เยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าอาหาร ค่า
เครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ในการเลี้ยง
รับรอง จํานวน 40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะ
กรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตาม
ระเบียบ หรือตามหนังสือสั่งการ เช่น ค่าอาหารเครื่องดื่มต่างๆ เครื่องใช้
ในการรับรองและค่าบริการอื่นๆ ซึ่งจําเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการเลี้ยง
รับรองในการประชุม รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยว
ข้อง ซึ่งเข้าร่วมประชุม จํานวน 50,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือ
นอกราชอาณาจักร สําหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล และพนักงานจ้าง เช่น เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ตาม
ระเบียบกําหนด

โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 350,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาและผู้
บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร
และเครื่องดื่ม, ค่าตอบแทนคณะกรรมการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง, ค่าวัสดุ
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่, ค่าบัตรเลือกตั้งหรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้
ลงคะแนน, ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และ พ.ร.บ.เลือกตั้ง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง 2564) เพิ่มเติม
ฉบับที่ 1 หน้าที่ 67 ลําดับที่ 9
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โครงการศูนย์ปฏิบัติการในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (สถานที่กลาง)

จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการศูนย์ปฏิบัติการในการช่วย
เหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) โดยมีค่า
ใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติหน้าที่อํานวยความ
สะดวกให้กับประชาชน, ค่าวัสดุใช้ในภารกิจของศูนย์ฯ, ค่าปรับปรุง
ศูนย์, ค่าสาธารณูปโภคของศูนย์ฯ, ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร, ค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560
 ข้อ 19
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 2 หน้า 74 ลําดับที่ 1

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 70,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษายานพาหนะ รถยนต์ส่วนกลาง ฯลฯ
 จํานวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ
เทศบาล หรืออยู่ในความดูแลของเทศบาล เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จํานวน 20,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 418,758 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 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 
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,758 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สิ่งของเครื่องใช้
ต่างๆ เช่น แก้ว ถ้วย แปรง ไม้กวาด หรือสิ่งของเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับงาน
บ้านงานครัว ฯลฯ เป็นต้น

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 15,000 บาท
- เพื่อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง เพื่อใช้ในการซ่อมแซมอาคาร หรือซ่อม
แซมสิ่งก่อสร้างที่เป็นทรัพย์สิน หรือที่อยู่ในความดูแลของเทศบาล เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ หรือเพื่อใช้ในการดําเนินการตามภารกิจ เพื่อ
แก้ปัญหาและบริการสาธารณะแก่ประชาชน ตามอํานาจหน้าที่ที่ได้รับมอบ
หมาย

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

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 120,000 บาท

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

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทําป้ายโครงการและกิจกรรมต่างๆ เช่น ไม้
อัด สี พู่กัน ป้ายไวนิล ฯลฯ เป็นต้น

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 70,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของต่างๆ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผง
หมึก แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด ฯลฯ เป็นต้น
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วัสดุสนาม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อผ้าเต็นท์
ค่าสาธารณูปโภค รวม 525,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 370,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าในสํานักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสาธารณะ ค่ากระแสไฟฟ้าเสียงตามสาย ศูนย์
บริการชุมชนต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล และค่ากระแส
ไฟฟ้าสาธารณะในส่วนที่เกินตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเรียกเก็บและ
เป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในหมวดและประเภทเดียวกัน

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ และซื้อดวงตราไปรษณีย์
อากร ฯลฯ เป็นต้น

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

งบลงทุน รวม 60,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 60,100 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 2,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 1 ตัว
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว1143 ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2 หน้า 80 ลําดับที่ 8
(จัดซื้อตามราคาท้องตลาด) ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ประจําปี 2561

ตู้เหล็กขนาด 10 ลิ้นชัก จํานวน 4,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 10 ลิ้นชัก จํานวน 1 หลัง 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2 หน้า 80 ลําดับที่ 9
(จัดซื้อตามราคาท้องตลาด)ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ประจําปี 2561

โต๊ะทํางาน จํานวน 3,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ์้อโต๊ะทํางาน จํานวน 1 ตัว 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท.0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2558 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2 หน้าท 80 ลําดับที่ 7
(จัดซื้อตามราคาท้องตลาด)ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ประจําปี 2561
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสําหรับงานประมวล
ผล จํานวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) ในกรณีที่มีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz 
และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่
น้อยกว่า 8 แกน หรือ

2) ในกรณีที่มีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz 
และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน
การประมวลผลสูง
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1  TB 
หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB 
จํานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366x768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2 หน้า 79 ลําดับที่ 3
(จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2561)
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เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จํานวน 8,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถัง
หมึก (Ink Tank Printer) จํานวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้น
ฐาน  ดังนี้
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter. Legal และ Custom
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2 หน้า 80 ลําดับที่ 4
(จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2561)

งบรายจ่ายอื่น รวม 15,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 15,000 บาท
รายจ่ายอื่น

โครงการสํารวจความพึงพอใจผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างในการสํารวจความพึงพอใจผู้รับบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 502,000 บาท
งบบุคลากร รวม 360,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 360,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 360,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี ตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ตามแผนอัตรากําลัง
พนักงานเทศบาล 3 ปี

งบดําเนินงาน รวม 142,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
ประจํา ตามระเบียบว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พนักงานส่วนท้องถิ่น
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ค่าใช้สอย รวม 77,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 52,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทําวารสารกิจกรรมที่เทศบาลดําเนินการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ฯลฯ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร
ตามหลักสูตรต่างๆ ที่สถาบันหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่จัดฝึกอบรมและค่าลง
ทะเบียนต่างๆ สําหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ฯลฯ ในการเข้ารับ
การฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของบุคลากร

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จํานวน 25,000 บาท

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

ค่าวัสดุ รวม 55,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน
ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ เครื่องเขียน ฯลฯ เป็นต้น

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล หมึก
คอมพิวเตอร์ แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด ฯลฯ เป็นต้น

งานบริหารงานคลัง รวม 2,298,240 บาท
งบบุคลากร รวม 1,756,240 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,756,240 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,200,000 บาท

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

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 22,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานเทศบาลใน
สังกัดที่มีสิทธิ์ได้รับตามระเบียบกฏหมายกําหนด

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองคลัง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 492,240 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสําหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งผู้ช่วย
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ตําแหน่งผู้
ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ตามกรอบแผนอัตรากําลังพนักงาน
เทศบาล  3  ปี

งบดําเนินงาน รวม 542,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 112,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการ
ตรวจงานจ้าง คณะกรรมการอื่นๆ ที่มีสิทธิ์ได้รับตามระเบียบกฏหมาย
กําหนด
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการ
ตรวจงานจ้าง คณะกรรมการอื่นๆ  ที่มีสิทธิ์ได้รับตามระเบียบกฏหมาย
กําหนด

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 12,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร สําหรับพนักงานเทศบาลที่มี
สิทธิ์ ได้รับเงิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาล

ค่าใช้สอย รวม 305,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 230,000 บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรมสัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากร
ตามหลักสูตรต่างๆ ที่สถาบันหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่จัดฝึกอบรมและค่าลง
ทะเบียนต่างๆ สําหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ฯลฯ ในการเข้ารับ
การฝึกอบรมสัมมนา ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อช่วยเหลืองานพัสดุ
และทรัพย์สิน งานการเงินและบัญชี  งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ งาน
ธุรการ  และงานอื่นๆ  ที่ขาดแคลนผู้ปฏิบัติงานหรือไม่เพียงพอต่อ
ภารกิจ  จํานวน  2  คน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 35,000 บาท

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

โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ ปรับปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าคัดลอกข้อมูลที่ดิน  ค่า
วัสดุ ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา
เป็น   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.  2550
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  4  ปี   เพิ่มเติม
ฉบับที่  1 (พ.ศ. 2561- 2564 ) หน้าที่  67  ลําดับที่  6  

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ  โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี   โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ   เช่นแผ่นพับให้ความรู้เกี่ยวกับภาษี  แบบสํารวจ
ความพึงพอใจ  จัดทําบัตรคิว   ค่านํ้าดื่ม นํ้าแข็ง    ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์    ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่จําเป็น    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.  2496   มาตรา   66
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  4  ปี เพิ่มเติม
ฉบับที่  1 (พ.ศ.  2561  ถึง  พ.ศ.  2564  หน้าที่ 67    ลําดับ
ที่      7   )        

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ
เทศบาล และอยู่ในความดูแลของเทศบาลเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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ค่าวัสดุ รวม 125,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 55,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานต่างๆ เช่น  กระดาษ ปากกา หมึก ตรา
ยาง  แฟ้ม  สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซึ้อหรือการจ้างพิมพ์ ฯลฯ  เป็นต้น

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น ปลั๊กไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฟิวส์ ฯลฯ
 เป็นต้น

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

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

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น หมึก
คอมพิวเตอร์  อุปกรณ์  บันทึกข้อมูล เมนบอร์ด เมาส์   ฯลฯ เป็นต้น

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,296,680 บาท

งบบุคลากร รวม 775,680 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 775,680 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 266,700 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี ตําแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามแผน
อัตรากําลังพนักงานเทศบาล 3 ปี

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 268,980 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําพร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจํา ตําแหน่ง พนักงานวิทยุ ตามแผนอัตรากําลังพนักงานเทศบาล 3 ปี

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 ลูกจ้าง
ประจํา ตามระเบียบว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น
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ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนา
บุคลากร ตามหลักสูตรต่างๆ ที่สถาบันหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่จัดฝึกอบรม
และค่าลงทะเบียนต่างๆ สําหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงาน
จ้าง ฯลฯ ในการเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของบุคลากร

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สําหรับพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง สมาชิก อปพร. เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า
พาหนะ ค่าที่พัก ฯลฯ ตามระเบียบกําหนด

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

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

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

งบลงทุน รวม 416,000 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 416,000 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องวงจรปิด จํานวน 416,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. กล้องวงจรปิด CCVT ชนิดอนาล็อค  จํานวน  28 ตัวๆ ละ 2,750
 บาท  เป็นเงินงบประมาณ 77,000 บาท  มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
    - มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า  1,920 x 1,080 pixel 
หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
    - ใช้เทคโนโลยี IR-Cut Filter หรือ Infrared Cut-
off Removable (ICP) สําหรับการบันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและกลาง
คืนโดยอัตโนมัติ
    - มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/2.7 นิ้ว
    - สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย
    - สามารถติดตั้งทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคารได้
2. เครื่องบันทึกภาพ แบบ 8 ช่อง จํานวน  3  เครื่องๆ ละ 9,900
 บาท  เป็นเงินงบประมาณ 29,700 บาท  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
    - สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4
 หรือ H.264 หรือดีกว่า
    - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface 
แบบ 10/100/1000  Base-T หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
    - สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพื่อแสดงผลที่ความละเอียดของภาพ
สูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920 x 1,080 pixel  หรือไม่น้อย
กว่า 2,073,600 pixel
    - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB  จํานวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
    - สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPV4 และ IPV6 ได้
    - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มี
คุณภาพ
3. เครื่องบันทึกภาพ  แบบ 16 ช่อง  จํานวน  1  เครื่องๆ ละ 16,900
  บาท  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
    - สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4
 หรือ H.264 หรือดีกว่า
    - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface 
แบบ 10/100/1000  Base-T หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
    - สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพื่อแสดงผลที่ความละเอียดของภาพ
สูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920 x 1,080 pixel  หรือไม่น้อย
กว่า 2,073,600 pixel
    - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface)  แบบ USB  จํานวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
    - สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPV4 และ IPV6 ได้
    - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มี
คุณภาพ
4. หน่วยบันทึกความจํา HDD  ขนาด 4TB  จํานวน 1 ชิ้น  เป็น
เงิน 8,900  บาท
5. หน่วยบันทึกความจํา HDD  ขนาด 2TB  จํานวน 3 ชิ้นๆ ละ 3,000
 บาท  รวมเป็นเงิน 9,000  บาท
6. จอรับภาพแบบ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 32 นิ้ว  จํานวน 4
 เครื่องๆ ละ 7,900 บาท รวมเป็นเงิน 31,600 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้น
ฐานดังนี้ มีขนาดไม่น้อยกว่า 32 นิ้ว รองรับความละเอียดของจอภาพได้
ไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel  หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
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7. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA  จํานวน 4 เครื่องๆ ละ 5,900
  บาท  รวมเป็นเงิน 23,600 บาท  โดยคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ มีกําลัง
ไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 KVA (600 Watts) สามารถสํารองไฟฟ้า
ได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
8. สายสัญญาณ RG6 outdoor dropwire powerwire ความยาวไม่
น้อยกว่า 2,700 เมตร  เป็นเงิน 59,400  บาท
9. สายสัญญาณ FIBER 6core ความยาวไม่น้อยกว่า 1,800 เมตร  เป็น
เงิน 66,600 บาท
10. อุปกรณ์สําหรับแปลงสัญญาณภาพไฟเบอร์ออฟติกสําหรับส่ง
ภาพ  ขนาดไม่น้อยกว่า 4
 ช่อง (Video converter 4ch Transmitter)  จํานวน 1 ตัว  เป็น
เงิน 7,500 บาท
11. อุปกรณ์สําหรับแปลงสัญญาณภาพไฟเบอร์ออฟติกสําหรับรับ
ภาพ  ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ช่อง (Video converter 4ch Recevier)  
จํานวน 1 ตัว  เป็นเงิน 7,500 บาท
12. ตู้แรค ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว 6 ชั้น  จํานวน 4 ตู้ ๆ ละ 5,000
  บาท  รวมเป็นเงิน 20,000  บาท
13. งานติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ทั้งหมดและการเดินสาย
สัญญาณ  เป็นเงิน  58,300  บาท โดยติดตั้งตามบริเวณที่กําหนดดังนี้  

1. ติดตั้งบริเวณอาคารสํานักงานเทศบาล  จํานวน 9 ตัว  บริเวณทางเข้า
สํานักงานเทศบาล  จํานวน 2 ตัว  บริเวณสามแยกหน้าวัดท่ากระบือ 2
 ตัว  บริเวณบ้านท่ากระบือสามแยกไปบ้านท่าเริงรมย์  จํานวน 3 ตัว  โดย
ติดตั้งจุดรับภาพที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

2. ติดตั้งบริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลวัดเฉลียง
ทอง  จํานวน 2 ตัว  บริเวณประตูทางเข้าวัดเฉลียงทองด้านทิศตะวัน
ตก  จํานวน 2 ตัว  โดยติดตั้งจุดรับภาพที่อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลวัดเฉลียงทอง

3. ติดตั้งบริเวณแยกซอยเทศบาล 22  จํานวน 1 ตัว  บริเวณแยกซอย
เทศบาล 11  จํานวน  1  ตัว  บริเวณแยกซอยเทศบาล 20 จํานวน 1
  ตัว โดยติดตั้งจุดรับภาพที่ศูนย์ ศสมช. บ้านโนนสว่าง

4. ติดตั้งบริเวณจุดบริการประชาชนสถานีตํารวจภูธรภูผาม่าน หมู่ที่ 1
 ตําบลภูผาม่าน  จํานวน 2 ตัว  บริเวณซอยเทศบาล 17 เชื่อมถนนหลัง
เมือง  จํานวน 1 ตัว โดยติดตั้งจุดรับภาพที่จุดบริการประชาชนสถานี
ตํารวจภูธรภูผาม่าน 

5. ติดตั้งบริเวณอาคารอเนกประสงค์บ้านเซินใต้  จํานวน 2  ตัว โดย
เชื่อมต่อกับจุดรับภาพเดิมที่อาคารอเนกประสงค์บ้านเซินใต้

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 492,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 385,000 บาท

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

-เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป ให้แก่สมาชิก อป
พร. ที่ได้รับคําสั่งในการปฎิบัติหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตาม
ที่ระเบียบกําหนด
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ค่าใช้สอย รวม 240,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดงานวัน อปพร. จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานวัน อปพร. โดยมีค่า
ใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าใช้จ่ายการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัด
งาน 
- เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2553
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 68
 ลําดับที่ 1

โครงการฝึกอบรมวินัยจราจร จํานวน 20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมวินัยจราจร โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึก
อบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์  ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยา ค่า
อาหาร ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม
-เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50 (6)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 86
 ลําดับที่ 2

โครงการฝึกอบรมสมาชิก อปพร. จํานวน 100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมสมาชิก อป
พร. หลักสูตรทบทวน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม,  ค่าวัสดุ,  เครื่องเขียน และ
อุปกรณ์,  ค่าประกาศนียบัตร,  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม,  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร,  ค่าอาหาร,  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (1)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 86
  ลําดับที่ 3

โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 60,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการลดอุบัติเหตุทางถนน โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป ค่าใช้
จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชา
สัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน
-เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา  50  (1) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า  86
 ลําดับที่ 1

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 40,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมบํารุงรักษายานพาหนะ รถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก
นํ้า รถดับเพลิง ตลอดจนค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินซึ่งเป็น
กรรมสิทธิ์ของเทศบาล เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ค่าวัสดุ รวม 135,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ปลั๊กไฟฟ้า สายไฟฟ้า เสา
อากาศสําหรับวิทยุ  ไฟฉายสปอตไลท์ ฯลฯ เป็นต้น

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่นปูนซีเมนต์ ทราย อิฐ ไม้ต่างๆ ฆ้อน
 คีม กระเบื่้อง สังกะสี ฯลฯ เป็นต้น
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 40,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถ
ยนต์ แบตเตอรี่ ไขควง ฯลฯ เป็นต้น

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 40,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น นํ้ามันดีเซล นํ้ามัน
เครื่อง นํ้ามันจารบี ฯลฯ เป็นต้น

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

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 15,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิง นํ้ายาเคมี ลูกบอลดับ
เพลิง ฯลฯ เป็นต้น

งบลงทุน รวม 107,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 107,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบนํ้าชนิดหอยโข่ง จํานวน 25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบนํ้าชนิดหอยโข่ง จํานวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะดังนี้

1) กําลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 5.5 แรงม้า
2) ความจุถังนํ้ามันไม่น้อยกว่า 3 ลิตร
3) ชนิดเชื้อเพลิงดีเซล
4) ท่อดูดส่ง ขนาด 3x3 นิ้ว
5) ระยะสูบนํ้าลึกไม่น้อยกว่า 5 เมตร
6) ท่อดูดเป็นท่อที่ใช้กับปั๊มนํ้า ขนาด 3 นิ้ว ทําจากวัสดุ ทนทาน แข็ง

แรง ได้มาตรฐาน มอก. (6 เมตร) 
7) สายส่ง (ผ้าใบ) เป็นสายส่งนํ้าจากพลาสติกที่เหนียว ทนทาน ได้

มาตรฐาน มอก. (1 ม้วน = 100 เมตร) หรือดีกว่า
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 1 หน้า 78  ลําดับที่ 3
(จัดซื้อตามราคาท้องตลาด) เพื่อความคล่องตัวในการใช้งานในกรณีฉุก
เฉิน และสอดคล้องกับสถานะการคลัง

ครุภัณฑ์โรงงาน
เลื่อยยนต์ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยยนต์ จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้
    เลื่อยยนต์พร้อมอุปกรณ์ เครื่องยนต์เบนซิล 2 จังหวะ ขนาดถัง
นํ้ามัน 0.37 ลิตร ความยาวบาร์โซ่ 300 มม. (12 นิ้ว)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 1 หน้าที่ 78 ลําดับที่ 2
(จัดซื้อตามราคาท้องตลาด)  เพื่อให้เพียงพอในการเผชิญเหตุสาธารณะภัย
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ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง
ปืนฉีดนํ้าดับเพลิง จํานวน 72,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปืนฉีดนํ้าดับเพลิง แบบด้ามปืน (ลําฝอยปรับ
ตรง)  จํานวน 2 ตัว  โดยมีคุณลักษณะดังนี้

1) สามารถปรับระดับได้อย่างน้อย 4 ระดับ
2) ผลิตจากอลูมิเนียมอัลลอย ไม่เกิดสนิม หรือดีกว่า
3) มีคันโยก วาล์วเปิด-ปิดนํ้า ทําจากแสตนเลส
4) ทางนํ้าเข้ามีตะแกรงเหล็ก ทําจากแสตนเลส
5) มีซี่ฟันแสตนเลสทนทาน หมุนได้รอบตัว
6) มีการรับประกันตามมาตรฐาน 1 ปี

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 1 หน้า 78 ลําดับที่ 4
(จัดซื้อตามราคาท้องตลาด) ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ประจําปี ๒๕๖๑

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,012,660 บาท

งบบุคลากร รวม 1,731,660 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,731,660 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,078,680 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานพร้อมปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษา, เจ้าพนักงานธุรการ,ครู ตามแผน
อัตรากําลังพนักงานเทศบาล 3 ปี

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 14,340 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราว สําหรับพนักงานเทศบาลในสังกัดที่มี
สิทธิ์ได้รับตามระเบียบกฎหมายกําหนด

เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะครู
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 596,640 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสําหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งผู้ช่วย
นักวิชาการศึกษา, ผู้ดูแลเด็ก   ตามแผนอัตรากําลังพนักงานเทศบาล 3 ปี

งบดําเนินงาน รวม 281,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 25,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลตามระเบียบว่าด้วย
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น
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ค่าใช้สอย รวม 186,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 146,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรมสัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากร
ตามหลักสูตรต่างๆ ที่สถาบันหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่จัดฝึกอบรมและค่าลง
ทะเบียนต่างๆ สําหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ฯลฯ ในการเข้ารับ
การฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ
-ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อช่วยเหลืองานดูแลระบบ
คอมพิวเตอร์และงานอื่นๆ ที่ขาดแคลนผู้ปฏิบัติงาน หรือไม่เพียงพอต่อ
ภารกิจ  จํานวน 1  คน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สําหรับพนักงาน
เทศบาล และพนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี่ยง ค่าพาหนะ ค่าที่ัพัก ฯลฯ  ตาม
ระเบียบกําหนด

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 25,000 บาท

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

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น ปลั๊กไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฟิวส์ ฯลฯ
 เป็นต้น

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เมน
บอร์ด เมาส์ ฯลฯ เป็นต้น

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,822,122 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,372,122 บาท

ค่าใช้สอย รวม 463,510 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 60,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ โดย
มีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าของรางวัล ค่าการแสดง ค่าวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่ ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ ที่ใช้ในการจัดงาน เกม และจัดบอร์ดนิทรรศการ ค่าเช่าเวทีและ
เครื่องเสียง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 88
       ลําดับที่ 1
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลวัดเฉลียงทอง

จํานวน 122,500 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเป็นค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาล  วัดเฉลียงทอง จํานวน 25 คน ในอัตราคนละ 20
 บาท จํานวน 245  วัน    เป็นเงิน 122,500 บาท
-เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท. 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19
 มิถุนายน 2561 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564
) หน้าที่ 89 ลําดับที่ 8

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่า
กระบือ

จํานวน 147,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเป็นค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่า
กระบือ จํานวน 30 คน ในอัตราคนละ 20 บาท จํานวน 245  วัน เป็นเงิน 
147,000 บาท
-เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท. 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19
 มิถุนายน 2561 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564
) หน้าที่ 89 ลําดับที่ 7

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลวัดเฉลียงทอง

จํานวน 60,580 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
วัดเฉลียงทอง เพื่อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่อง
เล่นเสริมพัฒนาการเด็ก จัดสรร จํานวน  25 คน ในอัตราคนละ 1,700
 บาท เป็นเงิน 42,500 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน สําหรับเด็กอายุ 3-5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลวัดเฉลียงทอง จํานวน  16 คน ในอัตราคนละ 200 บาท/ปี  เป็น
เงิน 3,200 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน สําหรับเด็กอายุ 3-5 ปี ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลวัดเฉลียงทอง จํานวน  16 คน ในอัตราคนละ 200
 บาท/ปี  เป็นเงิน 3,200 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน สําหรับเด็กอายุ 3-5 ปี ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลวัดเฉลียงทอง จํานวน  16 คน ในอัตราคนละ 300
 บาท/ปี  เป็นเงิน 4,800 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สําหรับเด็กอายุ 3-5 ปี ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลวัดเฉลียงทอง จํานวน  16 คน ในอัตราคนละ 430
 บาท/ปี  เป็นเงิน 6,880 บาท
-เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท. 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19
 มิถุนายน 2561 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564
) หน้าที่ 88 ลําดับที่ 4
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่า
กระบือ

จํานวน 63,430 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่า
กระบือ  เพื่อจัดซื้อสื่อการเรียน  การสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่น
เสริมพัฒนาการเด็ก จัดสรร จํานวน  30 คน ในอัตราคนละ 1,700
 บาท เป็นเงิน 51,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน สําหรับเด็กอายุ 3-5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดท่ากระบือ จํานวน  11 คน ในอัตราคนละ 200 บาท/ปี  เป็น
เงิน 2,200 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน สําหรับเด็กอายุ 3-5 ปี ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดท่ากระบือ จํานวน  11คน ในอัตราคนละ 200 บาท/ปี  เป็น
เงิน 2,200 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน สําหรับเด็กอายุ 3-5 ปี ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดท่ากระบือ จํานวน  11 คน ในอัตราคนละ 300 บาท/ปี  เป็น
เงิน 3,300 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สําหรับเด็กอายุ 3-5 ปี ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดท่ากระบือ จํานวน  11 คน ในอัตราคนละ 430
 บาท/ปี  เป็นเงิน 4,730 บาท
-เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท. 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19
 มิถุนายน 2561 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564
) หน้าที่ 88 ลําดับที่ 5

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

ค่าวัสดุ รวม 908,612 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

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 833,612 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นมยุเอสที ชนิดกล่อง) เพื่อจัดสรรให้
แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ จํานวน 416,806 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นมยุเอสที ชนิดกล่อง) เพื่อจัดสรรให้
แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านโนนคอม จํานวน 304,980 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นมยุเอสที ชนิดกล่อง) เพื่อจัดสรรให้
แก่เด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่ากระบือ  จํานวน 60,996 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นมยุเอสที ชนิดกล่อง) เพื่อจัดสรรให้
แก่เด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลวัดเฉลียง
ทอง  จํานวน 50,830 บาท

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

วัสดุอื่น จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์การแปรงฟันให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,450,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,450,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากสําหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนคอม จํานวน 15,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านโนนคอม เป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
แปรงฟันให้นักเรียน  จํานวน 15,000 บาท

โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากสําหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
ท่ากระบือ

จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ เป็นค่าจัดซื้อ
วัสดุอุปกรณ์แปรงฟันให้นักเรียน  จํานวน 15,000 บาท

โครงการอาหารกลางวัน 100% โรงเรียนบ้านโนนคอม จํานวน 600,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านโนนคอม เป็นเงินอุดหนุนอาหาร
กลางวัน จัดสรรให้เด็กอนุบาลและเด็ก ป.1 - ป.6 ในอัตราคน
ละ 20 บาท จํานวน 200 วัน เป็นเงิน 600,000 บาท

โครงการอาหารกลางวัน 100% โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ จํานวน 820,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ เป็นเงินอุด
หนุนอาหารกลางวัน จัดสรรให้เด็กอนุบาลและเด็ก ป.1 - ป.6 ในอัตราคน
ละ 20 บาท จํานวน 200 วัน เป็นเงิน 820,000 บาท

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 90,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 60,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบอกรับวารสารรายเดือน/ปี เพื่อจัดซื้อหนังสือพิมพ์วารสาร
ประจําศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในเขตเทศบาล

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุการศึกษา จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนสําหรับห้องสมุดประชาชน และ
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในเขตเทศบาล เช่น หนังสือ หุ่น แบบ
จําลอง ภูมิประเทศ สื่อการเรียนการสอนทําด้วยพลาสติก  วารสารต่างๆ 
เป็นต้น

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 833,620 บาท

งบบุคลากร รวม 446,620 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 446,620 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 404,620 บาท

- เพื่่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจําปี พร้อมปรับปรุงเงินเดือน
พนักงานเทศบาล ตําแหน่งผู้อํานวยการกอง,เจ้าพนักงานธุรการ ตามแผน
อัตรากําลังพนักงานเทศบาล 3 ปี

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม
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งบดําเนินงาน รวม 387,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง

ค่าใช้สอย รวม 261,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 231,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรมสัมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรตาม
หลักสูตรต่างๆ ที่สถาบันหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่จัดฝึกอบรม และค่าลง
ทะเบียนต่างๆ สําหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ฯลฯ ในการเข้ารับ
การฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของบุคลากร
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา โดยปฏิบัติงานด้าน
สุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม จํานวน 1 คน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา โดยปฏิบัติงานด้านกองทุน
หลักประกันสุขภาพและส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันใน
โรงเรียนและชุมชน จํานวน 1 คน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับพนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ฯลฯ ตามระเบียบ
กําหนด

ค่าวัสดุ รวม 116,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 45,000 บาท

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

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 6,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ปลั๊กไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า ฟิวส์ ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ป้ายคัทเอาท์ แผ่น
พับ เอกสาร เผยแพร่ต่างๆ ตามภารกิจกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เมน
บอร์ด เม้าส์ ฯลฯ เป็นต้น
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 863,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 743,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 580,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันโรคไข้เลือด
ออก โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสมนาคุณวิทยากร,ค่าอาหาร,อาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม,ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่,และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็น
และเกี่ยวข้องในการฝึกอบรม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที่ 90
 ลําดับที่ 1

โครงการพัฒนามาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ จํานวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนามาตรฐานตลาดสด
น่าซื้อ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสมนาคุณวิทยากร,ค่าอาหาร,อาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม,ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่,และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็น
และเกี่ยวข้องในการฝึกอบรม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที่ 73
 ลําดับที่ 2

โครงการส่งเสริมสนับสนุนระบบแพทย์ฉุกเฉิน จํานวน 500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนระบบ
แพทย์ฉุกเฉิน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนอาสากู้ชีพ ค่า
นํ้ามันเชื้อเพลิง ค่าเวชภัณฑ์ ค่าสาธารณูปโภค
- เป็นไปตามพ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (9) , พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496
 มาตรา 50(9) มาตรา 51 (6)  และ พ.ร.บ.การแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ
. 2551 มาตรา 33 วรรค 2
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที่ 90
 ลําดับที่ 2

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสํารวจข้อมูลทะเบียน
สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ,ค่าจัดซื้อวัคซีน และค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
- เป็นไปตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ.2535 มาตรา 29 และพ.ร.บ
.โรคพิษสุนัขบ้า พ.ส.2535 มาตรา 17
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)  เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 1หน้าที่ 68 ลําดับที่ 1

ค่าวัสดุ รวม 163,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่นปูนซีเมนต์ ทราย อิฐ ไม้ต่างๆ ฆ้อน
 คีม กระเบื่้อง สังกะสี ฯลฯ เป็นต้น

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น นํ้ามันเบนซิน นํ้ามัน
ดีเซล นํ้ามันก๊าด นํ้ามันจารบี นํ้ามันเครื่อง ฯลฯ เป็นต้น 
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 83,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ต่างๆ เช่น ทรายกําจัดลุกนํ้า
ยุงลาย นํ้ายาพ่นหมอกควัน นํ้ามันสําหรับผสมนํ้ายาพ่นหมอกควัน ฯลฯ
 เป็นต้น

งบเงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 120,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับหมู่บ้านในเขตเทศบาลจํานวน 6 หมู่
บ้านๆ ละ 20,000 บาท ตามโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 534,060 บาท

งบบุคลากร รวม 333,060 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 333,060 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 333,060 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
พนักงานเทศบาลตําบล นักพัฒนาชุมชน ตามแผนอัตรากําลังพนักงาน
เทศบาล  3 ปี

งบดําเนินงาน รวม 171,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 136,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

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

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่
พัก ฯลฯ ตามที่ระเบียบกําหนด

ค่าวัสดุ รวม 35,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงานต่างๆ เช่น กระดาษ ปากกา หมึก ตรา
ยาง แฟ้ม ฯลฯ เป็นต้น

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์การบันทึกข้อมูล เมน
บอร์ด เมาส์ หมึกคอมพิวเตอร์ ฯลฯ เป็นต้น
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งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

โครงการสนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น จํานวน 30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นตามโครงการสนับ
สนุนภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น

แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน รวม 4,079,840 บาท

งบบุคลากร รวม 168,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 168,840 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 168,840 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วย
นายช่างไฟฟ้า ตามกรอบและแผนอัตรากําลังพนักงานเทศบาล 3 ปี

งบดําเนินงาน รวม 490,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 320,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

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 170,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าซ่อมแซม บํารุงรักษาทรัพย์สินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ
เทศบาล หรืออยู่ในความดูแลของเทศบาล เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ค่าวัสดุ รวม 170,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุไฟฟ้าต่างๆ เช่น หลอดไฟ สายไฟ และอุปกรณ์ที่
เกี่ยวกับการติดตั้ง บํารุงรักษา ซ่อมแซม เป็นต้น

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 120,000 บาท
- เพื่อจัดซืั้อวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง เพื่อใช้ในการซ่อมแซมอาคาร หรือซ่อม
แซมสิ่งก่อสร้างที่เป็นทรัพย์สินหรือที่อยู่ในความดูแลของเทศบาล เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ หรือเพื่อใช้ดําเนินการตามภารกิจ เพื่อแก้
ปัญหาและบริการสาธารณะแก่ประชาชน ตามอํานาจหน้าที่หรือที่ได้รับ
มอบหมาย
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งบลงทุน รวม 3,221,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,221,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างรั้วสํานักงานเทศบาลตําบลภูผาม่าน จํานวน 400,000 บาท
- ก่อสร้างรั้วด้านหน้าสูง 2 ม. พร้อมป้ายสํานักงานเทศบาลตําบลภูผา
ม่าน  ยาว 6.96 ม.  สูง 2.85 ม.  ความยาวรั้วรวม 69.5 ม.
 (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2
 พ.ศ.2549 หมวด 2 มาตรา 16 (5) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้าที่  69
 ลําดับที่ 2

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 4/2 จํานวน 176,000 บาท

- ปรับถมพื้นทางเดิมและบดอัดด้วยเครื่องจักร ปริมาณดินถมไม่น้อย
กว่า 88 ลบ.ม. 
- ถนน คสล. ความหนา 0.15 ม. กว้าง 4 ม. ระยะทาง 56.50 ม. พร้อมหู
ช้างหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 230 ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนที่
เทศบาลกําหนด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50 (2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หน้าที่  70 ลําดับที่ 3

โครงการก่อสร้างถนนประชาอุทิศ ช่วงศาลปู่ตา ม.2 ถึงซอยเทศบาล 12 จํานวน 1,075,000 บาท
- ก่อสร้างถนน ขนาดความหนา 0.15 ม. กว้าง 6 ม. ระยะทางรวม 201
 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,174.67 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางหิน
คลุก หนา 0.20 ม. กว้าง 0.50 ม. หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อย
กว่า 40.20 ลบ.ม. และปรับปรุงบ่อพักนํ้าเสีย จํานวน 32 บ่อ และก่อสร้าง
วางท่อระบายนํ้า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. พร้อมบ่อ
พัก ขนาด 0.75x0.75 ม. จํานวน 10 บ่อ ระยะทางรวม 110 ม. (ราย
ละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50 (2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หน้าที่  71 ลําดับที่ 7

โครงการก่อสร้างทางเข้าศาลปู่ตาบ้านท่ากระบือ จํานวน 66,000 บาท
- ก่อสร้างทางเดิน คสล.เข้าศาลปู่ตา  หนา 0.10 ม. กว้าง 1.60 ม. ระยะ
ทาง 83 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 132.80 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางหิน
คลุก กว้าง 0.25 ม. ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 6.22 ลบ.ม. (รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50 (2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หน้าที่  71 ลําดับที่ 8

โครงการซ่อมแซมผิวจราจรซอยเทศบาล 14 จํานวน 907,000 บาท
- ถนนผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลต์ ความหนา 0.05 ม. กว้าง 6 ม
. ความยาว 276 ม. พร้อมหูช้าง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,682.80 ตร.ม
. พร้อมตีเส้นจราจร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50 (2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หน้าที่  70 ลําดับที่ 2
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โครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอยเทศบาล 2 จํานวน 262,000 บาท
- ปรับถมพื้นทางเดิมและบดอัดด้วยเครื่องจักร ปริมาณดินถมไม่น้อย
กว่า 60.75 ลบ.ม.
- ถนน คสล.  ความหนา 0.15 ม.  กว้าง 4 ม. ระยะทาง 90 ม.  หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 360 ตร.ม.  และไหล่ทางหินคลุก ปริมาณไม่น้อยกว่า 9 ลบ.ม
. (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50 (2)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2 หน้าที่ 84  ลําดับที่ 10

โครงการปรับปรุงถนนเรียบลํานํ้าเชิญ พร้อมวางท่อระบายนํ้า ม.6 ต.ภูผา
ม่าน

จํานวน 143,000 บาท

- งานปรับพื้นดินเดิม ประกอบด้วย
    ช่วงที่ 1  ปรับพื้นถนนเดิม ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 127 ลบ.ม
. พร้อมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร
    ช่วงที่ 2  วางท่อ คสล. เพิ่มเติมท่อเดิม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40
 ม. จํานวน 18 ท่อน พร้อมถมดินบดอัดแน่น
- งานปรับปรุง ประกอบด้วย
    ช่วงที่ 1 ก่อสร้างถนน คสล. หนา 0.15 ม. กว้าง 4.0 ม. ยาว 10 ม
. พร้อมดาด คสล. คันทางหนา 0.05 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 41.7 ตร.ม.
    ช่วงที่ 2 ลงหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.10 ม. กว้างเฉลี่ย 3 ม
. ยาวรวม 410 ม. หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 123 ลบ.ม. 
    เป็นเงิน งปม. 143,000 บาท
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50 (2)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2 หน้าที่ 72  ลําดับที่ 10

โครงการลงหินคลุกถนนสู่พื้นที่การเกษตร (ตรงข้ามโรงเรียนบ้านโนนสว่าง
ท่ากระบือ)

จํานวน 42,000 บาท

- ลงหินคลุก หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร กว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 390
 เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 117 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ (ราย
ละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50 (2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 1 หน้าที่ 70 ลําดับที่ 1 

เงินชดเชยค่าก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จํานวน 150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยค่าก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ.) 0405.2/ว
 110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561

งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายในเขตเทศบาล จํานวน 200,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอชุมแพ เพื่อเป็นค่า
ใช้จ่ายตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอชุมแพ รายละเอียด
ตามประมาณการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอชุมแพ
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งานสวนสาธารณะ รวม 192,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 192,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 192,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 192,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานสวน
สาธารณะเช่น การดูแล บํารุงรักษาสวนสาธารณะ สนามหญ้า ต้นไม้ ใน
เขตเทศบาลตําบลภูผาม่าน และงานอื่นๆ ที่ขาดแคลนผู้ปฏิบัติงานหรือไม่
เพียงพอต่อภารกิจ จํานวน 2 คน  

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 1,601,440 บาท
งบบุคลากร รวม 1,080,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,080,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 972,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่งพนักงานขับรถ
ยนต์ คนงานประจํารถขยะ คนงาน ตามแผนอัตรากําลังพนักงาน
เทศบาล 3 ปี

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและค่าตอบแทนพิเศษสําหรับ
พนักงานจ้างในสังกัดที่มีสิทธิ์ได้รับตามระเบียบกฎหมายกําหนด

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

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 46,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทําความสะอาดห้องนํ้าสาธารณะ,อาคาร
ตลาดสดที่อยู่ในความดูแลของเทศบาล
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากําจัดสิ่งปฏิกูลห้องนํ้าตลาดสดเทศบาลตําบลภูผาม่าน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการหมู่บ้านสะอาด จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการหมู่บ้านสะอาด โดยมีค่าใช้
จ่ายประกอบด้วย ค่าสมนาคุณวิทยากร,ค่าอาหาร,อาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม,ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่,และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง
ในการฝึกอบรม
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(3) และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 1 หน้าที่ 71 ลําดับที่ 1

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ
เทศบาล หรืออยู่ในความดูแลของเทศบาล เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

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

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่นไม้กวาด ตะกร้า บุ้ง
กี๋ นํ้ายาล้างห้องนํ้า ถังขยะ ฯลฯ เป็นต้น
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน อะไหล่รถ
ยนต์ จักรยานยนต์ และอื่นๆที่จําเป็นในการบํารุงรักษาซ่อมแซม

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 130,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น นํ้ามันดีเซล นํ้ามัน
เบนซิน นํ้ามันเครื่อง ฯลฯ เป็นต้น

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ถุง
เท้า รองเท้า ผ้าปิดจมูก ฯลฯ เป็นต้น

งบเงินอุดหนุน รวม 175,440 บาท
เงินอุดหนุน รวม 175,440 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับสถานที่ทิ้งขยะมูลฝอย จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเทศบาลตําบลโนนคอม ตามโครงการลดขยะต้น
ทาง

โครงการฝังกลบขยะกําจัดแมลงวันและดับกลิ่นสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย จํานวน 165,440 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเทศบาลตําบลโนนคอม ตามโครงการฝังกลบ
ขยะกําจัดแมลงวันและดับกลิ่นสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 275,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 215,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 215,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดงานวันเทศบาล จํานวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการวันเทศบาล โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าป้ายไวนิล, ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา, ค่าจ้างเหมาประกอบ
อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม, ค่านํ้าดื่มรับรองสําหรับแขกผู้มีเกียรติ, ค่า
วัสดุสํานักงาน, ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 71
 ลําดับที่ 1

โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ) จํานวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ(โรงเรียนผู้สูงอายุ) โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสมนาคุณ
วิทยากร,ค่าอาหารและเครื่องดื่ม,อาหารว่างและเครื่องดื่ม,ค่าวัสดุโฆษณา
และเผยแพร่ ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ในการฝึกอบรมและค่าใช้จ่าย
อื่นๆที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการฝึกอบรม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 2 หน้าที่ 74 ลําดับที่ 2
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โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่, ค่าจ้าง
เหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่ม, ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม, ค่าสัมมนาคุณวิทยากร, ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ในการ
ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้า 94 ลําดับที่ 3

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพทางเลือกใหม่ตามพระราชดําริ
เศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่ม
อาชีพทางเลือกใหม่ตามพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าสมนาคุณวิทยากร,ค่าอาหารและเครื่องดื่ม,อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม,ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่,ค่าของสมนาคุณในการศึกษาดู
งาน,ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ในการฝึก
อบรม ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการฝึกอบรม
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2542 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2พ.ศ
.2549 )มาตรา 16(6)  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที่ 79
 ลําดับที่ 2

โครงการส่งเสริมอาชีพการผลิตของที่ระลึกเพื่อส่งเสริมรายได้แก่ประชาชน จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมอาชีพการผลิตของ
ที่ระลึกเพื่อส่งเสริมรายได้แก่ประชาชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า
สมนาคุณวิทยากร,ค่าอาหารและเครื่องดื่ม,อาหารว่างและเครื่องดื่ม,ค่า
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่,ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ในการฝึก
อบรม ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการฝึกอบรม
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 51(5) และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 81
 ลําดับที่ 9

โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส จํานวน 40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ คน
พิการ และผู้ด้อยโอกาส โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสมนาคุณ
วิทยากร,ค่าอาหารและเครื่องดื่ม,อาหารว่างและเครื่องดื่ม,ค่าวัสดุโฆษณา
และเผยแพร่,ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่าย
อื่นๆที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการฝึกอบรม
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 51(5) และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที่ 94
 ลําดับที่ 1
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งบเงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (จังหวัดขอนแก่น) จํานวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนจังหวัดขอนแก่น ตามโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อําเภอภูผาม่าน) จํานวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอภูผาม่าน ตามโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 215,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน จํานวน 120,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันกีฬาประชาชน โดย
มีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าเงินรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่า
อุปกรณ์กีฬา ค่าเตรียมสนามแข่งขัน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ค่าเช่าเครื่องเสียง   ค่าโล่หรือ
ถ้วยรางวัล ค่าชุดกีฬา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น การจัดพิธีเปิด-ปิดการแข่ง
ขัน ริ้วขบวน ค่าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์เวชภัณฑ์ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 95 ลําดับ
ที่ 1

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬาประจําศูนย์กีฬาหมู่บ้านและศูนย์กีฬา
เทศบาล เช่น ลูกฟุตบอล ตะกร้อ วอลเลย์บอล ตาข่ายกีฬา ฯลฯ เป็นต้น

งบเงินอุดหนุน รวม 65,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 65,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนต้านยาเสพติด โรงเรียนบ้านโนนคอม จํานวน 15,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านโนนคอม ตามโครงการจัดแข่งขัน
กีฬานักเรียนและประชาชน     ต้านยาเสพติด จํานวน 15,000 บาท

โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนต้านยาเสพติด โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่า
กระบือ

จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ ตามโครงการ
จัดแข่งขันกีฬานักเรียนและประชาชนต้านยาเสพ
ติด จํานวน 15,000 บาท

โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อพัฒนาทักษะกีฬาแก่เยาวชน(กีฬาศูนย์เครือข่าย) จํานวน 20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนนาฝายวิทยา ตามโครงการแข่งขันกีฬา
เด็กและเยาวชนเพื่อพัฒนาทักษะสู่ความเป็นเลิศ  จํานวน 20,000 บาท

โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติด จํานวน 15,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนภูผาม่าน ตามโครงการแข่งขันกีฬา
เยาวชนต้านยาเสพติด จํานวน 15,000 บาท
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 705,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 570,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 570,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนาและพิธีการต่างๆ และวันสําคัญของชาติ จํานวน 50,000 บาท
-เพื่อจ่ายในพิธีทางศาสนาและพิธีการต่างๆ และวันสําคัญของชาติ หรือ
ตามประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติในท้องถิ่น

โครงการแข่งขันเรือพายในวันออกพรรษา จํานวน 60,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันขันเรือพายในวัน
ออกพรรษา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าเงินรางวัล ค่าวัสดุโฆษณาเผย
แพร่ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่ารับรอง ค่า
วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการจัดงาน ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน และค่า
ใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 67 ลําดับ
ที่ 7

โครงการจัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา จํานวน 50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมแห่เทียนเข้า
พรรษา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าเงินรางวัล ค่าวัสดุโฆษณาเผย
แพร่  ค่าเช่าเวทีและเครื่องเสียง ค่ารับรอง ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ใน
การจัดงาน ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา และค่า
ใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 67 ลําดับ
ที่ 5

โครงการจัดงานประเพณีตรุษไท จํานวน 200,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีตรุษไท โดย
มีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย   ค่าจ้างเหมาตกแต่งรถและขบวนประเพณี ค่า
จ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่าจัดส่งเทพีเข้าประกวด ค่าวัสดุโฆษณาเผย
แพร่ ค่าจ้างเหมาจัดทําพานหมากเบ็ง พานบายศรี ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายใน
การตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าเช่าเวทีและเครื่องเสียง  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่
ใช้ในการจัดงาน ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและ
เกี่ยวข้องในการจัดงาน 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 66 ลําดับ
ที่ 2
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โครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก (บุญบั้งไฟ) จํานวน 35,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีบุญเดือน
หก (บุญบั้งไฟ) โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุโฆษณาเผยแพร่ ค่า
ใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่  ค่ารับรอง ค่าเช่าเครื่องเสียง และค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 67 ลําดับ
ที่ 4

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ จํานวน 80,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าเงินรางวัล ค่าวัสดุโฆษณาเผย
แพร่ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าเช่าเวทีและเครื่องเสียง ค่า
รับรอง ค่าการแสดง ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการจัดงาน ค่าตอบแทน
กรรมการตัดสิน ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่าจ้างเหมาประดับไฟแสงสว่าง
บริเวณงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 66 ลําดับ
ที่ 3

โครงการทําบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ จํานวน 10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการทําบุญตักบาตรเนื่องในวัน
ขึ้นปีใหม่ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุโฆษณาเผยแพร่ ค่าใช้จ่าย
ในการตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 66 ลําดับ
ที่ 1

โครงการสรงนํ้าถํ้าพระและถํ้าหมูบ จํานวน 35,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสรงนํ้าถํ้าพระและถํ้าหมูบ
 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุโฆษณาเผยแพร่ ค่าใช้จ่ายในการ
ตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่ารับรอง ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้
ในการจัดงาน ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและ
เกี่ยวข้องในการจัดงาน 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 67 ลําดับ
ที่ 6
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โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม(รําบวงสรวง) งานเทศกาลไหมสากล 
ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น

จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม(รํา
บวงสรวง) งานเทศกาลไหมสากล ประเพณีผูกเสี่ยว และกาชาด จังหวัด
ขอนแก่น โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้างเหมารถ ค่าเช่าชุด ค่าแต่ง
หน้าพร้อมทําผม ค่ารับรอง ค่าวัสดุสํานักงาน  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น
และเกี่ยวข้องในการจัดงาน 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2 หน้าที่ 65 ลําดับที่ 1

งบลงทุน รวม 30,000 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,000 บาท
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์

เครื่องดนตรีพื้นบ้าน จํานวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องดนตรีพื้นบ้าน จํานวน 1 ชุด ประกอบด้วย  

1) โปงลางไม้มะหาดทอง 18 ลูก โดยมีคุณลักษณะดังนี้
           -โปงลางทําด้วยไม้มะหาดทอง ไม้แห้งสนิท ไม่น้อยกว่า 18
 ลูก มี 7 เสียง (โด, เร, มี, ฟา, ซอล, ลา, ที)
           - โปงลางลูกใหญ่ ยาวไม่น้อยกว่า 60 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลางไม่
น้อยกว่า 60 ซม. ลูกถัดไปลดหลั่นกันตามลําดับ ด้วยความสวยงาม ร้อย
เชือกผูกติดกันเป็นผืน ไม่มีการเคลือบเงาหรือทําสี
           - ไม้ตีโปงลางทําด้วยไม้เนื้อแข็ง
           -ขาขั้งโปงลางลักษณะยืนตี ทําด้วยไม้เนื้อแข็งหรือเหล็ก สามารถ
ถอดประกอบได้ เคลือบเงาและทําสีสวยงาม
           - คุณภาพเสียงโปงลางตีดัง กังวาน

2) พิณไฟฟ้า  3  สาย 24 เฟรต โดยมีคุณลักษณะดังนี้
           - ตัวพิณทําด้วยไม้เนื้อแข็ง
           - ตัวพิณติดปิ๊กอัพขยายเสียงอย่างน้อย 1 ตัว
           - ลูกบิดทําด้วยเหล็กชุบ 3 ตัว
           - หัวพิณแกะสลักพญานาคหรือหัวหงส์ 1 หัว สามารถถอดได้
           - ความยาวตัวพิณไม่น้อยกว่า 75 ซม. ความหนา ไม่น้อยกว่า 1
 นิ้ว ความกว้างไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว 
           - ฝังขั้นเฟรต 24 เฟรต 24 ช่องเสียง ระยะเสียงมาตรฐานลงที่คอ
พิณ
           - มีปุ่มปรับเสียงหนัก-เบา จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ปุ่ม และเสียง
ทุ้ม-แหลม จํานวน 1 ปุ่ม
           - มีสายสะพายอย่างดี (หนัง หรือ ผ้า)
           - เนื้อไม้เคลือบเงาหรือเคลือบสีสวยงาม
           - คุณภาพเสียงพิณไฟฟ้า ดีดเบาเสียงดังกังวาน สายพิณไม่กระทบ
ขั้นเสียง
           - มีช่องเสียบรับสัญญาณขยายเสียง
           - สายพิณมีจํานวน 3 สาย แต่ละสาย มีขนาดลดไหล่ตามมาตรฐาน
เสียงสากล
           - หย่องหลัง (Satderl) ทําด้วยโลหะหรือสแตนเลส สามารถปรับ
ระยะได้
           - หย่องหน้า (nut) ทําด้วยไม้เนื้อแข็ง อะคลิลิค สามารถปรับระยะ
ได้
           - มีกระดุมใส่สายสะพาย  2 ตัว

3) เบสไฟฟ้า 4 สาย 24 เฟรต โดยมีคุณลักษณะดังนี้
           - ตัวเบสทําด้วยไม้เนื้อแข็ง 
           - ตัวเบสติดปิ๊กอัพขยายเสียงอย่างน้อย 1 ตัว (Hummaking)
           - ลูกบิดทําด้วยเหล็กซุบ 4 ตัว
           - หัวเบสแกะสลักพญานาคหรือหัวหงส์ 1 หัว สามารถถอดได้
           - ความยาวตัวเบสไม่น้อยกว่า 110 ซม. ความหนา ไม่น้อยกว่า 1
 นิ้ว ความกว้างไม่น้อยกว่า 9 นิ้ว 
           - เนื้อไม้เคลือบเงาหรือเคลือบสีสวยงาม
           - มีตัวปรับสัญญาณความดัง-เบา ไม่น้อยกว่า 1 ปุ่ม ปรับสัญญาณ
เสียงทุ้ม/แหลม ไม่น้อยกว่า 1 ปุ่ม
           - มีช่องเสียบรับสัญญาณขยายเสียง
           - มีสายสะพายอย่างดี (หนัง หรือ ผ้า)
           - คุณภาพเสียงเบสไฟฟ้า ตามลักษณะเสียงเบสสากล สายเบสทั้ง 4
 สาย ไม่กระทบขั้นเสียง
           - ฝังขั้นเฟรต 24 เฟรต 24 ช่องเสียง ระยะเสียงมาตรฐานเบส
สากลที่คอเบส
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           -  หย่องหลัง (Satderl) ทําด้วยโลหะหรือสแตนเลส ตาม
มาตรฐานเบสสากล สามารถปรับระยะได้
           - หย่องหน้า (nut) ทําด้วยไม้เนื้อแข็ง อะคลิลิค 
           - มีกระดุมใส่สายสะพาย  2 ตัว
           - สายเบสมีจํานวน 4 สาย ไล่เสียงขามขนาดมาตรฐานเบสสากล

4) แคน 7 โดยมีคุณลักษณะดังนี้
           - ตัวแคนทําด้วยไม้กู่แคน
           - ลิ้นแคนทําด้วยลิ้นเงิน หรือลิ้นทองเหลือง
           - มีลูกแคน 7 คู่
           - เต้าแคนทําด้วยรากไม้เนื้อแข็ง
           - รูปทรงได้มาตรฐาน เจาะรูได้ระดับเสียงมาตรฐาน มัดด้วยเชือก
หรือเถาวัลย์

5) แคน 8 โดยมีคุณลักษณะดังนี้
           - ตัวแคนทําด้วยไม้กู่แคน
           - ลิ้นแคนทําด้วยลิ้นเงิน หรือลิ้นทองเหลือง
           - มีลูกแคน 8 คู่
           - เต้าแคนทําด้วยรากไม้เนื้อแข็ง
           - รูปทรงได้มาตรฐาน เจาะรูได้ระดับเสียงมาตรฐาน มัดด้วยเชือก
หรือเถาวัลย์

6) กลองหาง+รํามะนา พร้อมขาตั้ง (1 ชุด มี 4 ใบ) โดยมี
คุณลักษณะดังนี้
            - ลูกกลองหางทําด้วยไม้ขนุน, ไม้มะกอกป่า, ไม้จามจุรีอบให้
แห้ง ทานํ้ายากันแมลง ตัวกลองมีความยาวไม่ตํ่ากว่า 75 ซม.
            - หน้ากองหางขึงด้วยหนังวัว เส้นผ่าศูนย์กลาง หน้ากลองไม่ตํ่า
กว่า 9 นิ้ว ขึงตึงได้ระดับเสียงมาตรฐาน
            - สายโยงเร่งเสียงทําจากเชือกไนล่อน
            - ลูกกลองรํามะนาทาด้วยไม้เนื้อแข็ง ทานํ้านากันแมลง ตัวกลอง
รํามะนามีความยาวไม่ตํ่ากว่า 35 ซม.
             - หน้ากลองรํามะนาขึงด้วยหนังวัว เส้นผ่าศูนย์กลาง หน้ากลอง
รํามะนาไม่ตํ่ากว่า 17 นิ้ว ขึงหนังตึงได้มาตรฐาน
             - ขาตั้งกลองหางและกลองรํามะนาทําด้วยเหล็ก พร้อมเคลือบสี
             - เสียงกลองหางและกลองรํามะนาเสียงดังกังวาน

7) โหวด 7 เสียง โดยมีคุณลักษณะดังนี้
             - ตัวโหวดทําด้วยไม้กู่แคน
             - ตัวโหวดเรียงจากเสียงตํ่าไปเสียงสูง
             - ลูกโหวดไม่น้อยกว่า 13 ลูก มี 7 เสียง (โด,เร,มี,ฟา,ซอล,ลา,ที)
             - ความยาวของโหวดลูกแรกยาวไม่น้อยกว่า 25 ซม. ลูกถัดไป
ลดหลั่นกันตามลําดับความสวยงาม
             - รูปทรงได้ขนาดมาตรฐาน
             - เทียบเสียงได้ระดับมาตรฐานสากล
             - ลูกโหวดไล่ระดับสวยงาม

8) ไหซอง (1ชุด มี 4 ใบ) โดยมีคุณลักษณะดังนี้
             - ตัวไหทําด้วยดินเผา วาดลวดลายรูปทรงได้ขนาด
มาตรฐาน ขนาดไหลดหลั่นตามลําดับ
             - ขาตั้งไห ทําด้วยเหล็กเคลือบสี พร้อมผ้าคลุมขาตั้ง สามารถถอด
ประกอบได้ 

9) กลองยาวอีสาน โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ลูกกลองทําด้วยไม้ขนุนหรือไม้เนื้อแข็ง อบให้แห้งสนิท ทา

ด้วยยากันแมลง ตัวกลองมีความยาวไม่ตํ่ากว่า 75 ซม.
              - หน้ากลองขึงด้วยหนังวัว เส้นผ่าศูนย์กลาง หน้ากลอง ไม่ตํ่า
กว่า 9 นิ้ว
              - หนังกลองขึงตึงเมื่อถ่วงหน้ากลองแล้วได้ระดับเสียงมาตรฐาน
เสียงกลองยาวอีสาน พร้อมใช้งาน
              - สายโยงเร่งเสียงทําจากเชือกไนล่อน
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              - เสียงกลองเสียงดัง กังวาน
10) ฉาบเล็ก โดยมีคุณลักษณะดังนี้

              - ตัวฉาบทําด้วยโลหะหรือทองเหลือง มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่ตํ่า
กว่า 4 นิ้ว 
              - ตัวฉาบลงหินหรือไม่ลงหิน (ลงหินกรณีเลือกซื้อแบบฉาบเล็ก
ลงหิน) มีเชือกผูกระหว่างตัวฉาบ 2 ด้าน
              - เสียงดัง กังวาน

11) ฉาบใหญ่ โดยมีคุณลักษณะดังนี้
              - ตัวฉาบทําด้วยโลหะหรือทองเหลือง มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่ตํ่า
กว่า 9 นิ้ว 
              - ตัวฉาบลงหินหรือไม่ลงหิน (ลงหินกรณีเลือกซื้อแบบฉาบเล็ก
ลงหิน) มีเชือกผูกระหว่างตัวฉาบ 2 ด้าน
              - เสียงดัง กังวาน
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว1143 ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2558
- แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง
ฉบับที่ 2 หน้า 81 ลําดับที่ 12
(จัดซื้อตามราคาท้องตลาด ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ประจําปี 2561)

งบเงินอุดหนุน รวม 105,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 105,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว จํานวน 15,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอภูผาม่าน ตามโครงการ
เทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว  

โครงการบริหารจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี และงานพิธีในส่วนภูมิภาค จํานวน 30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอภูผาม่าน ตามโครงการ
บริหารจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธีและงานพิธีในส่วนภูมิภาค ประกอบ
ด้วย งานพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี,งานพิธีเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่อง
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ,งานพระราชพิธี
บรมราชาภิเษกในหลวงรัชกาลที่ 10 งานรัฐพิธีอื่น ๆ

เงินอุดหนุนเอกชน
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงในวันออกพรรษา จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนบ้านเซินเหนือ ตามโครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทงในวันออกพรรษา   

โครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณีลอยกระทงในวันเพ็ญเดือน 12 จํานวน 30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนบ้านเซินใต้ ตามโครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง ในวันเพ็ญเดือน 12    

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,404,040 บาท

งบบุคลากร รวม 1,047,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,047,040 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 517,540 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองช่าง วิศวกรโยธา ตามกรอบและแผน
อัตรากําลังพนักงานเทศบาล 3 ปี 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองช่าง 
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ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 250,140 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจํา พร้อมปรังปรุงเงินเดือน
ประจําปี ตําแหน่งผู้ช่วยช่างทุกประเภท ตามกรอบและแผนอัตรากําลัง
พนักงานเทศบาล 3 ปี

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 237,360 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วย
วิศวกรโยธา ตามกรอบและแผนอัตรากําลังพนักงานเทศบาล 3 ปี

งบดําเนินงาน รวม 357,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
ประจํา ตามระเบียบว่าด้วยงานสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น

ค่าใช้สอย รวม 162,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 132,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรมสัมมนา เพื่อพัฒนา
บุคลากรตามหลักสูตรต่างๆ ที่สถาบันหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่จัดฝึก
อบรม และค่าลงทะเบียนต่างๆ สําหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
ประจํา พนักงานจ้าง ในการเข้ารับการฝึกอบรมต่างๆ เพื่อเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพของบุคลากร
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาะบริการบุคคลธรรมดา เพื่อช่วยเหลืองาน
ธุรการ 1 คน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

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

ค่าวัสดุ รวม 165,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ ปากกา หมึก ตรา
ยาง แฟ้ม ฯลฯ เป็นต้น

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 35,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่ายานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน อะไหล่รถ
ยนต์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 45,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่านํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น นํ้ามันดีเซล นํ้ามัน
เบนซิน นํ้ามันหล่อลื่น ฯลฯ เป็นต้น

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น สี พู่กัน ไม้อัด แผ่น
ป้าย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ เป็นต้น

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 45,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึก เมาส์ ซีดี แผ่นหรือจาน
บันทึกข้อมูล ฯลฯ เป็นต้น
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แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้ รวม 165,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 165,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 85,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งนํ้าสาธารณะ จํานวน 15,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการกําจัดผักตบชวาและวัชพืช
ในแหล่งนํ้าสาธารณะโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารและเครื่อง
ดื่ม  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่  ค่าป้ายโฆษณา ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและ
เกี่ยวข้องในการจัดงาน
-เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496  มาตรา 50 (2)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 1 หน้าที่ 69 ลําดับที่ 1 

โครงการส่งเสริมเทศบาลเมืองคาร์บอนตํ่าอย่างยั่งยืน (Low carbon city) จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเทศบาลเมืองคาร์บอนตํ่า
อย่างยั่งยืน (Low carbon city) โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า
สมนาคุณวิทยากร,ค่าอาหาร,อาหารว่างและเครื่องดื่ม,ค่าวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่,และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการฝึกอบรม
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (24) , พ.ร.บ.ส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2523 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที่ 78
 ลําดับที่ 3

โครงการสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสร้างจิตสํานึกในการ
อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย ค่าสมนาคุณวิทยากร,ค่าอาหาร,อาหารว่างและเครื่องดื่ม,ค่า
พาหนะ,ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่,และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นและเกี่ยว
ข้องในการฝึกอบรม
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจ ให้
แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (24), พ.ร.บ.ส่ง
เสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที่ 77
 ลําดับที่ 1

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสมนาคุณ
วิทยากร,ค่าอาหาร,อาหารว่างและเครื่องดื่ม,ค่าวัสดุโฆษณาและเผย
แพร่,และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการฝึกอบรม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที่ 78
 ลําดับที่ 4
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ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ต้นราชพฤกษ์ ต้นอินทนิลนํ้า ต้นไม้
ยืนต้น หญ้าแฝก ไม้ดอกไม้ประดับ พันธุ์พืช ปุ๋ย  ฯลฯ เป็นต้น

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 8,572,800 บาท

งบกลาง รวม 8,572,800 บาท
งบกลาง รวม 8,572,800 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 190,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมตามกฎหมายกําหนด 
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา จํานวน 1,110,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลืองบเฉพาะการประปาในการบริหารกิจการ
ประปา

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 5,300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามหลักเกณฑ์ที่ระเบียบกําหนด
เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,290,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพคนพิการตามหลักเกณฑ์ที่ระเบียบกําหนด
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 36,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ตามหลักเกณฑ์ที่ระเบียบกําหนด
รายจ่ายตามข้อผูกพัน

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 227,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
เครื่องหมายจราจรต่างๆ หรือการกระทําอื่นๆ เกี่ยวกับการ
จราจร จํานวน 2,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่ จํานวน 90,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) ตาม
ข้อบังคับสันนิบาต จํานวน 35,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลภูผา
ม่าน จํานวน 100,000 บาท

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 419,000 บาท

- เพื่อจ่ายสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการตามกฎหมายกําหนด
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