
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลภูดิน

อําเภอ เมืองกาฬสินธุ   จังหวัดกาฬสินธุ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 38,192,195 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,345,042 บาท

งบบุคลากร รวม 6,428,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520 บาท

1. เงินเดือนนายกเทศมนตรีตําบลภูดิน  จํานวน 331,200 บาท   
     -เพื่อจายเปนเงินเดือนนายกเทศมนตรีตําบลภูดิน จํานวน 
1 อัตรา  เดือนละ 27,600 บาท  ตั้งจายไว้ 12 เดือน  เปนเงิน  331,200
 บาท  ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหาร 
งานทั่วไป (00110)

2. เงินเดือนรองนายกเทศมนตรีตําบลภูดิน  จํานวน 364,320 บาท  
 -เพื่อจายเปนเงินเดือนรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 อัตรา เดือนละ 15,180
 บาท/อัตรา  ตั้งจายไว้ 12 เดือน เปนเงิน 364,320 บาท   ตั้งจายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
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เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

1. คาตอบแทนประจําตําแหนงนายกเทศมนตรีตําบลภูดิน  จํานวน  
48,000 บาท  
     -เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกเทศมนตรี  จํานวน 
1 อัตรา เดือนละ 4,000 บาท ตั้งจายไว้ 12 เดือน เปนเงิน  48,000 บาท
 ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)

2. คาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายกเทศมนตรีตําบลภูดิน  
จํานวน 72,000 บาท
     -เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายก
เทศมนตรี จํานวน 2 อัตรา เดือนละ 3,000 บาท/อัตรา   ตั้งจายไว้ 12
 เดือน  เปนเงิน 72,000 บาท  ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110)

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

1. คาตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีตําบลภูดิน  
จํานวน  48,000  บาท
     -เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี  จํานวน    1
 อัตรา เดือนละ 4,000 บาท ตั้งจายไว้ 12 เดือน เปนเงิน 48,000 บาท ตั้งจาย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
2. คาตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรีตําบลภูดิน             
จํานวน  72,000  บาท
     -เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี  จํานวน 2
 อัตรา เดือนละ 3,000 บาท/อัตรา ตั้งจายไว้ 12 เดือน  เปนเงิน 72,000
 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)   
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เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวน
ตําบล

จํานวน 198,720 บาท

1. คาตอบแทนเลขานุการ  จํานวน  115,920 บาท
     -เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนให้แกเลขานุการนายก
เทศมนตรี  จํานวน 1 อัตรา  เดือนละ 9,660 บาท  
ตั้งจายไว้ 12 เดือน เปนเงิน 115,920 บาท  ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
2. คาตอบแทนที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลภูดิน  จํานวน  82,800 บาท
     -เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี   จํานวน 1
 อัตรา  เดือนละ 6,900 บาท  ตั้งจายไว้ 12 เดือน  เปนเงิน  82,800
 บาท  ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 1,490,400 บาท

1. คาตอบแทนรายเดือนตําแหนงประธานสภาเทศบาล
ตําบลภูดิน  จํานวน 182,160  บาท
     -เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนประธานสภาเทศบาลตําบลภู
ดิน จํานวน 1 ตําแหนง เดือนละ 15,180 บาท ตั้งจายไว้ 
12 เดือน เปนเงิน 182,160 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
2. คาตอบแทนรายเดือนตําแหนงรองประธานสภาเทศบาลตําบลภู
ดิน  จํานวน 149,040  บาท
  -เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนรองประธานสภาเทศบาลตําบลภู
ดิน จํานวน 1 ตําแหนง เดือนละ 12,420บาท ตั้งจายไว้ 12 เดือน เปน
เงิน 149,040 บาท ตั้งจายจากเงิน   รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110)
3. คาตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภาเทศบาลตําบลภูดิน       
จํานวน  1,159,200  บาท
    -เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลภูดิน จํานวน 10 ตําแหนง เดือนละ 9,660 บาท/ตําแหนง  
ตั้งจายไว้ 12 เดือน เปนเงิน 1,159,200 บาท ตั้งจายจากเงิน
รายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,804,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,610,480 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเดือนของพนักงานเทศบาล สํานักปลัดเทศบาล  จํานวน 
7 อัตรา  ดังนี้  
     1. ตําแหนงปลัดเทศบาลตําบลภูดิน 
(นักบริหารงานท้องถิ่น) ระดับกลาง  จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 39,880
 บาท ตั้งจายไว้ 12 เดือน เปนเงิน 478,560 บาท ตั้งจายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
     2. ตําแหนงหัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล  
(นักบริหารงานทั่วไป)  ระดับต้น  จํานวน  1 อัตรา เดือนละ 34,110 บาท ตั้ง
จายไว้ 12 เดือน เปนเงิน 409,320 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110)
     3. ตําแหนงหัวหน้าฝายอํานวยการ  (นักบริหารงานทั่วไป) ระดับ
ต้น  จํานวน  1 อัตรา  เดือนละ 32,450 บาท  ตั้งจายไว้  
12 เดือน  เปนเงิน 389,400 บาท  ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
     4. ตําแหนงนักพัฒนาชุมชน  ระดับชํานาญการ  
จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 28,560 บาท ตั้งจายไว้ 12 เดือน 
เปนเงิน 342,720 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
     5.  ตําแหนงนิติกร   ระดับชํานาญการ  
จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 28,560 บาท ตั้งจายไว้ 12 เดือน 
เปนเงิน 342,720 บาท  ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  
     6. ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล   ระดับปฏิบัติการ  
จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 24,870 บาท ตั้งจายไว้ 12 เดือน 
เปนเงิน 298,440 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
     7. ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน  
ระดับชํานาญการ  จํานวน  1 อัตรา  เดือนละ 29,110 บาท    
ตั้งจายไว้ 12 เดือน  เปนเงิน  349,320 บาท  ตั้งจายจากเงิน
รายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนตําแหนงปลัดเทศบาลตําบลภูดิน เดือน
ละ 7,000 บาท ตั้งจายไว้ 12 เดือน เปนเงิน 84,000 บาท  ตั้งจายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป (00110)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 144,000 บาท

1. เงินประจําตําแหนงปลัดเทศบาลตําบลภูดิน 
(นักบริหารงานท้องถิ่น) ระดับกลาง  จํานวน  84,000 บาท 
    -เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงปลัดเทศบาลตําบลภูดิน  
เดือนละ 7,000 บาท ตั้งจายไว้ 12 เดือน เปนเงิน 84,000 บาท  
ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
2.  เงินประจําตําแหนงหัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล                  
(นักบริหารงานทั่วไป) ระดับต้น  จํานวน 42,000 บาท  
    -เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงหัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล  เดือน
ละ 3,500 บาท  ตั้งจายไว้ 12 เดือน เปนเงิน 42,000 บาท  ตั้งจายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
3.  เงินประจําตําแหนงหัวหน้าฝายอํานวยการ (นักบริหารงานทั่วไป) 
ระดับต้น  จํานวน 18,000 บาท  
    -เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงหัวหน้าฝายอํานวยการ
เดือนละ 1,500 บาท  ตั้งจายไว้ 12 เดือน  เปนเงิน 18,000 บาท  ตั้งจายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)

คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 210,840 บาท

-เพื่อจายเปนคาจ้างลูกจ้างประจํา  ตําแหนงเจ้าหน้าที่ธุรการ  
จํานวน 1 อัตรา  เดือนละ 17,570 บาท ตั้งจายไว้  12 เดือน  
เปนเงิน 210,840 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป (00110)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 670,680 บาท

1. คาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน 130,680  บาท
   -เพื่อจายเปนคาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจตําแหนงเจ้าหน้าที่บันทึก
ข้อมูล จํานวน 1 อัตรา เดือนละ10,890 บาท  ตั้งจายไว้  12 เดือน เปน
เงิน 130,680 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  (00110)
2. คาจ้างพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน  540,000 บาท
     -เพื่อจายเปนคาจ้างพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 5 อัตรา  เดือนละ 9,000
 บาท/อัตรา  ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110)  ดังนี้  
    2.1  ตําแหนงนักการภารโรง  จํานวน 1 อัตรา  เดือนละ 9,000 บาท  
ตั้งจายไว้  12 เดือน  เปนเงิน 108,000 บาท   
    2.2  ตําแหนงยาม  จํานวน 1 อัตรา  เดือนละ 9,000 บาท  ตั้งจายไว้  
12 เดือน เปนเงิน 108,000 บาท 
   2.3  ตําแหนงพนักงานขับรถยนต  จํานวน  2  อัตรา  เดือนละ 9,000
 บาท/อัตรา ตั้งจายไว้ 12 เดือน  เปนเงิน 216,000 บาท
2.4  ตําแหนงคนงานทั่วไป  จํานวน 1 อัตรา  เดือนละ 
9,000 บาท  ตั้งจายไว้  12 เดือน  เปนเงิน 108,000 บาท
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 84,000 บาท

คาครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน  24,000 บาท
     -เพื่อจายเปนคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจตําแหนงเจ้า
หน้าที่บันทึกข้อมูล  จํานวน 1 อัตรา เดือนละ     2,000 บาท ตั้งจายไว้ 
12 เดือน เปนเงิน 24,000 บาท ตั้งจาย จากเงินรายได้  ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110)
คาครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทั่วไป   เปนเงิน  60,000  บาท
     -เพื่อจายเปนคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน   5
 อัตรา เดือนละ 1,000 บาท ตั้งจายไว้ 12 เดือน เปนเงิน 60,000 บาท  ตั้ง
จายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
2.1  ตําแหนงนักการภารโรง  จํานวน 1 อัตรา  เดือนละ 1,000 บาท 
ตั้งจายไว้ 12 เดือน เปนเงิน 12,000 บาท 
2.2  ตําแหนงยาม จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 1,000 บาท  
ตั้งจายไว้  12 เดือน  เปนเงิน 12,000 บาท   
2.3  ตําแหนงพนักงานขับรถยนต  จํานวน  2  อัตรา  เดือนละ 
1,000 บาท/อัตรา ตั้งจายไว้ 12 เดือน  เปนเงิน 24,000 บาท
2.4  ตําแหนงคนงานทั่วไป  จํานวน 1 อัตรา  เดือนละ 
1,000 บาท  ตั้งจายไว้  12 เดือน  เปนเงิน 12,000 บาท   
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งบดําเนินงาน รวม 1,803,126 บาท
ค่าตอบแทน รวม 79,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 19,000 บาท

1. เงินประโยชนตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกเทศบาลตําบล
ภูดิน  จํานวน  14,000 บาท
     -เพื่อจายเปนเงินคาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ คณะกรรมการจัดทําแผน
ชุมชน  และการประชุมประชาคมจัดทําแผนชุมชน จํานวน 14 หมูบ้าน  ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)

2. คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนความผิดวินัย/ละเมิด  จํานวน 
5,000 บาท 
     -เพื่อจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่ใน
การสอบสวนความผิดวินัย/ละเมิด  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)

คาเบี้ยประชุม จํานวน 20,000 บาท

   -เพื่อจายเปนคาเบี้ยประชุม  คณะกรรมการ/อนุกรรมการของสภาเทศบาล
ตําบลภูดิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินเดือน เงินคาตอบแทน
และประโยชนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจ้างนอกเวลา คาอาหารทําการนอกเวลาแกผู้ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ ให้แกพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของ
เทศบาล  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 35,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
ประจํา และพนักงานจ้างของเทศบาล ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุง
การศึกษาและคาเลาเรียนตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป  (00110)

ค่าใช้สอย รวม 1,234,126 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการกําจัดสิ่งปฏิกูล จํานวน 2,000 บาท

คาจ้างเหมาบริการกําจัดสิ่งปฏิกูล  จํานวน  2,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป

คาจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป จํานวน 480,000 บาท

คาจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป จํานวน 5 คน เดือนละ 8,000
 บาท/คน จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 480,000 บาท ตั้งจายจากเงินราย
ได้ จํานวน 160,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 320,000
 บาท
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คาจ้างเหมาบริการงานวิชาการการจัดทําข้อมูลตําบล จํานวน 10,000 บาท

คาจ้างเหมาบริการงานด้านวิชาการการจัดทําข้อมูล
ตําบล  จํานวน 10,000 บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

คาจ้างเหมาบริการจัดทําปายประชาสัมพันธ จํานวน 20,000 บาท

คาจ้างเหมาบริการจัดทําปายประชาสัมพันธ  จํานวน  20,000 บาท  ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป

คาจ้างเหมาบริการถายเอกสาร เข้าปก เย็บเลม จํานวน 10,000 บาท

คาจ้างเหมาบริการถายเอกสาร  เข้าปก  เย็บเลม จํานวน  10,000 บาท  
ตั้งจายจากเงินรายได้

คาจ้างเหมาบริการแมบ้านสํานักงาน จํานวน 96,000 บาท

คาจ้างเหมาบริการแมบ้านสํานักงาน  จํานวน 1 คน   เดือน
ละ 8,000 บาท จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 96,000 บาท ตั้งจายจากเงินราย
ได้ จํานวน 32,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 64,000 บาท

คาจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ที่เปนกิจการในอํานาจหน้าที่ของเทศบาล จํานวน 10,000 บาท

คาจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ที่เปนกิจการในอํานาจหน้าที่ของ
เทศบาล จํานวน 10,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

คาเชาทรัพยสิน จํานวน 55,126 บาท

คาเชาทรัพยสิน ที่ดินของศูนยพัฒนาสังคมหนวยที่ 3  หนังสือนิคมสร้างตนเอง
ลําปาวจังหวัดกาฬสินธุ ที่ พม0603.01/1740 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2560
 จํานวน 55,126 บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 40,000 บาท

1. คารับรองบุคคลและคณะบุคคล จํานวน 30,000 บาท
     -เพื่อจายเปนคารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
ในพิธีการตาง ๆ ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป (00110)
2. คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาลตําบลภูดิน  จํานวน 
10,000 บาท 
     -เพื่อจายเปนคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาลตําบล 
ภูดิน  หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแตงตั้งตาม
กฎหมาย/ระเบียบ  ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
    -เพื่อเปนคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ  คาเชาที่พัก คา
ลงทะเบียนตาง ๆ ของผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้างที่ได้รับมอบหมาย  ตั้งจายจากเงินราย
ได้ จํานวน 50,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 50,000 บาท
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
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คาใช้จายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นเทศบาลตําบลภู
ดิน

จํานวน 150,000 บาท

คาใช้จายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นเทศบาลตําบล
ภูดิน
     -เพื่อเปนคาใช้จายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภา
เทศบาล เชน คาตอบแทนคณะกรรมการเลือกตั้ง คาวัสดุอุปกรณที่ใช้ในการ
เลือกตั้ง และคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) (แผนพัฒนาเทศบาลตําบลภูดินห้าป พ
.ศ. 2561-2565  หน้าที่ 79 ลําดับที่ 5)

โครงการกิจกรรมปกปองสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 10,000 บาท

โครงการกิจกรรมปกปองสถาบันสําคัญของชาติ
     -เพื่อเปนคาใช้จายในโครงการจัดกิจกรรมปกปองสถาบัน
สําคัญของชาติ เชน คาปาย คาวัสดุอุปกรณ และคาใช้จายอื่น ๆ 
ตามโครงการ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) (แผนพัฒนาเทศบาลตําบลภูดินห้าป พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 81
 ลําดับที่ 12)

โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม (วันแมแหงชาติ) จํานวน 10,000 บาท

โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม  (วันแมแหงชาติ)
   -เพื่อเปนคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการจัดกิจกรรม
เฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม (วันแมแหงชาติ) เชน คาปาย 
คาวัสดุอุปกรณ และคาใช้จายอื่น ๆ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) (แผนพัฒนาเทศบาลตําบลภูดินห้าป พ.ศ
. 2561-2565 หน้าที่ 80 ลําดับที่ 10)
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โครงการจัดกิจกรรมวันที่ 5 ธันวาคม จํานวน 30,000 บาท

โครงการจัดกิจกรรมวันที่ 5 ธันวาคม
  -เพื่อเปนคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการจัดกิจกรรม วันที่ 5
 ธันวาคม ตามมติครม.เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ 2560 และประกาศสํานักนายก
รัฐมนตรี เรื่อง กําหนดวันสําคัญของชาติ ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ 2560 กําหนด
ให้เปนวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพอแหงชาติ ตั้งจาย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  (แผนพัฒนา
เทศบาลตําบลภูดินสี่ป พ.ศ. 2561-2565 ฉบับ หน้าที่ 80 ลําดับที่ 11)

โครงการต้นกล้าดี มีคุณธรรม จริยธรรม น้อมนําเศรษฐกิจพอเพียง หลีกเลี่ยงการ
ทุจริต

จํานวน 10,000 บาท

โครงการต้นกล้าดี มีคุณธรรม จริยธรรม น้อมนําเศรษฐกิจพอเพียง หลีกเลี่ยง
การทุจริต
    -เพื่อเปนคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการต้นกล้าดี    
มีคุณธรรม จริยธรรม น้อมนําเศรษฐกิจพอเพียง หลีกเลี่ยงการ
ทุจริต เชน คาปายโครงการ คาอาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม คาอาหาร  คาตอบ
แทนวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ และคาใช้จายตามโครงการ 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110
) (แผนพัฒนาเทศบาลตําบลภูดินห้าป พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 81 ลําดับ
ที่ 13)
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โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์รักพื้นที่สีเขียว จํานวน 5,000 บาท

  โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์รักพื้นที่สีเขียว
    -เพื่อเปนคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์
รักพื้นที่สีเขียว และกิจกรรมปลูกต้นไม้บริเวณพื้นที่สาธารณะในเขตพื้นที่
ตําบลภูดิน เชน คาปายโครงการ  คาวัสดุอุปกรณ คาอาหารวางพร้อมเครื่อง
ดื่ม และคาใช้จายอื่น ๆ ตามโครงการ  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏ
ในแผนงานริหารงานทั่วไป (00110)  (แผนพัฒนาเทศบาลตําบลภูดินห้าป 
พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 97  ลําดับที่ 5)

โครงการเทศบาลตําบลภูดินเคลื่อนที่ จํานวน 5,000 บาท

โครงการเทศบาลตําบลภูดินเคลื่อนที่
     -เพื่อเปนคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการเทศบาลตําบลภูดิน
เคลื่อนที่ เชน คาปายโครงการ คาวัสดุอุปกรณ และคาใช้จายอื่น ๆ ตาม
โครงการตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) (แผนพัฒนาเทศบาลตําบลภูดินห้าป พ.ศ. 2561-2564
  หน้าที่ 83  ลําดับที่ 18)
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โครงการประกวดคําขวัญตอต้านการทุจริต จํานวน 3,000 บาท

โครงการประกวดคําขวัญตอต้านการทุจริต
     -เพื่อเปนคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการประกวดคําขวัญตอต้าน
การทุจริต เชน คาปายโครงการ  คาวัสดุอุปกรณ และคาใช้จายอื่น ๆ ตาม
โครงการ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) (แผนพัฒนาเทศบาลตําบลภูดินห้าป พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 82
 ลําดับที่ 15)

โครงการประกาศเจตจํานงคตอต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลตําบลภูดิน จํานวน 10,000 บาท

โครงการประกาศเจตจํานงคตอต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลตําบลภูดิน
     -เพื่อเปนคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการประกาศเจตจํานงคตอ
ต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลตําบลภูดิน เชน คาปายโครงการ  คาวัสดุ
อุปกรณ คาอาหารวาง พร้อมเครื่องดื่ม และคาใช้จายอื่น ๆ ตามโครงการ 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110
) (แผนพัฒนาเทศบาลตําบลภูดินห้าป พ.ศ. 2561-2565  หน้าที่ 83 ลําดับ
ที่ 16)

โครงการปรับปรุงศูนยข้อมูลขาวสารและสื่อประชาสัมพันธ เทศบาลตําบลภูดิน จํานวน 5,000 บาท

โครงการปรับปรุงศูนยข้อมูลขาวสารและสื่อประชาสัมพันธ เทศบาลตําบลภู
ดิน
    -เพื่อเปนคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการปรับปรุงศูนยข้อมูลขาว
สารและสื่อประชาสัมพันธ เทศบาลตําบลภูดิน เชน คาวัสดุอุปกรณ คาเครื่อง
เขียนแบบพิมพ และคาใช้จายอื่น ๆ ตามโครงการ  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  (แผนพัฒนาเทศบาลตําบล
ภูดินห้าป พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 94 ลําดับที่ 5)
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โครงการฝึกอาชีพของศูนยสงเสริมอาชีพและพัฒนารายได้ จํานวน 50,000 บาท

โครงการฝึกอาชีพของศูนยสงเสริมอาชีพและพัฒนารายได้
   -เพื่อเปนคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการฝึกอาชีพของศูนยสงเสริม
อาชีพและพัฒนารายได้ เชน คาปายโครงการ คาวัสดุอุปกรณ คาตอบแทน
วิทยากร คาอาหารวาง พร้อมเครื่องดื่ม และคาใช้จายอื่น ๆ ตามโครงการ ตั้ง
จายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110
)  (แผนพัฒนาเทศบาลตําบลภูดินห้าป พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 68 ลําดับ
ที่ 1)

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล     พนักงานเทศบาล 
ฯลฯ

จํานวน 30,000 บาท

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ฯลฯ
     -เพื่อเปนคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และลูกจ้าง
ของเทศบาล เชน คาปายโครงการคาวัสดุอุปกรณ คาตอบแทนวิทยากร คา
อาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม และคาใช้จายอื่น ๆ ตามโครงการ ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) (แผนพัฒนา
เทศบาลตําบลภูดินห้าป พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 94 ลําดับที่ 6)

โครงการวันท้องถิ่นไทย จํานวน 5,000 บาท

โครงการวันท้องถิ่นไทย
   -เพื่อเปนคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการวันท้องถิ่นไทย เชน คา
วัสดุอุปกรณ และคาใช้จายอื่น ๆ ตามโครงการ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) (แผนพัฒนาเทศบาลตําบลภู
ดินห้าป พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 79  ลําดับที่ 7)
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โครงการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตามโครงการปลูกต้นไม้ในพื้นที่
สาธารณะ

จํานวน 10,000 บาท

โครงการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตามโครงการ ปลูกต้นไม้ในพื้นที่
สาธารณะ
     -เพื่อเปนคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการสงเสริมสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามโครงการปลูกต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะ  คาปายโครงการ คาวัสดุ
อุปกรณ และคาใช้จายอื่น ๆ ตามโครงการตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  (แผนพัฒนาเทศบาลตําบล
ภูดินห้าป พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 77 ลําดับที่ 2)

โครงการสงเสริมสนับสนุนโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราช
ดําริฯ

จํานวน 5,000 บาท

โครงการสงเสริมสนับสนุนโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ
     -เพื่อเปนคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการสงเสริมสนับสนุน
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ เชน คาปาย
โครงการ คาวัสดุอุปกรณ และคาใช้จายอื่น ๆตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) (แผนพัฒนาเทศบาลตําบลภู
ดินห้าป พ.ศ. 2561-2565  หน้าที่ 84 ลําดับที่ 20)

โครงการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลตําบลภูดิน จํานวน 3,000 บาท

โครงการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาล
ตําบลภูดิน
     -เพื่อเปนคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการสํารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการของเทศบาลตําบลภูดิน เชน คาวัสดุอุปกรณ คาเครื่องเขียน
แบบพิมพและคาใช้จายอื่น ๆ ตามโครงการ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) (แผนพัฒนาเทศบาลตําบลภู
ดินห้ป พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 83 ลําดับที่ 17)

วันที่พิมพ : 3/9/2562  14:35:42 หน้า : 17/87



โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายแกประชาชน จํานวน 10,000 บาท

โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายแกประชาชน
   -เพื่อเปนคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการอบรมความรู้กฎหมายแก
ประชาชน เชน คาปายโครงการ  คาวัสดุอุปกรณ คาตอบแทนวิทยากร คา
อาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม และคาใช้จายอื่น ๆ ตามโครงการ ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  (แผนพัฒนา
เทศบาลตําบลภูดินห้าป พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 80 ลําดับที่ 8)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  ของสํานักปลัดเทศบาล  ตั้งจายจากเงินรายได้ จํานวน 20,000
 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 40,000 บาท ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110)
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ค่าวัสดุ รวม 225,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ประเภทตาง ๆ ได้แก
-วัสดุคงทน  เชน  เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บ
กระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรายาง ที่ถู
พื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน,แผนที่ พระ
บรมฉายาลักษณ  แผงปดประกาศ แผนปายชื่อสํานักงานหรือหนวยงาน แผน
ปายจราจรหรือแผนปายตาง ๆ นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระบรมรูปจําลอง ฯลฯ
-วัสดุสิ้นเปลือง  เชน  กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายา
ลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร 
ตลับผงหมึก น้ําหมึกปรินท เทป พีวีซี เทปใส ไม้บรรทัด คลิป เปก เข็ม
หมุด กระดาษคารบอน แฟม  สมุดบัญชี  สมุดประวัติข้าราชการ  
แบบพิมพ ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ 
ของใช้ในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนใน
สํานักงาน ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได้  จํานวน 20,000 บาท ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป จํานวน 30,000 บาท  ปรากฏ ในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทตาง ๆ 
ได้แก
วัสดุคงทน  เชน  หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด 
ถัง ถาด แก้วน้ํา  จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา กระติก
น้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง ฯลฯ
วัสดุสิ้นเปลือง  เชน  ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เขง ผ้าปู
โตะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110

วันที่พิมพ : 3/9/2562  14:35:42 หน้า : 19/87



วัสดุกอสร้าง จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสร้าง ประเภทตาง ๆ ได้แก
วัสดุคงทน  เชน  -ไม้ตาง ๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม 
เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน 
ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน ฯลฯ
วัสดุสิ้นเปลือง  เชน  น้ํามันทาไม้ ทินเนอร สี ปูนซีเมนต ทราย 
อิฐหรือซีเมนตบล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูน
ขาว ฯลฯ
วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล  เชน  ทอน้ําและอุปกรณประปา ทอตาง ๆ
 ทอน้ําบาดาลฯลฯ  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป (00110)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสงประเภทตาง ๆ ได้แก
วัสดุคงทน  เชน  ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีม
ล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัตช กระจกโค้งมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระ
พริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ
วัสดุสิ้นเปลือง  เชน  ยางรถยนต น้ํามันเบรก นอตและสกรู สาย
ไมล เพลา  ฟลมกรองแสง ฯลฯ
วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล  เชน  ชุดเบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบ
พัด หม้อน้ํา หัวเทียน แบตเตอรี่ จานจาย ล้อ ไฟหน้า 
ไฟเบรก ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถยนต กันชนรถยนต เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นประเภทตาง ๆ  ได้แก
วัสดุสิ้นเปลือง  เชน  น้ํามันเชื้อเพลิง  น้ํามันดีเซล  น้ํามันกาด  น้ํามัน
เบนซิน  น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง แกสหุงต้ม ถาน กาส ฯลฯ ตั้งจายจากเงิน
รายได้ จํานวน 50,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 50,000
 บาท  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร ประเภทตาง ๆ ได้แก
วัสดุคงทน  เชน  สปริงเกลอร (Sprinkler) สายยางรถน้ําต้นไม้ ฯลฯ 
วัสดุสิ้นเปลือง  เชน  ปุย ยาปองกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว วัสดุเพาะ
ชํา อุปกรณในการขยายพันธุพืช เชน ใบมีด เชือก ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก  ถุง
ดํา ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทตาง ๆ ได้แก
วัสดุคงทน  เชน  แผนหรือจานบันทึกข้อมูล 
วัสดุสิ้นเปลือง  เชน  อุปกรณบันทึก
ข้อมูล (Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive น้ํา หัวพิมพหรือ
แถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร หมึกสําหรับเครื่องพิมพหัวฉีด ตลับ
ผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล  เชน  แผงแปนอักขระหรือแปน
พิมพ (key Board) เมนบอรด (Main Bord) เมโมรี่ชิป (Memor Chip) 
เชน RAM คัตซีทฟดเตอร (Cut sheet ) 
เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตซิ่งบอกซ (Printer Switching Box) เครื่อง
กระจายสัญญาน (Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) 
เชน Ethernet Card Lan Card Anti Virus Card,Sound Card) เปน
ต้น ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 265,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาไฟฟาสํานักงาน หรือในที่สาธารณะ ตั้งจายจาก
เงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 65,000 บาท

1. คาบริการอินเทอรเน็ตตําบลและคาบริการโทรศัพท จํานวน
  60,000  บาท 
-เพื่อจายเปนคาบริการโทรศัพทและอินเทอรเน็ตตําบล จํานวน 12 เดือน 
เปนเงิน 60,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110)
2. คาบริการดูแลเว็ปไซตตําบล  จํานวน 5,000 บาท 
-เพื่อจายเปนคาบริการดูแลเชาพื้นที่ Sever และแก้ไขปรับปรุงข้อมูลเว็ปไซต
ของเทศบาลตําบลภูดิน ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (00110)
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งบลงทุน รวม 103,276 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 103,276 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จํานวน 64,800 บาท

3.จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จํานวน 64,800  บาท
   - เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จํานวน ๒ เครื่องๆ ละ 32,400  บาท 
มีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
     1.ขนาดที่กําหนดเปนขนาดไมต่ํากวา 24,00บีทียู
     2.ราคาที่กําหนดเปนราคาที่รวมคาติดตั้ง
     3.เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไม
เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และ
ฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5
     4.ต้องเปนเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวยสงความ
เย็น และหนวยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
     5.มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
     6.การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ3)  นอกเหนือจาก
การพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเปนการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศที่มีคาประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล(SEEP) สูงกวา
    7. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
       (1)  แบบแยกสวน ประกอบด้วยอุปกรณ ดังนี้ สวิตซ ๑ ตัว
            ทอทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15 
เมตร ตั่้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (00110) (แผนพัฒนาเทศบาลตําบลภูดินห้าป พ.ศ. 2561-2565
  หน้าที่ 104 ลําดับที่ 14)

จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จํานวน 9,780 บาท

- เพื่อจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก จํานวน 2 หลังๆ
ละ 4,890 บาท ขนาดกว้างไมน้อยกวา 91.5 เซนติเมตร ลึกไมน้อย
กวา 45.7 เซนติเมตร สูงไมน้อยกวา 183 เซนติเมตร ภายในมีแผนปรับระดับ
ได้  3  แผน  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) ) (แผนพัฒนาเทศบาลตําบล  ภูดินห้าป พ.ศ
. 2561-2565  หน้าที่ 106 ลําดับที่ 18)
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จัดซื้อพัดลมตั้งพื้นปรับระดับ จํานวน 4,096 บาท

- เพื่อจัดซื้อพัดลมตั้งพื้นปรับระดับ จํานวน ๒ เครื่องๆ ละ 2,048 บาท ขนาด
ใบพัดไมน้อยกวา 22 นิ้ว ปรับแรงลมได้  3 ระดับ ปรับสายซ้าย – ขวา และ
หยุดสายได้ตามต้องการตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) (แผนพัฒนาเทศบาลตําบลภูดินห้าป พ.ศ
. 2561-2565  หน้าที่ 106 ลําดับที่ 17)

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
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จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 1 เครือง ๆ ละ 22,000 บาท จํานวน 22,000 บาท
วันที่พิมพ : 3/9/2562  14:35:42 หน้า : 26/87



1.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท 
     -เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร  สําหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (
จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1เครื่องๆ ละ 22,000  บาท
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง(CPU) ไมน้อยกวา 4 แกนหลัก (4 core) โดยมี
ความเร็วสัญญานนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 2.8 GHz  และมีเทคโนโลยีเพิ่ม
สัญญานนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผล
สูง  จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง(CPU) มีหนวยจําแบบCache Memory
  รวมในระดับ (level) เดียวกันขนาดไมน้อยกวา 8 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด  อยาง
หนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1)เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวยความจํา ขนาด
ไมน้อยกวา 2 GB หรือ
2)มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผล
กลาง แบบGraphics Processing Unit ที่สามารถใช้หนวยความจําหลักใน
การแสดงผลภาพขนาดไมน้อยกวา  2 GB หรือ
3)มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หนวยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB
- มีหนวยความจําหลัก(RAM) ชนิด  DDR4  หรือดีกวา มีขนาดไม  
  น้อยกวา 4 GB
- มีหนวยเก็บข้อมูลชนิด  SATA  หรือดีกวา มีขนาดความจุไมน้อยกวา
 1 TB หรือชนิด Solid State Drive  ขนาดความจุ ไมน้อยกวา 120 GB 
จํานวน  1  หนวย
- มีDVD-RW หรือดีกวา   จํานวน  1 หนวย
-  มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ10/100/1000  Best –T หรือดีกวา  จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ(Interface) แบบ USB 2.0 หรือ ดีกวา ไมน้อยกวา 3 ชอง
- มีแปนพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19  นิ้ว  จํานวน  1 หนวย
  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110
) (แผนพัฒนาเทศบาลตําบลภูดินห้าป พ.ศ. 2561-2565  หน้าที่ 105 ลําดับ
ที่ 16)
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จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา จํานวน 2,600 บาท

2. จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง 
เครื่องละ 2,600  บาท  
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A 4 ไมน้อยกวา 18 หน้า 
  ตอนาที (ppm)
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 8 MB
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ  USB 2.0 หรือดีกวา
  จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
- มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 150 แผน
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom  
  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงาน  ทั่วไป (00110
)  (แผนพัฒนาเทศบาลตําบลภูดินห้าป พ.ศ. 2561-2565 
 หน้าที่104 ลําดับที่ 15)

งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการบริหารงานศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นอําเภอเมืองกาฬสินธุ

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนตามโครงการสนับสนุนการบริหารสถานที่กลางศูนย
ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นใน
เขตอําเภอเมืองกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  ให้แกเทศบาล
ตําบลหนองสอ ที่รับผิดชอบในเขตอําเภอเมืองกาฬสินธุ  ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) (แผนพัฒนา
เทศบาลตําบลภูดินห้าป พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 84 ลําดับที่  22 )
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งานบริหารงานคลัง รวม 3,381,500 บาท
งบบุคลากร รวม 2,208,600 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,208,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,575,720 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลกองคลัง 
จํานวน 6 อัตรา  ดังนี้
   1. ตําแหนง ผู้อํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง)
ระดับต้น จํานวน 1 อัตรา เดือนละ  31,880 บาท ตั้งจายไว้  
12 เดือน เปนเงิน 382,560 บาท  ตั้งจายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
   2. ตําแหนง หัวหน้าฝายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานคลัง) ระดับ
ต้น จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 25,970 บาท ตั้งจายไว้ 
12 เดือน เปนเงิน 311,640 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
   3. ตําแหนง เจ้าพนักงานพัสดุ ระดับชํานาญงาน  จํานวน 
1 อัตรา เดือนละ 21,190 บาท  ตั้งจายไว้  12  เดือน เปนเงิน 254,280
  บาท  ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
   4. ตําแหนงเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับชํานาญงาน จํานวน 1
 อัตรา เดือนละ 20,780 บาท ตั้งจายไว้ 12 เดือน 
เปนเงิน  249,360  บาท  ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
   5. ตําแหนงเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ระดับปฏิบัติงาน 
จํานวน 1 อัตรา  เดือนละ 14,570 บาท ตั้งจายไว้ 12 เดือน  
เปนเงิน 174,840 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
   6. ตําแหนง เจ้าพนักงานธุรการ ระดับชํานาญงาน จํานวน 
1 อัตรา เดือนละ 16,920 บาท  ตั้งจายไว้ 12 เดือน  เปนเงิน 203,040
 บาท  ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป (00110) 
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

1. เงินประจําตําแหนงผู้อํานวยการกองคลัง จํานวน 42,000 บาท
    -เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงผู้อํานวยการกองคลัง  
(นักบริหารงานคลัง) ระดับต้น จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 3,500 บาท  ตั้งจาย
ไว้ 12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110)
2. เงินประจําตําแหนงหัวหน้าฝายบริหารงานคลัง
 จํานวน 18,000 บาท
     -เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงหัวหน้าฝายบริหารงานคลัง
(นักบริหารงานคลัง) ระดับต้น จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 1,500 บาท  ตั้งจาย
ไว้ 12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป (00110)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 488,880 บาท

-เพื่อจายเปนคาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ (กองคลัง)  
จํานวน 380,880 บาท  ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  ดังนี้ 
     1. ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าหน้าที่พัสดุ จํานวน 1 อัตรา 
เดือนละ 11,610 บาท ตั้งจายไว้ 12 เดือน เปนเงิน 139,320 บาท
     2. ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  จํานวน 
1 อัตรา  เดือนละ  10,520 บาท  ตั้งจายไว้ 12 เดือน เปนเงิน 126,240 บาท 
     3. ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ จํานวน  1อัตรา เดือน
ละ 9,610 บาท ตั้งจายไว้ 12 เดือน เปนเงิน 115,320 บาท
-เพื่อจายเปนคาจ้างพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 108,000 บาท 
     1. ตําแหนง พนักงานจดมาตรวัดน้ํา  จํานวน 1 อัตรา  
เดือนละ  9,000 บาท ตั้งจายไว้ 12 เดือน เปนเงิน 108,000 บาท   ตั้งจาย
จากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 84,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ (กองคลัง) จํานวน 72,000 บาท  ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงาน ทั่วไป (00110) ดังนี้ 
     1. ตําแหนงผู้ชวยเจ้าหน้าที่พัสดุ จํานวน 1 อัตรา 
เดือนละ 2,000 บาท ตั้งจายไว้ 12 เดือน เปนเงิน 24,000  บาท
     2. ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  จํานวน 
1 อัตรา  เดือนละ 2,000 บาท  ตั้งจายไว้ 12 เดือน  เปนเงิน 24,000 บาท
     3. ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ จํานวน 1 อัตรา  เดือน
ละ 2,000 บาท ตั้งจายไว้ 12 เดือน เปนเงิน  24,000 บาท
-เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่วไป (กอง
คลัง) จํานวน 12,000 บาท  ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหาร
งาน ทั่วไป (00110) ดังนี้    
      1.ตําแหนง พนักงานจดมาตรวัดน้ํา จํานวน 1 อัตรา  
เดือนละ 1,000  บาท  ตั้งจายไว้ 12 เดือน  เปนเงิน 12,000 บาท  

งบดําเนินงาน รวม 295,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 39,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

คาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน  10,000  บาท
    -เพื่อจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างที่มาจากประชาคมหมู
บ้าน หรือประชาคมตําบล  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจ้างนอกเวลา คาอาหารทําการนอกเวลาแกผู้ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ ให้แกพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างของ
เทศบาล  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110)
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คาเชาบ้าน จํานวน 24,000 บาท

   -เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคาเชาบ้าน ให้แกพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิก
จายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการสวน
ท้องถิ่น ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)

ค่าใช้สอย รวม 116,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการถายเอกสาร  เข้าเลม หรือเย็บปกหนังสือ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาบริการในการถายเอกสาร เข้าเลม 
หรือเย็บปกหนังสือ เทศบัญญัติ ระเบียบ กฎหมาย และเอกสาร
อื่น ๆ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป (00110)

คาธรรมเนียมการโอนเงิน จํานวน 1,000 บาท

     -เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมการโอนเงิน ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท

   -เพื่อเปนคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ 
คาเชาที่พัก คาลงทะเบียนตาง ๆ ของพนักงานเทศบาลลูกจ้าง
ประจํา พนักงานจ้าง ที่ได้รับมอบหมาย ตั้งจายจากเงินรายได้
จํานวน 20,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 
40,000 บาท  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)

โครงการประชาสัมพันธให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่นและออกให้บริการจัดเก็บ
ภาษีเคลื่อนที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้

จํานวน 10,000 บาท

 -เพื่อเปนคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการประชาสัมพันธให้ความรู้
เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่นและออกให้บริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  (แผนพัฒนาเทศบาลตําบลภูดินห้าป พ
.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 77 ลําดับที่ 1)
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โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 20,000 บาท

  -เพื่อเปนคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป (00110) (แผนพัฒนาเทศบาลตําบลภูดินห้าป พ.ศ. 2561-2565 
หน้าที่ 80 ลําดับที่ 9)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน เพื่อให้
สามารถ ใช้งานได้ตามปกติของกองคลัง ตั้งจายจากเงินรายได้
จํานวน 10,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 
10,000 บาท ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)

ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงานประเภทตาง ๆ ได้แก 
วัสดุคงทน  เชน เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก  ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก  ไม้บรรทัดเหล็ก  กรรไกร  เก้าอี้
พลาสติก  ตรายาง  ที่ถูพื้น  ตะแกรงวางเอกสาร  เครื่องเย็บ
กระดาษ  กุญแจ  ภาพเขียน  แผนที่  แผงปดประกาศ  นาฬิกาตั้งหรือ
แขวน ฯลฯ)
วัสดุสิ้นเปลือง  เชน  เก้าอี้ตาง ๆ ตู้ตาง ๆ
 กระดาษ หมึก  ดินสอ ปากกา  ยางลบ  น้ํายาลบคําผิด  เทปกาว  ลวดเย็บ
กระดาษ  กาว  สมุด ซองเอกสาร  ตลับผงหมึก  เทป พีวีซี แบบใส  ไม้
บรรทัด คลิป เปก เข็มหมุด  กระดาษคารบอน  แฟม  สมุดบัญชี  แบบ
พิมพ  ผ้าสําลี  ธงชาติ  สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ ของใช้ในการ
บรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้ จํานวน 20,000
 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 40,000 บาท  ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110)
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภทตาง ๆ ได้แก
วัสดุคงทน  เชน  ไขควง  ประแจ  แมแรง  กุญแจปากตาย  
กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัตช กระจกโค้งมน  ล็อคพวง
มาลัย  สัญญาณไฟกระพริบ  สัญญาณไฟฉุกเฉิน  ฯลฯ
วัสดุสิ้นเปลือง  เชน  ยางรถยนต  น้ํามันเบรก  นอตและสกรู  
สายไมล  เพลา  ฟลมกรองแสง ฯลฯ
วัสดุอุปกรณประกอบอะไหล  เชน  ชุดเบรก  ครัช  พวงมาลัย  สายพานใบ
พัด  หม้อน้ํา  หัวเทียน  แบตเตอรี่  จานจาย  ล้อ  
ไฟหน้า  ไฟเบรก  ตลับลูกปืน  กระจกมองข้างรถยนต  กันชนรถยนต  เข็มขัด
นิรภัย ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อเปนคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่นประเภทตางๆ ได้แก  
วัสดุสิ้นเปลือง  เชน  น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด 
น้ํามันเบนซิน น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้
จํานวน 20,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 
20,000 บาท ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทตาง ๆ ได้แก
วัสดุคงทน  เชน  แผนหรือจานบันทึกข้อมูล 
วัสดุสิ้นเปลือง  เชน  อุปกรณบันทึกข้อมูล (Compact Disc, 
Digital Video Disc, Flash Drive น้ํา หัวพิมพหรือแถบพิมพ
สําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร น้ําหมึกสําหรับเครื่องพิมพหัวฉีด 
ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง 
สายเคเบิล ฯลฯ
วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล  เชน  แผงแปนอักขระหรือ
แปนพิมพ (key Board) เมนบอรด (Main Bord) เมโมรี่ชิป
 (Memor Chip) เชน RAM คัตซีทฟดเตอร (Cut sheet ) 
เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตซิ่งบอกซ (Printer Switching Box)
เครื่องกระจายสัญญาน (Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) 
เชน Ethernet Card Lan Card Anti Virus Card,Sound Card) 
เปนต้น ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาไปรษณียากร ลงทะเบียนสงหนังสือ หรือเอกสารของทาง
ราชการ  ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
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งบลงทุน รวม 877,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 877,900 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 3 ลิ้นชัก จํานวน 2,800 บาท

- เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 3 ลิ้นชัก จํานวน 1 หลัง หลังละ
 2,800 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- ขนาด  กว้าง  46  ซม.  สูง  100 ซม. 
-มี  3  ลิ้นชัก
 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110
) (บัญชีครุภัณฑ แผนพัฒนาเทศบาลตําบลภูดินห้าป พ.ศ. 2561-2564
 หน้าที่ 100 ลําดับที่ 7

จัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว จํานวน 4,500 บาท

-เพื่อจัดซื้อพัดลมติดพนังขนาด 18 นิ้ว จํานวน  3  เครื่องๆละ 1,500
 บาท    คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-ใบพัดพลาสติก  ขนาด 18 นิ้ว
-ตะแกรงครอบใบพัดเหล็ก กรอบพลาสติก 
-ปรับระดับแรงลมด้วยสายดึง 3 ระดับ
-ปรับสายซ้าย-ขวาได้ และสายดึงบังคับสายได้ตามต้องการ
-ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)
-ผานกระบวนการผลิตที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานระดับโลก ISO 
-ผลิตภัณฑฉลากประหยัดไฟฟาเบอร  5
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110
) (บัญชีครุภัณฑ แผนพัฒนาเทศบาลตําบลภูดินห้าป พ.ศ. 2561-2565
  หน้าที่ 101  ลําดับที่ 8)
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ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จํานวน 868,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ
  ไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุด ไมต่ํากวา
  110 กิโลวัตต ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
  คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
  รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตร
  กระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุด
  ไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต แบบดับเบิ้ลแค็บ
  1. เปนกระบะสําเร็จรูป
  2. ห้องโดยสารเปนแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู
  3. เปนราคารวมเครื่องปรับอากาศ
  4. ราคารวมภาษีสรรพสามิต          
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110
)  (บัญชีครุภัณฑ แผนพัฒนาเทศบาลตําบลภูดินห้าป พ.ศ. 2561-2564
 หน้าที่ 103  ลําดับที่ 13)

วันที่พิมพ : 3/9/2562  14:35:43 หน้า : 37/87



ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อเครื่องพิมพ จํานวน 2,600 บาท

- เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ  LED ขาว-ดํา
(18 หน้า/นาที)  จํานวน 1 เครื่องๆละ 2,600 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
-  มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 600?600 dpi
-  มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 18 หน้าตอ
นาที (ppm)
-  มีหนวยความจํา (Memory)  ขนาดไมน้อยกวา 8 MB
-  มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวน
ไมน้อยกวา 1 ชอง
-  มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 150 แผน
-  สามารถใช้ได้กับ A4 ,Letter, Legal และ Custom
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110
) (บัญชีครุภัณฑ แผนพัฒนาเทศบาลตําบลภูดินห้าป พ.ศ. 2561-2565
 หน้าที่ 104  ลําดับที่ 15)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 803,820 บาท

งบบุคลากร รวม 561,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 561,720 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 248,280 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลสํานักปลัดเทศบาล  
     1. ตําแหนงเจ้าพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับปฏิบัติ
การ  จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 20,690 บาท  ตั้งจายไว้ 12 เดือน เปน
เงิน 248,280 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานรักษาความ
สงบ  ภายใน (00120)

วันที่พิมพ : 3/9/2562  14:35:43 หน้า : 38/87



คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 265,440 บาท

   -เพื่อจายเปนคาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน 265,440
 บาท  ตําแหนงผู้ชวยเจ้าหน้าที่ปองกันและบรรเทา สาธารณภัย จํานวน 2
 อัตรา  เดือนละ 11,060 บาท ตออัตรา  ตั้งจายไว้ 12 เดือน ตั้งจายจากเงิน
รายได้  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 48,000 บาท ตําแหนงผู้ชวยเจ้าหน้าที่
ปองกันฯ  จํานวน 2 อัตรา เดือนละ 2,000 บาท ตอ
อัตรา จํานวน 12 เดือน  ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน (00120)

งบดําเนินงาน รวม 236,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 37,600 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

คาปวยการ
   -เพื่อจายเปนคาปวยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป สนับสนุนการ
ปฏิบัติหน้าที่ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามกฎหมายวาด้วยการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตามระเบียบคณะกรรมการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแหงชาติวาด้วยคาใช้จายของอาสาสมัครในการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 ตั้งจายเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผน
งานการักษาความสงบภายใน (00120)

คาเชาบ้าน จํานวน 27,600 บาท

   -เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคาเชาบ้านให้แกพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ์เบิก
จายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยของข้าราชการสวนท้องถิ่น  ตั้งจาย
จากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานรักษารักษาความสงบภายใน (00120)
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ค่าใช้สอย รวม 119,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

  -เพื่อเปนคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาลง
ทะเบียน  ตาง ๆ ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างที่ได้รับ
มอบหมาย
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน (00120)

โครงการซ้อมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 14,000 บาท

-เพื่อเปนคาใช้จายในการดําเนินงาน ตามโครงการซ้อมแผนปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  เชน  คาปาย  คาอาหาร คาอาหารวางพร้อมเครื่อง
ดื่ม และคาใช้จายอื่น ๆ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการ
รักษาความสงบภายใน (00120) (แผนพัฒนาเทศบาลตําบลภูดินห้าป พ.ศ
.2561-2565 หน้าที่ 89 ลําดับที่ 7)

โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการปัญหาไฟปา
และหมอกควัน

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อเปนคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อ
จัดการปัญหาไฟปาและหมอกควัน เชน คาปายโครงการ คาวัสดุอุปกรณ และ
คาใช้จายอื่นๆ ตามโครงการ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงาน
การรักษาความสงบภายใน (00120)  (แผนพัฒนาเทศบาลตําบลภูดินห้าป 
พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 89 ลําดับที่ 6)

โครงการปองกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัย จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อเปนคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการปองกันและบรรเทาความ
เดือนร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัย ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) (แผนพัฒนา
เทศบาลตําบลภูดินห้าป พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 89 ลําดับที่ 5)
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โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อเปนคาใช้จายในโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล
สําคัญ เชน สงกรานตและเทศกาลปใหม เชน คาปายโครงการ คาเครื่องดื่ม
สําหรับบริการประชาชน และคาใช้จายอื่น ๆ ตามโครงการ ตั้งจายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน(00120) (แผนพัฒนา
เทศบาลตําบลภูดินห้าป พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 88 ลําดับที่ 1)

โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน จํานวน 25,000 บาท

-เพื่อเปนคาใช้จายในการดําเนินงาน ตามโครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือน รุนที่ 1 ประจําป 2562 เปนคาตอบแทนวิทยากร คา
อาหาร คาวัสดุอุปกรณ ทั้งใช้ในการฝึกอบรมและคาใช้จายอื่น ๆ ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120
)  (แผนพัฒนาเทศบาลตําบลภูดินห้าป พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 78 ลําดับที่ 4)

โครงการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานและบริหารจัดการระบบแพทยฉุกเฉิน จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อเปนคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการสงเสริมสนับสนุนการดําเนิน
งานและบริหารจัดการระบบแพทยฉุกเฉิน เชน คาปายโครงการ 
คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใช้
จายอื่นๆ ตามโครงการ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงาน  
การรักษาความสงบภายใน (00120)  (แผนพัฒนาเทศบาลตําบลภูดินห้าป 
พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 84 ลําดับที่ 19)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

   -เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  ตั้งจายจากเงินรายได้ จํานวน 10,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป จํานวน 20,000 บาท ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภาย
ใน (00120)
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ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภท
ตาง ๆ ได้แก 
วัสดุคงทน  เชน ไขควง  ประแจ  แมแรง  กุญแจปากตาย  
กุญแจเลื่อน  คีมล็อค  ล็อคเกียร  ล็อคคลัตช  กระจกโค้งมน  
ล็อคพวงมาลัย  สัญญาณไฟกระพริบ  สัญญาณไฟฉุกเฉิน  
กรวยจราจร ฯลฯ
วัสดุสิ้นเปลือง  เชน  ยางรถยนต  น้ํามันเบรก  นอตและสกรู  
สายไมล  เพลา ฟลมกรองแสง ฯลฯ
วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล  เชน  ชุดเบรก  ครัช  พวงมาลัย  สายพาน
ใบพัด  หม้อน้ํา หัวเทียน  แบตเตอรี่  จานจาย  ล้อ  ไฟหน้า  ไฟเบรก  ตลับ
ลูกปืน  กระจกมองข้างรถยนต  กันชนรถยนต  เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ  ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร ประเภทตาง ๆ  ได้แก
วัสดุสิ้นเปลือง
-แอลกอฮอล สําลี และผ้าพันแผล เวชภัณฑ เคมีภัณฑ น้ํายาตาง ๆ ถุง
มือ ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน (00120)

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องแตงกาย ประเภทตาง ๆ ใช้ในการปฏิบัติงานตาม
หน้าที่  ได้แก 
วัสดุคงทน  เชน  ถุงมือ  รองเท้าบูท  เข็มขัด  หมวก  ผ้าผูกคอ  เครื่อง
แบบ  เสื้อ  กางเกง ผ้า เครื่องแตงกายอุปกรณปองกัน
สวนบุคคล เครื่องหมายยศและสังกัด ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิงประเภทตาง ๆ ได้แก
วัสดุสิ้นเปลือง  เชน  ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน (00120)

งบลงทุน รวม 5,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,500 บาท
ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย

เครื่องให้ออกซิเจน (ถังออกซิเจนทางการแพทย) จํานวน 5,500 บาท

- เพื่อจัดซื้อถังออกซิเจนทางการแพทย ขนาด 1.5 คิว พร้อมเกจแรงดัน  เปน
ครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ ที่ไมได้กําหนดไว้ในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,346,224 บาท

งบบุคลากร รวม 945,924 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 945,924 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 743,124 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลกองการศึกษาดังนี้
1.ตําแหนง  ผู้อํานวยการกองการศึกษา ระดับต้น
จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 32,817 บาท ตั้งจายไว้ 12 เดือน   เปน
เงิน 393,804  บาท  ตั้งจายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (00210) 
2.ตําแหนง  หัวหน้าฝายบริหารการศึกษา ระดับต้น 
จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 29,110 บาท ตั้งจายไว้ 12 เดือน   เปน
เงิน  349,320  บาท  ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (00210)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

1.เงินประจําตําแหนง  ผู้อํานวยการกองการศึกษา
จํานวน 42,000 บาท
  - เพื่อจายเปนเงินประจํา  ตําแหนงของ  ผู้อํานวยการกองการศึกษา ระดับ
ต้น  จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 3,500 บาท    ตั้งจายไว้ 12 เดือน เปน
เงิน  42,000  บาท  ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (00210)
2.เงินประจําตําแหนง  หัวหน้าฝายบริหารการศึกษา
 จํานวน 18,000 บาท
     - เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของหัวหน้าฝายบริหารการศึกษา ระดับ
ต้น  จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 1,500 บาท     ตั้งจายไว้ 12 เดือน เปน
เงิน 18,000 บาท  ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (00210)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 118,800 บาท

-เพื่อจายเปนคาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ (กองการศึกษา)จํานวน 118,800
 บาท ตําแหนง  ผู้ชวยเจ้าหน้าที่ธุรการ จํานวน 1 อัตรา
เดือนละ 9,900 บาท จํานวน 12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได้ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา (000210)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  จํานวน 24,000บาท  ตําแหนง  ผู้ชวยเจ้าหน้าที่ธุรการ จํานวน 1
 อัตรา 
เดือนละ 2,000 บาท  จํานวน 12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได้ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา (000210)
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งบดําเนินงาน รวม 393,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 15,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจ้างนอกเวลาคาอาหารทําการนอกเวลา แกผู้ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ ให้แกพนักงานเทศบาลลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของ
เทศบาล ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

  - เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
ประจํา และพนักงานจ้างของเทศบาลตั้งจายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา (00210)

ค่าใช้สอย รวม 206,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการแมบ้านศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลภูดิน จํานวน 96,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาบริการแมบ้านศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลภูดิน 1 คน
เดือนละ 8,000 บาท ตั้งจายไว้ 12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได้
จํานวน 48,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 48,000
 บาท ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา (00210)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อเปนคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักรเชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทางคาพาหนะ คาเชาที่พัก  คาลงทะเบียน
ตาง ๆ ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างที่ได้รับมอบหมาย
ตั้งจายจากเงินรายได้ 20,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 30,000 บาท
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)
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โครงการวันเด็กประจําป จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการวันเด็กประจําป  เชน  คาการแสดง
และการจัดนิทรรศการ  คาจ้างเหมาบริการเครื่องเสียง  คาวัสดุและอุปกรณ
ตางๆ คาอาหารวางและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล คาจ้างเหมาจัดทําปาย เงิน
รางวัล และรายจายอื่นๆ  ตั้งจายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (00210)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (แผนพัฒนาเทศบาลตําบล
ภูดินห้าป (พ.ศ.2561-พ.ศ. 2565 หน้าที่ 73 ลําดับที่ 2)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติของกองการศึกษา ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา (00210)

ค่าวัสดุ รวม 165,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงานประเภทตางๆ ได้แก 
วัสดุคงทน
-เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก  เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก  ที่เย็บกระดาษขนาด
เล็ก  ไม้บรรทัดเหล็ก  กรรไกรเก้าอี้พลาสติก  แปรงลบกระดานดํา  ตรา
ยาง  ขาตั้ง (กระดานดํา)  ที่ถูพื้น  ตะแกรงวางเอกสาร  เครื่องเย็บ
กระดาษ  กุญแจ  ภาพเขียนแผนที่  พระบรมฉายาลักษณ  แผงปด
ประกาศ  แผนปายชื่อสํานักงานหรือหนวยงาน  แผนปายจราจรหรือแผนปาย
ตางๆ มูลี่,มานปรับแสง(ตอผืน)  พรม(ตอผืน)  นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระบรม
รูปจําลอง  กระเปาฯลฯ)
วัสดุสิ้นเปลือง
เก้าอี้ตาง ๆตู้ตาง ๆกระดาษ หมึกดินสอ ปากกายางลบน้ํายาลบคําผิด  เทป
กาว  ลวดเย็บกระดาษ  กาว  ชอลค  สมุด ซองเอกสาร  ตลับผงหมึก  น้ํา
หมึก  ปรินท  เทป พีวีซี แบบใส  น้ํายาลบกระดาษไขกระดาษไข ไม้
บรรทัด คลิปเปกเข็มหมุดกระดาษคารบอนแฟมสมุดบัญชีสมุดประวัติข้า
ราชการแบบพิมพ  ผ้าสําลี  ธงชาติ  สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ ของ
ใช้ในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯตั้งจายจากเงินรายได้ 10,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป 10,000 บาท ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210)
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวประเภทตางๆได้แก
วัสดุคงทน
-หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา
จานรอง ถ้วย ชาม ช้อน ส้อม กระจกเงา ที่นอน กระติกน้ําร้อน
กระติกน้ําแข็งฯลฯ
วัสดุสิ้นเปลือง
-ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น  แปรง ไม้กวาด เขง ผ้าปูโตะ 
น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชนฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปปรากฏในแผนงาน
การศึกษา (00210)

วัสดุกอสร้าง จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสร้างประเภทตางๆได้แก
วัสดุคงทน
-ไม้ตางๆค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบ
ไสไม้ เทปวัดระยะเครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตรลูกดิ่งสวานฯลฯ
วัสดุสิ้นเปลือง
-น้ํามันทาไม้ ทินเนอร สี ปูนซีเมนต ทราย อิฐหรือซีเมนต
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาวฯลฯ
วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล
- ทอน้ํา และอุปกรณประปาทอตางๆ ทอน้ําบาดาลฯลฯ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อเปนคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่นประเภทตางๆ ได้แก
วัสดุสิ้นเปลือง
-แกสหุงต้ม  น้ํามันเชื้อเพลิง  น้ํามันดีเซล  น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
เตา น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่องถาน แกส ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้ 40,000
 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 60,000 บาท ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (00210)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรประเภทตางๆ ได้แก
วัสดุคงทน
-แผนหรือจานบันทึกข้อมูล  
วัสดุสิ้นเปลือง
-อุปกรณบันทึก
ข้อมูลฯ (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc ,Digital Video
 Disc,  Flash Drive) 
เทปบันทึก
ข้อมูล (Reel Magnetic Tape, Cassette  Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ
หรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอรตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ
แบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิ้ล ฯลฯ

วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล
-แผงแปนอักขระหรือ แปนพิมพ (key Board) , เมนบอรด (Main Board ),  
เมมโมรี่ชิป(Memory ChipXเชน RAM
คัตชีทฟดเดอร (Cut Sheet Feeder), เมาส (Mouse) พริ้นเตอรสวิตชิ่ง
บอกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิ
เลคทรอนิกส Card)
เชน Ethernet  Card Lan CardAnti Virus Card , Sound Card เปนต้น
เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตาง ๆ เชนแบบดีสเกตต (Diskette) แบบฮา
รดดีสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-ROM) แบบออพติคอล (Optical) เปน
ต้นฯลฯตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 7,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาไฟฟาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านเหลาหลวงใต้ หมูที่ 11
 ตําบลภูดินตั้งจายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210)
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 2,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาน้ําประปาศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านเหลาหลวงใต้ หมูที่ 11
 ตําบลภูดินตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)

งบลงทุน รวม 7,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 7,300 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อพัดลมติดผนังขนาด 18 นิ้ว จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อพัดลมติดผนังขนาด 18 นิ้ว จํานวน  2  เครื่องๆละ 1,500  บาท  
คุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้
- ใบพัดพลาสติก  ขนาด 18 นิ้ว
- ตะแกรงครอบใบพัดเหล็ก กรอบพลาสติก
- ปรับระดับแรงลมด้วยสายดึง 3  ระดับ
- ปรับสายซ้าย-ขวาได้  และสายดึงบังคับสายได้ตามต้องการ
- ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก)
- ผานกระบวนการผลิตที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานระดับโลก ISO
- ผลิตภัณฑฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) 
(บัญชีครุภัณฑ แผนพัฒนาเทศบาลตําบลภูดินห้าป พ.ศ. 2561-2565
 หน้าที่ 98 ลําดับที่ 1)
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อเครื่องพิมพแบบหัวฉีดพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 4,300 บาท

- เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพแบบหัวฉีดพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ
(Ink Tank Printer) ราคา 4,300 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้
- เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ
(Ink Tank Printer)  จากโรงงานผู้ผลิต
-  มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 600?600 dpi 
-  มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําไมน้อยกวา ๒๐ หน้าตอนาที(ppm) 
หรือ 8.8 ภาพตอนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพรางสีไมน้อยกวา ๑๐ หน้าตอนาที(ppm) หรือ 4.5
 ภาพตอนาที (ipm)
- มีชองเชื่อมตอ(Interface)  แบบ UHB 2.0 หรือดีกวาจํานวนไมน้อยกวา 1
  ชอง 
- มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 50  แผน
- สามารถใช้ได้กับ A4, Legal และ Custom
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) (บัญชี
ครุภัณฑ แผนพัฒนาเทศบาลตําบลภูดินห้าป พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 100
 ลําดับที่ 5)
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,807,275 บาท
งบบุคลากร รวม 2,073,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,073,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,344,840 บาท

เงินเดือนสําหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็กและครู ค.ศ.๑
-เพื่อจายเปนเงินเดือนข้าราชการครูผู้ดูแลเด็กและครู ค.ศ.๑ จํานวน 5
 อัตรา  ดังนี้
1. ตําแหนง ครู ค.ศ.1 จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 23,360 บาท  ตั้งจายไว้ 12
 เดือน เปนเงิน  280,320บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)
2. ตําแหนง ครู ค.ศ.1 จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 23,360บาท  ตั้งจายไว้ 12
 เดือน เปนเงิน 280,320 บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)
3. ตําแหนง ครู ค.ศ.1 จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 24,290บาท  ตั้งจายไว้ 12
 เดือน เปนเงิน 291,480 บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)
4. ตําแหนง ครู ค.ศ.1 จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 20,740บาท  ตั้งจายไว้ 12
 เดือน เปนเงิน 248,880 บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)
5. ตําแหนง ครู ค.ศ.1 จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 20,320 บาท  ตั้งจายไว้ 12
 เดือน เปนเงิน 243,840 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 126,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินวิทยฐานะชํานาญการ  สําหรับข้าราชการครู  จํานวน 3
 อัตรา เดือนละ 3,500 บาทตั้งจายไว้ 12 เดือน เปนเงิน  126,000  บาท  
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา (00210)  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0809.4/ว 2674  ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 522,720 บาท

1.  คาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน  ๓  อัตรา   จํานวน  414,720
  บาท             
  - เพื่อจายเปนคาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ  ตําแหนงผู้ชวยครูผู้ดูแล
เด็ก  จํานวน 3 อัตรา    ดังนี้
      1.1  ตําแหนง ผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 11,950
 บาท  ตั้งจายไว้ 12 เดือน  เปนเงิน 143,400  บาท 
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  เดือนละ 9,400
 บาท ตั้งจายไว้ 12 เดือน  เปนเงิน 112,800 บาท 
-  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) เดือน
ละ 2,550 บาท ตั้งจายไว้ 12 เดือน  เปนเงิน 30,600 บาท
      1.2  ตําแหนง ผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 11,720
 บาท  ตั้งจายไว้ 12 เดือน  เปนเงิน 140,640 บาท 
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  เดือนละ 9,400
 บาท ตั้งจายไว้ 12 เดือน  เปนเงิน 112,800 บาท 
-  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) เดือน
ละ 2,320 บาท ตั้งจายไว้ 12 เดือน เปนเงิน 27,840  บาท
     1.3  ตําแหนง ผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 10,890
 บาท  ตั้งจายไว้ 12 เดือน  เปนเงิน 130,680 บาท 
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  เดือนละ 9,400
 บาท ตั้งจายไว้ 12 เดือน  เปนเงิน 112,800 บาท 
-  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)  เดือน
ละ 1,490 บาทตั้งจายไว้ 12 เดือน  เปนเงิน 17,880 บาท

2. คาจ้างพนักงานจ้างทั่วไป      จํานวน  108,000 บาท
     -เพื่อจายเปนคาจ้างพนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนง  ผู้ชวยครูผู้ดูแล
เด็ก จํานวน  1 อัตรา เดือนละ 9,000 บาท ตั้งไว้  12  เดือน   ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (00210)   
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 79,440 บาท

1. เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน  3
  อัตรา  เปนเงิน  67,440  บาท
     -เพื่อจายเปนคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจตําแหนง ผู้ชวย
ครูผู้ดูแลเด็ก  จํานวน ๓  อัตรา ดังนี้  
      1.1  ตําแหนง  ผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็ก  จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 1,695  ตั้ง
จายไว้  12 เดือน  เปนเงิน 20,340 บาท   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)
      1.2  ตําแหนง  ผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็ก  จํานวน 1 อัตรา เดือนละ   1,925
 บาท ตั้งจายไว้  12 เดือน   เปนเงิน  23,100 บาท  
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)
      1.3  ตําแหนง  ผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็ก  จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 2,000
 บาท  ตั้งจายไว้  12  เดือน  เปนเงิน 24,000 บาท   ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)

2. เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน  1
  อัตรา  เปนเงิน  12,000 บาท
     - เพื่อจายเปนคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนง ผู้ชวยครูผู้
ดูแลเด็ก  จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 1,000 บาท  ตั้งจายไว้  12  เดือน  เปน
เงิน 12,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)

งบดําเนินงาน รวม 1,550,275 บาท
ค่าตอบแทน รวม 29,800 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 29,800 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาของบุตรของครูผู้ดูแลเด็ก,
ครู ค.ศ. 1 ของเทศบาล  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนา
เด็กเล็กปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)
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ค่าใช้สอย รวม 759,740 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการตรวจสุขภาพประจําปเด็กเล็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลภูดิน จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการตรวจสุขภาพประจําปเด็กเล็กศูนย
พัฒนาเด็กเล็กตําบลภูดิน  เชน   คาวิทยากรในการฝึกอบรม  คาวัสดุและ
อุปกรณตางๆในการจัดงาน  และรายจายอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา
และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ
.2559 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210
) (แผนพัฒนาเทศบาลตําบลภูดินห้าป พ.ศ.2561 -พ.ศ. 2565 หน้าที่ 73
 ลําดับที่ 4) 

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 754,740 บาท

1.)  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน จํานวน 494,900 บาท
- เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวันสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก       ตําบลภู
ดิน จํานวน 3 ศูนยจํานวนเด็ก 101  คน คนละ 20บาท จํานวน 245
 วัน/ป  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (00210) ดังนี้ 
1.1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านสวาง หมูที่ 1 จํานวนเด็ก 39คนๆละ 20
 บาท จํานวน 245 วัน/ป เปนเงิน 191,100  บาท
1.2) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านคายลูกเสือ หมูที่ 2  จํานวนเด็ก 26 คนๆละ 20
  บาท จํานวน 245 วัน/ป  เปนเงิน 127,400  บาท
1.3) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านเหลาหลวงใต้ หมูที่  11 จํานวนเด็ก 36 คนๆ
ละ 20 บาท จํานวน 245 วัน/ป    
เปนเงิน  176,400 บาท

2)  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก  จํานวน 171,700 บาท
 - เพื่อจายเปนคาจัดการเรียนการสอน(รายหัว)สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลภูดิน จํานวน 3 ศูนยจํานวนเด็ก 101 คน คนละ 1,700 บาท /ป ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210
)  ดังนี้
2.1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านสวาง หมูที่ 1 จํานวนเด็ก 39 คน เปน
เงิน  66,300  บาท

วันที่พิมพ : 3/9/2562  14:35:43 หน้า : 55/87



2.2) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านคายลูกเสือ หมูที่  2  จํานวน
เด็ก 26  คน เปนเงิน  44,200  บาท
2.3) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านเหลาหลวงใต้ หมูที่ 11 จํานวนเด็ก 36 คน เปน
เงิน  61,200 บาท
3.) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใช้จายในการจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก (ศพด.) จํานวน 88,140 บาท
3.1)  คาหนังสือเรียน
   - เพื่อจายเปนคาหนังสือเรียน  สําหรับเด็กปฐมวัย (อาย3ุ-5  ป) ในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กตําบลภูดิน จํานวน 3 ศูนย  จํานวนเด็กนักเรียน 78 คน คน
ละ 200 บาท /ป เปนเงิน 15,600  บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
การศึกษา ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)  ดังนี้
3.1.1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านสวางหมูที่ 1 จํานวนเด็ก 28 คน เปน
เงิน  56,00  บาท
3.1.2) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านคายลูกเสือ หมูที่  2  จํานวน
เด็ก 24  คน เปนเงิน  4,800  บาท
3.1.3) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านเหลาหลวงใต้ หมูที1่1 จํานวนเด็ก 26  คน เปน
เงิน  52,000 บาท
 3.2)  คาอุปกรณการเรียน
- เพื่อจายเปนคาอุปกรณการเรียน  สําหรับเด็กปฐมวัย 
(อายุ 3-5 ป) ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลภูดิน จํานวน 3 ศูนย  จํานวนเด็กนัก
เรียน 78 คน คนละ 200 บาท /ป เปนเงิน 15,600  บาท ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไปด้านการศึกษา ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)  ดังนี้
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3.1.1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านสวางหมูที่ 1 จํานวนเด็ก 28คน เปนเงิน  56,00
  บาท
3.1.2) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านคายลูกเสือ หมูที่  2  จํานวน
เด็ก 24  คน เปนเงิน  4,800  บาท
3.1.3) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านเหลาหลวงใต้ หมูที1่1 จํานวนเด็ก 26  คน เปน
เงิน  52,000 บาท
3.3)  คาเครื่องแบบนักเรียน
- เพื่อจายเปนคาเครื่องแบบนักเรียน  สําหรับเด็กปฐมวัย 
(อายุ 3-5 ป) ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลภูดิน จํานวน 3 ศูนย  จํานวนเด็กนัก
เรียน 78 คน คนละ 300 บาท /ป เปนเงิน 23,400  บาท  ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไปด้านการศึกษา ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)  ดังนี้
3.1.1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านสวางหมูที่ 1 จํานวนเด็ก 28 คน เปน
เงิน  84,00  บาท
3.1.2) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านคายลูกเสือ หมูที่  2  จํานวน
เด็ก 24  คน เปนเงิน  7,200  บาท
3.1.3) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านเหลาหลวงใต้ หมูที1่1 จํานวนเด็ก 26  คน เปน
เงิน  78,00 บาท

3.4)  คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- เพื่อจายเปนคากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  สําหรับเด็กปฐมวัย 
(อายุ 3-5  ป) ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลภูดิน จํานวน 3 ศูนย  จํานวนเด็ก
นักเรียน 78  คน คนละ 430 บาท /ป เปนเงิน  33,540 บาท  ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)  ดังนี้
3.1.1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านสวางหมูที่ 1 จํานวนเด็ก 28คน เปน
เงิน  12,040  บาท
3.1.2) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านคายลูกเสือ หมูที่  2  จํานวน
เด็ก 24  คน เปนเงิน  10,320  บาท
3.1.3) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านเหลาหลวงใต้ หมูที่ 11 จํานวนเด็ก 26
  คน เปนเงิน  11,180 บาท
-ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 2674  ลงวัน
ที่ 9 กรกฎาคม 2562 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก 
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ค่าวัสดุ รวม 760,735 บาท
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 760,735 บาท

1. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ศพด. จํานวน 3 ศูนย
จํานวน  193,538  บาท
     -เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม)ศพด. จํานวน 3 ศูนยจํานวนเด็ก 101
คนๆ ละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน/ป  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการ
ศึกษา ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)  ดังนี้
1.1 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านสวางหมูที่ 1 จํานวน 39 คนเปนเงิน  74,732
 บาท
1.2 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านคายลูกเสือ หมูที่ 2 จํานวน 26คน เปน
เงิน 49,822 บาท
1.3 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านเหลาหลวงใต้ หมูที่ 11 จํานวน 36  คน เปน
เงิน 68,984 บาท

2. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)จํานวน 5
 โรงเรียน  จํานวน 567,197  บาท
     -  เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) จํานวน 5 โรง  จํานวนเด็ก 
296 คนๆ ละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน/ป  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ด้านการศึกษา ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)  ดังนี้
2.1 โรงเรียนคายลูกเสือนิคมลําปาว   จํานวน 18  คน 
เปนเงิน  34,492  บาท
2.2 โรงเรียนโคกนางามสามัคคี   จํานวน 21  คน
เปนเงิน 40,241 บาท
2.3 โรงเรียนนาขามรวมราษฎรบํารุง  จํานวน 99 คน 
เปนเงิน  189,704  บาท
2.4 โรงเรียนบ้านสวาง    จํานวน  45  คน
เปนเงิน 86,229  บาท
2.5 โรงเรียนเหลาหลวงวิทยาคาร  จํานวน 113 คน 
เปนเงิน  216,531  บาท
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,184,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,184,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนคาอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) จํานวน 5 โรงเรียน

จํานวน 1,184,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (สพฐ.)
จํานวน 5 โรงเรียน  จํานวนเด็กนักเรียน 296  คนๆละ 20บาท  จํานวน  200
 วัน  เปนเงินจํานวน 1,184,000 บาท  
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (00210) ดังนี้
1. โรงเรียนคายลูกเสือนิคมลําปาว  จํานวน 18 คน ๆ ละ 20
 บาท จํานวน 200 วัน เปนเงิน 72,000  บาท
2. โรงเรียนโคกนางามสามัคคี  จํานวน 21 คนๆ ละ 20  บาท จํานวน 200
 วัน เปนเงิน 84,000  บาท
3. โรงเรียนนาขามรวมราษฎรบํารุง  จํานวน 99  คนๆ ละ 20
 บาท จํานวน 200 วัน เปนเงิน 396,000  บาท
4. โรงเรียนบ้านสวาง   จํานวน 45 คนๆ ละ 20  บาท จํานวน 200 วัน เปน
เงิน  180,000  บาท
5. โรงเรียนเหลาหลวงวิทยาคาร  จํานวน 113 คนๆ ละ 
20 บาท จํานวน 200 วัน เปนเงิน  452,000  บาท
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,911,308 บาท

งบบุคลากร รวม 1,273,260 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,273,260 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,074,060 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
จํานวน 3 อัตรา  ดังนี้
1.ตําแหนงผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ
จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 31,880 บาท  ตั้งจายไว้ 12 เดือน เปน
เงิน 382,560 บาท  ตั้งจายจากเงินรายได้ปรากฎในแผนงานสาธารณ
สุข (00220)
2. ตําแหนงหัวหน้าฝายบริหารงานสาธารณสุข
จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 32,800 บาท ตั้งจายไว้ 12 เดือนเปนเงิน  393,600
  บาทตั้งจายจากเงินรายได้ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข (00220)
3.ตําแหนงเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 24,825 บาท ตั้งจายไว้ 12 เดือน เปน
เงิน  297,900  บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานสาธารณ
สุข (00220)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

   1. เงินประจําตําแหนงผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ จํานวน  42,000
 บาท 
-เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงผู้อํานวยการกองสาธารณสุข  เดือนละ 3,500
 บาทตั้งจายไว้12 เดือน เปนเงิน  42,000  บาท  ตั้งจายจากเงิน
รายได้ ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข (00220)
   2. เงินประจําตําแหนงหัวหน้าฝายบริหารงานสาธารณสุข  
จํานวน  18,000  บาท
-เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงหัวหน้าฝายบริหารงานสาธารณสุข   
เดือนละ 1,500 บาทตั้งจายไว้  12 เดือน เปนเงิน  18,000  บาท  
ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข (00220)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 115,200 บาท

-เพื่อจายเปนคาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ(กองสาธารณสุขฯ )
จํานวน 115,200 บาท  ตําแหนงผู้ชวยเจ้าหน้าที่ธุรการ จํานวน 1 อัตรา
เดือนละ 9,600 บาท จํานวน 12 เดือนตั้งจายจากเงินรายได้
ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข (000220)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพของพนักงานเทศบาลตําแหนงเจ้าพนักงาน
ธุรการ จํานวน 1 อัตราเดือนละ 2,000 บาทตั้งจายไว้ 12 เดือนตั้งจายจากเงิน
รายได้ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข (00220)

งบดําเนินงาน รวม 631,248 บาท
ค่าตอบแทน รวม 15,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจ้างนอกเวลาคาอาหารทําการนอกเวลา แกผู้ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ ให้แกพนักงานเทศบาลลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของ
เทศบาล ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานสาธารณ
สุขฯ (00220)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
ประจํา และพนักงานจ้างของเทศบาลตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงาน
สาธารสุขฯ (00220)

ค่าใช้สอย รวม 481,248 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป จํานวน 288,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป จํานวน     3 คนคนละ 8,000
 บาท/เดือน  ตั้งจายไว้  12 เดือน  เปนเงิน 288,000 บาท  ตั้งจายจากเงิน
รายได้ 96,000 บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 192,000 บาท ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข (00220)

วันที่พิมพ : 3/9/2562  14:35:43 หน้า : 61/87



คาจ้างเหมาบริการจัดทําปายประชาสัมพันธหรือพิมพเอกสารเผยแพร จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาบริการจัดทําปายประชาสัมพันธหรือพิมพ
เอกสาร เผยแพร ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฎในแผนงานสาธารณ
สุข (00220)

คาจ้างเหมาบริการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตว จํานวน 9,708 บาท

         -เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาบริการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและขึ้น
ทะเบียนสัตวตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟาจุฬา
ภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี จํานวน
สัตวเลี้ยง  1,618  ตัว ตัวละ 6 บาท/ป ตั้งจายไว้เปนเงิน 9,708  บาท  ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข (00220)  ตั้งจายตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886  
ลงวันที่  25 กรกฎาคม  2562

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 35,000 บาท

     -เพื่อเปนคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักรเชนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทางคาพาหนะคาเชาที่พักคาลงทะเบียนตางๆ
ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําพนักงานจ้างที่ได้รับมอบหมาย ตั้งจาย
จากเงินรายได้ จํานวน 10,000 บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป จํานวน 25,000 บาท ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข (00220)

โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนการจัดการด้านสาธารณสุข จํานวน 10,000 บาท

      -เพื่อเปนคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติ
การการจัดทําแผนการจัดการด้านสาธารณสุข ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข (00220) ตั้งจายตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่  25 กรกฎาคม  2562 )  (แผนพัฒนาเทศบาลตําบลภูดินห้าป พ.ศ
. 2561-2565 หน้าที่ 71 ลําดับที่ 4)
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โครงการปองกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภในกลุมวัยรุน จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อเปนคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการปองกันและแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภในกลุมวัยรุนตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานสาธารณ
สุข (00220) (แผนพัฒนาเทศบาลตําบลภูดินห้าป  พ.ศ. 2561-2565
 หน้าที่ 71 ลําดับที่ 5)

โครงการรณรงคร้านอาหารสะอาดปลอดภัย จํานวน 15,000 บาท

   -เพื่อเปนคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการรณรงคร้านอาหารสะอาด
ปลอดภัย ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏ ในแผนงานสาธารณ
สุข (00220)  (แผนพัฒนาเทศบาลตําบลภูดินห้าป พ.ศ. 2561-2565
 หน้าที่ 70 ลําดับที่ 2)

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี

จํานวน 48,540 บาท

   -เพื่อเปนคาใช้จายในการดําเนินงานขับเคลื่อนโครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระ
เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี  ในการดําเนินการจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณในการ
ฉีด  เพื่อปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตัวละ 30  บาท  จํานวน  1,618
  ตัว ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข (00220)  
ตั้งจายตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม  2562 (แผนพัฒนาเทศบาลตําบลภูดินห้าป พ.ศ
. 2561-2565 หน้าที่ 72 ลําดับที่ 9)

โครงการหมูบ้านปลอดขยะ จํานวน 30,000 บาท

     -เพื่อเปนคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการ   หมูบ้านปลอดขยะ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) (แผน
พัฒนาเทศบาลตําบลภูดินห้าป พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 71 ลําดับที่ 6)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 15,000 บาท

     -เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินเพื่อ
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติของกองสาธารณสุข  ตั้งจาย
จากเงินรายได้ จํานวน 5,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
จํานวน 10,000 บาท ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข (00220)
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ค่าวัสดุ รวม 135,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 25,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงานตางๆ  ได้แก
วัสดุคงทนเชน  หนังสือ  เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก  เครื่องเจาะกระดาษขนาด
เล็ก  ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก  ไม้บรรทัดเหล็ก  กรรไกร  เก้าอี้
พลาสติก  แปรงลบกระดานดํา  ตรายาง  ขาตั้ง(กระดานดํา)  ที่ถู
พื้น  ตะแกรงวางเอกสาร  เครื่องตัดโฟมเครื่องตัดกระดาษ  เครื่องเย็บ
กระดาษ  กุญแจ  ภาพเขียน,
แผนที่  พระบรมฉายาลักษณ  แผงปดประกาศ  แผนปายชื่อสํานักงานหรือ
หนวยงาน แผนปายจราจรหรือแผนปายตางๆ  มูลี่,มานปรับแสง(ตอ
ผืน)  พรม(ตอผืน)  นาฬิกาตั้งหรือแขวน  พระพุทธรูป  พระบรมรูป
จําลอง  กระเปา  ตาชั่งขนาดเล็กฯลฯ
วัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา  ยางลบ  น้ํายาลบคํา
ผิด  เทปกาว  ลวดเย็บกระดาษ กาว  ชอลค  สมุด  ซองเอกสาร  ตลับผง
หมึก  น้ําหมึกปรินท  เทป พีวีซี แบบใส  น้ํายาลบกระดาษไข  กระดาษ
ไข  ไม้บรรทัด  คลิป  เปก  เข็มหมุด  กระดาษคารบอน  แฟม  สมุด
บัญชี  สมุดประวัติข้าราชการ  แบบพิมพ  ผ้าสําลี  ธงชาติ  สิ่งพิมพที่ได้จาก
การซื้อหรือจ้างพิมพ  ของใช้ในการบรรจุหีบหอ  น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง  น้ําดื่ม
สําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน  ฯลฯตั้งจายจากเงินราย
ได้  จํานวน 5,000 บาท ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป  จํานวน 20,000 บาท  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 25,000 บาท

-เพื่อเปนคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่นได้แก
วัสดุสิ้นเปลืองเชน แกสหุงต้ม  น้ํามันเชื้อเพลิง  น้ํามันดีเซล  น้ํามันกาด น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง  ถาน  กาซ  ฯลฯ ตั้งจายจากเงิน
รายได้ จํานวน 5,000 บาทตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  จํานวน 20,000
 บาท ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข (00220)
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 70,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตร  ได้แก
วัสดุคงทนเชน  ชุดเครื่องมือผาตัด  ที่วางกรวยแก้ว  กระบอกตวง  เบ้า
หลอม  หูฟัง(Stethoscope)  เปลหามคนไข้  คีมถอนฟัน  เครื่องวัดน้ํา
ฝน  ถังเก็บเชื้อเพลิง  เครื่องนึ่ง  เครื่องมือวิทยาศาสตร ฯลฯ
วัสดุสิ้นเปลืองเชน  สําลี และผ้าพันแผล  เวชภัณฑ แอลกอฮอล ฟลม
เอกซเรย เคมีภัณฑ  ออกซิเจน น้ํายาตางๆ  เลือด  สายยาง  ลูกยาง  หลอด
แก้ว  ลวดเชื่อมเงิน  ถุงมือ  กระดาษกรอง  จุกตาง ๆ  สัตวเลี้ยงเพื่อการ
ทดลองวิทยาศาสตรหรือการแพทย  หลอดเอกซเรย ฯลฯ ตั้งจายจากเงินราย
ได้ จํานวน 20,000 บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 50,000
 บาท ปรากฎ
ในแผนงานสาธารณสุข (00220)

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องแตงกายของกองสาธารณสุขฯได้แก 
วัสดุคงทนเชน  ถุงมือ รองเท้าบูท อุปกรณปองกันสวนบุคคล  เครื่อง
แบบ  เสื้อ กางเกง ผ้า  เครื่องหมายยศและสังกัด  ถุง
เท้า  รองเท้า  เข็มขัด  หมวก ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปปรากฎใน
แผนงานสาธารณสุข (00220)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอรได้แก  
วัสดุคงทน  เชน  แผนหรือจานบันทึกข้อมูล  
วัสดุสิ้นเปลืองเชน  อุปกรณบันทึก
ข้อมูล(
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video
 Disc, Flash Drive  เทปบันทึก
ข้อมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ
หรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ
แบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหลเชน  ผงแปนอักขระ  หรือแปน
พิมพ (key Board) เมนบอรด  (Main Bord) เมโมรี่ชิป (Memor Chip) 
เชน RAM คัตซีทฟดเตอร (Cut sheet ) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิ
ตซิ่งบอกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย สัญญาน (Hub) แผน
วงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) 
เชน Ethernet Card Lan Card Anti VirusCard,Sound Card) เปน
ต้น เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตาง ๆ เชน แบบดิสเกตต (Diskette) 
แบบฮารดดิสต (Hard  Disk ) แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล
 (Optical) เปนต้น ฯลฯตั้งจายจากเงินอุดหนุน  ปรากฎในแผนงานสาธารณ
สุข (00220)
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งบลงทุน รวม 6,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 6,800 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องพิมพแบบหัวฉีดพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 4,300 บาท

-เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหัวหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ ( Ink Tank Printer) ๑ เครื่องๆละ 4,300 บาท
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) 
จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําไมน้อยกวา 20 หน้าตอนาที (ppm)
หรือ 8.8 ภาพตอนาที(ipm)
- มีความเร็วในการพิมพรางสีไมน้อยกวา 10 หน้าตอนาที (ppm) หรือ4.5
 ภาพตอนาที(ipm)
-  มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง
- มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 50แผน
- สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter, Legal และ Custom
- มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 150 แผน
- สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปปรากฏในแผนงานบริหารงานสาธารณ
สุข (00220) (แผนพัฒนาเทศบาลตําบลภูดินห้าป พ.ศ. 2561-2565
 หน้าที่ 100 ลําดับที่ 5

เครื่องสํารองไฟฟา จํานวน 2,500 บาท

-เพื่อจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน ๑ เครื่องๆละ 2,500
 บาท   
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
-มีกําลังไฟฟาด้านนอกไมน้อยกวา 800 VA (480 Watts)
-สามารถสํารองไฟฟาได้ไมน้อยกวา 15 นาที
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปปรากฏในแผนงานบริหารงานสาธารณ
สุข (00220)  (แผนพัฒนาเทศบาลตําบลภูดินห้าป พ.ศ. 2561-2565
 หน้าที่ 100 ลําดับที่ 6)
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 280,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 280,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 280,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวโครงการพระราชดําริ  ด้านสาธารณสุข    
    หมูที่ 1 - 14

จํานวน 280,000 บาท

 -เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวโครงการพราชดําริ
ด้านสาธารณสุข  หมูบ้านละ 20,000 บาท จํานวน  14 หมูบ้านเปน
เงิน 280,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปปรากฎในแผนงานสาธารณ
สุข (00220) ตั้งจายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3886 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563  เงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
สาธารณสุขขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 138,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 138,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 138,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการคายคุณธรรมเยาวชนตําบลภูดิน จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการคายคุณธรรมเยาวชนตําบลภู
ดิน เชน คาปายโครงการ คาอาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม คาอาหาร คาตอบแทน
วิทยากร คาวัสดุ อุปกรณ  คาเครื่องเขียน  แบบพิมพ  และคาใช้จายอื่น ๆ 
ตามโครงการ  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้ม
แข็งของชุมชน (00250)  (แผนพัฒนาเทศบาลตําบลภูดินห้าป พ.ศ.2561-
2565 หน้าที่ 82 ลําดับที่ 14)
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โครงการเชิดชูเกียรติเกษตรดีเดนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 3,000 บาท

   -เพื่อเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการเชิดชูเกียรติเกษตรดีเดนตามแนว
ทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เชน คาปายโครงการ คาอาหารวางพร้อมเครื่อง
ดื่ม คาอาหาร คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุอุปกรณและคาใช้จายอื่น ๆ ตาม
โครงการ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน (00250) (แผนพัฒนาเทศบาลตําบลภูดินห้าป พ.ศ.2561-2565 
หน้าที่ 85 ลําดับที่ 4)

โครงการปองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 65,000 บาท

    -เพื่อเปนคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการปองกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง อาทิ  กิจกรรมรณรงคและเผยแพรความ
รู้ กิจกรรมแสดงเจตนารมณไมยุงเกี่ยวกับยาเสพติด เชน คาปายโครงการ คา
อาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาตอบแทนวิทยากร  คา
วัสดุ  อุปกรณ  คาเครื่องเขียนแบบพิมพและคาใช้จายอื่น ๆ ตามโครงการ ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน (00250) (แผนพัฒนาเทศบาลตําบลภูดินห้าป พ.ศ.2561-2565
 หน้าที่ 86 ลําดับที่ 7)

โครงการปองกันและลดความรุนแรงตอเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการปองกันและลดความรุนแรงตอ
เด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว เชน คาปายโครงการ คาอาหารวางพร้อม
เครื่องดื่ม คาอาหาร คาตอบแทนวิทยากร  คาวัสดุ อุปกรณ  คาเครื่อง
เขียน  แบบพิมพ  และคาใช้จายอื่น ๆ ตามโครงการ ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) (แผนพัฒนา
เทศบาลตําบลภูดินห้าป พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 86 ลําดับที่ 5)

โครงการวัยใส วัยสะอาด ปราศจากยาเสพติด จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการวัยใส  วัยสะอาด  ปราศจากยา
เสพติด  เชน คาปายโครงการ คาอาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม คาอาหาร 
คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุ อุปกรณ คาเครื่องเขียน แบบพิมพและคาใช้จาย
อื่น ๆ ตามโครงการ  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน (00250)  (แผนพัฒนาเทศบาลตําบลภูดินห้าป 
พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 87 ลําดับที่ 8)
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 100,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการงานแขงขันกีฬาระดับตําบล จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อเปนคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการแขงขันกีฬาระดับ
ตําบล เชน  คาเงินรางวัล  คาโลหรือถ้วยรางวัล   คาจ้างเหมาวงดุริยางค คา
จ้างเหมาบริการเครื่องเสียง คาอาหารกลางวันสําหรับนักกีฬา  คาจ้าง
เหมาบริการจัดทําปาย คาตอบแทนคณะกรรมการตัดสินกีฬา คาวัสดุและ
อุปกรณตางๆ คาเชาหรือคาเตรียมสถานที่สนามแขงขันกีฬาและรายจาย
อื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏ
ในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) (แผนพัฒนา
เทศบาลตําบลภูดินห้าป (พ.ศ.2561 -พ.ศ.2565) หน้าที่ 76 ลําดับที่  1) 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 230,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 230,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการประเพณีเข้าพรรษา จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการประเพณีเข้าพรรษา  เชน 
คาจ้างเหมาบริการเครื่องเสียง คาวัสดุ คาตกแตงและจัดเตรียมสถานที่  และ
อุปกรณตางๆในการจัดงาน  คาจ้างเหมาจัดทําปายโครงการ   คาอาหารวาง
และเครื่องดื่มสําหรับผู้รวมกิจกรรม  คาจ้างเหมาจัดขบวนรถแหเทียน  และ
รายจายอื่นๆ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
การเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ.2559 (แผนพัฒนา
เทศบาลตําบลภูดินห้า ป พ.ศ.2561 -พ.ศ. 2565 หน้าที่ 92 ลําดับที่  5)
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โครงการประเพณีลอยกระทง จํานวน 100,000 บาท

-  เพื่อเปนคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการประเพณีลอย
กระทง เชน คาเงินรางวัล   คาตอบแทนผู้ปฎิบัติการอันเปนประโยชนตอ อปท
.  คาจ้างเหมาจัดทําปายโครงการ   คามหรสพการแสดง  คาตอบแทนคณะ
กรรมการตัดสิน  คาเชาหรือคาบริการเวทีพร้อมเครื่องเสียงและระบบ
ไฟฟา  คาอาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับผู้รวมกิจกรรม  คาโลหรือถ้วย
รางวัล  คาวัสดุและอุปกรณตางๆในการจัดงาน   คาใช้จายในการตกแตง
สถานที่จัดงาน  และรายจายอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการ
เบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ.2559 ตั้งจายจากตั้ง
จายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00260)  (แผนพัฒนาเทศบาลตําบลภูดินห้าป พ.ศ.2561 -พ.ศ
. 2565 หน้าที่ 91 ลําดับที่  3)

โครงการอนุรักษการขับร้องสรภัญญะ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการอนุรักษการขับร้อง
สรภัญญะ  เชน คาเงินรางวัล   คาตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน  คาจ้างเหมา
จัดทําปายโครงการ  คาจ้างเหมาบริการเครื่องเสียง  คาวัสดุอุปกรณ  และสิ่ง
พิมพตางๆในการจัดงาน   คาอาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับผู้รวม
กิจกรรม  คาใช้จายในการตกแตงสถานที่จัดงาน และรายจายอื่นๆ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน  การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ.2559 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผน
งานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) (แผนพัฒนาเทศบาล
ตําบลภูดินห้าป 
(พ.ศ.2561 -พ.ศ. 2565 หน้าที่ 91 ลําดับที่ 2)
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โครงการอนุรักษมรดกไทย จํานวน 50,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการวันอนุรักษมรดกไทย เชน คา
จ้างเหมาบริการเครื่องเสียง คาวัสดุอุปกรณ คาตกแตงและจัดเตรียมสถาน
ที่ และสิ่งพิมพตางๆในการจัดงาน คาอาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับผู้รวม
กิจกรรม คาจ้างเหมาจัดทําปายนิทรรศการ และรายจายอื่นๆ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน  การจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นพ.ศ.2559 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) (แผนพัฒนาเทศบาลตําบลภูดินห้าป พ.ศ
.2561-พ.ศ.2565 หน้าที่ 91 ลําดับที่ 4)

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมครูผู้
ดูแลเด็ก เชน คาอาหาร  คาวิทยากรในการฝึกอบรม  คาจ้างเหมาจัดทําปาย
โครงการ และรายจายอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิก
จายคาใช้จายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ.2559 ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260
) (แผนพัฒนาเทศบาลตําบลภูดินห้าป (พ.ศ.2561- พ.ศ. 2565) หน้าที่ 94
 ลําดับที่ 7)
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โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมสําหรับเด็กประถมศึกษา จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินอบรมคุณธรรมและจริยธรรมสําหรับเด็ก
ประถมศึกษา เชน คาอาหารกลางวัน  คาอาหารวางและเครื่องดื่มที่ไมมี
แอลกอฮอล คาวิทยากรในการฝึกอบรม คาจ้างเหมาจัดทําปายโครงการ  คา
จ้างเหมาพาหนะนําสงเด็กนักเรียน  คาวัสดุอุปกรณ  และสิ่งพิมพตางๆในการ
จัดงานและรายจายอื่นๆตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจาย
คาใช้จายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ.2559 ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260
) (แผนพัฒนาเทศบาลตําบลภูดินห้าป พ.ศ.2561 -พ.ศ.2565 หน้าที่ 92 ลําดับ
ที่ 6)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 5,234,600 บาท

งบบุคลากร รวม 1,788,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,788,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,015,200 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลกองชางดังนี้
     1. ตําแหนงผู้อํานวยการกองชาง ระดับ ต้น จํานวน  1 อัตรา เดือน
ละ 35,770 บาท ตั้งจายไว้ 12 เดือน เปนเงิน 429,240  บาท ตั้งจายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)
     2. ตําแหนงหัวหน้าฝายบริหารการโยธา ระดับ ต้น จํานวน 1 อัตรา  เดือน
ละ 32,800 บาท  ตั้งจายไว้ 12 เดือน เปนเงิน  393,600 บาท  ตั้งจายจาก
เงินรายได้  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)
     3. ตําแหนงนายชางโยธา ระดับ ปฏิบัติงาน  จํานวน 1 อัตรา เดือน
ละ 16,030 บาท ตั้งจายไว้ 12 เดือน เปนเงิน  192,360 บาท  ตั้งจายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(00310)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

      -เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของผู้อํานวยการกอง
ชาง ระดับ ต้น  จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 3,500 บาท ตั้งจายไว้ 12
 เดือน เปนเงิน 42,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (00310)
      -เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของหัวหน้าฝายการ
โยธา ระดับ ต้น  จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 1,500 บาท ตั้งจายไว้ 12
 เดือน เปนเงิน 18,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (00310)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 605,400 บาท

-เพื่อจายเปนคาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ (กองชาง)  จํานวน  497,400
  บาท ดังนี้
     1. ตําแหนงผู้ชวยชางไฟฟา จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 10,960 บาท  ตั้ง
จายไว้ 12 เดือน  เปนเงิน  131,520 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)
     2. ตําแหนงผู้ชวยชางไฟฟา จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 9,700 บาท ตั้งจาย
ไว้ 12 เดือน  เปนเงิน  116,400 บาท  ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผน
งานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)
     3. ตําแหนงผู้ชวยชางประปา จํานวน 1 อัตรา  เดือนละ 10,890
 บาท จํานวน 12 เดือน  เปนเงิน  130,680 บาท ตั้งจายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)
     4. ตําแหนงผู้ชวยเจ้าหน้าที่เขียนแบบ จํานวน 1 อัตรา  เดือนละ 9,900
 บาท ตั้งจายไว้ 12 เดือน  เปนเงิน  118,800 บาท  ตั้งจายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)
-เพื่อจายเปนคาจ้างพนักงานจ้างทั่วไป 
(กองชาง)  จํานวน 108,000 บาท ดังนี้
     1. ตําแหนงคนงานเครื่องสูบน้ํา จํานวน 
1 อัตรา เดือนละ 9,000 บาท  ตั้งจายไว้ 12 เดือน  เปนเงิน  108,000
 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา (00310)
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ(กอง
ชาง)จํานวน 96,000 บาท ดังนี้
     1. ตําแหนงผู้ชวยชางไฟฟา จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 2,000 บาท ตั้งจาย
ไว้ 12 เดือน  เปนเงิน  24,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผน
งานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)
     2. ตําแหนงผู้ชวยชางไฟฟา จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 2,000 บาท ตั้งจาย
ไว้ 12 เดือน  เปนเงิน  24,000 บาท   ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผน
งานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)
     3. ตําแหนงผู้ชวยชางประปา จํานวน 1 อัตรา  เดือนละ 2,000 บาท ตั้ง
จายไว้ 12 เดือน  เปนเงิน  24,000 บาท  ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)
     4.ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าหน้าที่เขียนแบบ จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 2,000
 บาท ตั้งจายไว้ 12 เดือน เปนเงิน  24,000 บาท  ตั้งจายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)
-เพื่อจายเปนคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่วไป(กอง
ชาง)จํานวน 12,000 บาท ดังนี้
     1. ตําแหนงคนงานเครื่องสูบน้ํา  จํานวน
 1 อัตรา เดือนละ 1,000 บาท ตั้งจายไว้ 12 เดือน  เปนเงิน  12,000 บาท ตั้ง
จายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา (00310)

งบดําเนินงาน รวม 1,446,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 15,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจ้างนอกเวลา คาอาหารทําการนอกเวลา แกผู้ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการให้แกพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของ
เทศบาล ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา (00310)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

     -เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
ประจํา และพนักงานจ้างของเทศบาล  ตั้งจายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผน
งานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)

ค่าใช้สอย รวม 418,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาทําความสะอาดบอพักน้ําโครงการพระราชดําริฯ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาทําความสะอาดบอพักน้ําโครงการพระราชดําริฯหรือ
ทําความสะอาดบริเวณโรงสูบน้ํา เครื่องสูบน้ํา ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)

คาจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป จํานวน 288,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป  3 คน ๆ ละ 8,000
 บาท /เดือน  ตั้งจายไว้  12 เดือน  ตั้งจายจาก เงินรายได้ จํานวน 96,000
 บาท 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 192,000 บาท  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา (00310)

คาจ้างเหมาผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพรับรองแบบรูปรายการงานกอสร้าง 
การควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพรับรองแบบ
รูปรายการงานกอสร้าง การควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)

คาถายแบบแปลน แผนที่ จํานวน 20,000 บาท

คาถายแบบแปลน แผนที่  จํานวน  20,000 บาท
     -เพื่อจายเปน คาถายแบบแปลน  แผนที่  
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผน
งานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

      -เพื่อเปนคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก คา
ลง ทะเบียนตาง ๆ ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างที่ได้รับ
มอบหมาย  ตั้งจายจากเงินรายได้ จํานวน 10,000 บาท  ตั้งจายจากเงินอุด
หนุน
ทั่วไป 20,000 บาท  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  ของกองชาง  ตั้งจายจากเงินรายได้ จํานวน 20,000 บาท ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป  40,000 บาทปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา (00310)
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ค่าวัสดุ รวม 233,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงานตาง ๆ  ได้แก    
วัสดุคงทน  เชน  หนังสือ  เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก  เครื่องเจาะกระดาษขนาด
เล็ก  ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก  ไม้บรรทัดเหล็ก  กรรไกร  เก้าอี้
พลาสติก  แปรงลบกระดานดํา  ตรายาง  ขาตั้ง (กระดานดํา)  ที่ถู
พื้น  ตะแกรงวางเอกสาร  เครื่องตัดโฟม  เครื่องตัดกระดาษ  เครื่องเย็บ
กระดาษ  
กุญแจ  ภาพเขียน,แผนที่  พระบรมฉายาลักษณ  แผงปดประกาศ  แผนปาย
ชื่อสํานักงานหรือหนวยงาน แผนปายจราจรหรือแผนปายตาง ๆ
  มูลี่, มาน ปรับแสง(ตอผืน) พรม(ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน  พระพุทธ
รูป  พระบรมรูปจําลอง กระเปา ตาชั่งขนาดเล็กฯลฯ
วัสดุสิ้นเปลือง  เชน  กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา  ยางลบ  น้ํายาลบคํา
ผิด  เทปกาว  ลวดเย็บกระดาษ  กาว  ชอลค  สมุด  ซองเอกสาร  ตลับผง
หมึก  น้ําหมึกปรินท  เทป พีวีซี แบบใส  น้ํายาลบกระดาษไข  กระดาษ
ไข  ไม้บรรทัด  คลิป  เปก  เข็มหมุด  กระดาษคารบอน  แฟม  สมุด
บัญชี  สมุดประวัติข้าราชการ  แบบพิมพ  ผ้าสําลี  ธงชาติ  สิ่งพิมพที่ได้จาก
การซื้อหรือจ้างพิมพ  ของใช้ในการบรรจุหีบหอ  น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง  น้ําดื่ม
สําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน  ฯลฯ ตั้งจายจากเงินราย
ได้ จํานวน 10,000 บาท ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป  10,000 บาท  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา (00310)
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วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ  ได้แก
วัสดุคงทน  เชน  ไมโครโฟน  ขาตั้งไมโครโฟน            หัวแร้งไฟฟา เครื่อง
วัดกระแสไฟฟา  เครื่องวัดแรงดันไฟฟา มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟา เครื่อง
ประจุไฟ   ฯลฯ 
วัสดุสิ้นเปลือง  เชน  ฟวส  เทปพันสายไฟฟา  สายไฟฟา  หลอด
ไฟฟา  หลอดไฟ  เข็มขัดรัดสายไฟฟา  ปลั๊กไฟฟา  สวิตชไฟฟา  หลอดวิทยุ
ทรานซิตเตอรและชิ้นสวนวิทยุ  ลูกถ้วยสายอากาศ รีชีสเตอร มูฟวิ่งคอยส
คอนเดนเซอร  ขาหลอดฟลูออเรสเชนซ เบรกเกอร สายอากาศหรือเสาอากาศ
สําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน,จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ
วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล
-ดอกลําโพง  แผงวงจร  ผังแสดงวงจรตางๆ  แผงบังคับทางไฟ  ฯลฯ
 ตั้งจายจากเงินรายได้  20,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
40,000 บาท ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)

วัสดุกอสร้าง จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสร้างประเภทตาง ๆ  ได้แก
วัสดุคงทน  เชน ไม้
ตางๆ  ค้อน  คีม  ชะแลง  จอบ  สิ่ว  เสียม  เลื่อย  ขวาน  กบไสไม้  เทปวัด
ระยะ  เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง  สวาน  โถส้วม  อางล้าง
มือ  ราวพาดผ้า ฯลฯ
วัสดุสิ้นเปลือง  เชน น้ํามันทาไม้  ทินเนอร  สี  ปูนซีเมนต  ทราย  อิฐหรือ
ซีเมนตบล็อก  กระเบื้อง  สังกะสี  ตะปู  เหล็กเส้น  แปรงทาสี  ปูนขาว  ฯลฯ
วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล  เชน  ทอน้ําและอุปกรณประปา  ทอตาง ๆ
  ทอน้ําบาดาล  ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได้ จํานวน 20,000 บาท ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป  40,000 บาท ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา (00310)
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 18,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณยานพาหนะและขนสง  ได้แก
วัสดุคงทน  เชน  ไขควง  ประแจ  แมแรง  กุญแจปากตาย  กุญแจเลื่อน  คีม
ล็อค  ล็อคเกียร  ล็อคคลัตช  กระจกโค้งมน  ล็อคพวงมาลัย  สัญญาณไฟกระ
พริบ  สัญญาณไฟฉุกเฉิน  กรวยจราจร ฯลฯ
วัสดุสิ้นเปลือง  เชน  ยางรถยนต  น้ํามันเบรก  นอตและสกรู  สาย
ไมล  เพลา  ฟลมกรองแสง ฯลฯ
วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล  เชน  เบาะรถยนต  เครื่อง
ยนต (อะไหล)  ชุดเกียรรถยนต  เบรก  ครัช  พวงมาลัย  สายพานใบ
พัด  หม้อน้ํา  
หัวเทียน  แบตเตอรี่  จานจาย  ล้อ  ถังน้ํามัน  ไฟหน้า  ไฟเบรก  อาน
จักรยาน  ตลับลูกปืน
กระจกมองข้างรถยนต  กันชนรถยนต  เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป 18,000 บาท ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา (00310)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 55,000 บาท

-เพื่อเปนคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น  ได้แก 
วัสดุสิ้นเปลือง  เชน  แกสหุงต้ม  น้ํามันเชื้อเพลิง  น้ํามันดีเซล  น้ํามัน
กาด  น้ํามันเบนซิน  น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถาน กาซ ฯลฯ ตั้ง
จายจากเงินรายได้  20,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 35,000
 บาท ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาสารส้ม  คลอรีน  ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้ 10,000
 บาท  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร ได้แก  
วัสดุคงทน  เชน  แผนหรือจานบันทึกข้อมูล  
วัสดุสิ้นเปลือง  เชน  อุปกรณบันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video
 Disc, Flash Drive  เทปบันทึก
ข้อมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) 
หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล  เชน  ผงแปนอักขระ  หรือแปน
พิมพ (key Board) เมนบอรด  (Main Bord) เมโมรี่ชิป (Memor Chip) เชน
RAM  คัตซีทฟดเตอร (Cut sheet ) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิ
ตซิ่งบอกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย สัญญาน (Hub) แผน
วงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) 
เชน Ethernet Card Lan Card Anti Virus Card,Sound Card) เปน
ต้น เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตาง ๆ เชน แบบดิสเกตต (Diskette) 
แบบฮารดดิสต (Hard  Disk ) แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล
 (Optical) เปนต้น ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 10,000 บาท ปรากฏ
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) 
                                           

ค่าสาธารณูปโภค รวม 780,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 780,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาไฟฟาสถานีโรงสูบน้ําตามโครงการพระราชดําริ และระบบ
ประปาหมูบ้านที่เทศบาลดําเนินการ  ตั้งจายจากเงินรายได้ จํานวน 481,776
 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 298,224 บาท ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (00310)
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งบลงทุน รวม 2,000,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,000,000 บาท
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

จัดซื้อรถยนตบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟา จํานวน 2,000,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อรถยนตบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซอม
ไฟฟา ชนิด 6 ล้อ กําลังแรงม้าไมน้อยกวา 150 แรงม้า จํานวน 1 คัน ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลตําบลภูดินห้าป พ.ศ
. 2561 – 2565  หน้า 107 ลําดับที่ 21)  

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 11,614,426 บาท

งบกลาง รวม 11,614,426 บาท
งบกลาง รวม 11,614,426 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 150,000 บาท

  -เพื่อสงเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตามกฎหมาย สําหรับพนักงาน
จ้างของเทศบาลตําบลภูดิน ในอัตราร้อยละห้า พร้อมหักคาตอบแทนของ
พนักงานจ้างสงเปนเงินสมทบในอัตราเดียวกันด้วย  ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ
., ก.ท. และ ก.อบต.ดวนที่สุด ที่ มท 0808.5/ ว 9 ลว. 22 ม.ค. 2557 และ
หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท.และ กอบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 
ลว. 10 ก.ค. 2557  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง (00410)

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของพนักงานจ้าง
ของเทศบาลตําบลภูดิน คํานวณจากผลรวมของคาจ้างที่นายจ้าง
จายให้ลูกจ้างตอเดือน x จํานวนเดือนที่มีหน้าที่จายxอัตราเงินสม
ทบ)ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยตั้ง
จากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410)
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 6,372,000 บาท

      -เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 2927  ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410)

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 3,609,600 บาท

-เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพคนพิการ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 2927  ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562  ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410)

เบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส จํานวน 36,000 บาท

       -เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส ที่แพทยได้รับรองและทําการวินิจฉัย
แล้ว และมีความเปนอยูยากจน หรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแล ไมสามารถ
ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้  ในอัตราคนละ 500 บาท / เดือน  จํานวน 6
 คน  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/
ว 2927  ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏ
ในแผนงานงบกลาง (00410)

สํารองจาย จํานวน 881,743 บาท

     -เพื่อจายเปนคาใช้จายในกรณีเรงดวนฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น  หรือ
บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเปนสวนรวม โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก  ที่ มท 0313.4/ว 667 ลงวันที่ 12
 มีนาคม 2545  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏใน
แผนงานงบกลาง (00410)
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รายจายตามข้อผูกพัน

คาใช้จายในการจัดจราจร จํานวน 20,000 บาท

    -เพื่อเปนคาใช้จายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจรที่
ประชาชนได้รับประโยชนโดยตรง เชน การทาสีตีเส้น สัญญาณ
จราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจ  ปายจราจร  กระจกโค้งจราจร
กระบองไฟจราจร กรวยจราจร  แผงกั้นจราจร แผงพลาสติกใสน้ํา
เสาล้มลุกจราจร  เสื่อจราจร  ยางชะลอความเร็วรถ เปนต้น
ตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892 ลงวันที่
28 มิถุนายน  2562ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏ
ในแผนงานงบกลาง (00410)

คาบํารุงสันนิบาต จํานวน 31,000 บาท

     -เพื่อจายเปนคาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย (ส.ท.ท.) ตามนัย
หนังสือของสมาคมสันนิบาตแหงประเทศไทย (ส.ท.ท.) ที่ ส.ท.ท. 562/2555
 ลว. 28 มิถุนายน 2555 โดยตั้งจาย ในอัตราร้อยละเศษหนึ่งสวนหกของราย
รับจริง ไมรวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินจายขาด เงินสะสม ฯลฯ ประกอบนัย
ของ ข้อ 16 วรรคท้ายข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย การ
คํานวณรับจริง ป 2561  จํานวน  38,541,476.13 บาท  หักเงินอุดหนุนทั่ว
ไป 20,353,768 บาท  คงเหลือจํานวน  18,187,708.85 บาท  ร้อยละเศษ
หนึ่งสวนหก  เปนเงิน 30,373.47 บาท  ตั้งไว้จํานวน  31,000 บาท  ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานงบกลาง  (00410)  
  

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 110,000 บาท

     -เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลภูดิน  ตาม
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง การกําหนดหลัก
เกณฑเพื่อสนับสนุนให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่นดําเนินงานและบริหาร
จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2557  
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410)
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เงินสมทบสวัสดิการชุมชน จํานวน 30,000 บาท

     -เพื่อสงเปนเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 08091.4/ว 2502  ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553
 เรื่อง แนวทางสนับสนุนการดําเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง  (00410)

เงินชวยพิเศษ จํานวน 30,000 บาท

1. เงินคาทําขวัญพนักงานสวนท้องถิ่นและลูกจ้าง จํานวน  20,000 บาท
     --เพื่อเบิกจายเปนเงินคาทําขวัญ กรณีพนักงานสวนท้องถิ่น และลูกจ้าง
ประจํา พนักงานจ้าง ประสบอันตรายหรือบาดเจ็บขณะปฏิบัติราชการตาม
สิทธิอันพึงได้รับ ตามประกาศคณะกรรมการ  เรื่องทําขวัญข้า
ราชการ พนักงานสวนท้องถิ่น และลูกจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2547 และตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยเงินคาทํา
ขวัญข้าราชการและลูกจ้าง พ.ศ.2564 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน
แผนงานงบกลาง (00410)

2. เงินทดแทนกรณีพนักงานประสบอันตราย จํานวน  10,000 บาท
     -เพื่อเบิกจายเปนเงินทดแทนกรณีพนักงานเจ็บปวยหรือสูญหาย เนื่องจาก
ทํางานให้ราชการตามประกาศคณะกรรมการกลางเทศบาล เรื่อง สิทธิ
ประโยชนของพนักงานจ้างของเทศบาล พ.ศ. 2553 ข้อ 6 ลงวันที่ 1
 ธันวาคม 2553 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง  (00410)
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 304,083 บาท

-เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น ใน
อัตราร้อยละสอง ของประมาณการรายรับ ซึ่งไมรวมเงินอุดหนุน รายได้จาก
พันธบัตร เงินที่มีผู้อุทิศให้ ฯลฯ ประมาณการรายรับงบประมาณ 2563
  จํานวน  38,192,195 บาท หักเงินอุดหนุน  22,988,075 บาท คง
เหลือ15,204,120 บาท  ร้อยละสองของ 15,204,120 บาท เทา
กับ 304,082.40 ประมาณการไว้เปนเงิน 304,083 บาท  โดยแยกจายดังนี้ 
     1) เงินบํานาญรายเดือนให้แกข้าราชการผู้รับบํานาญ  เดือนละ 7,690.80
 บาท จํานวน 12 เดือน  ตั้งไว้เปนเงิน 92,290 บาท  
     2)  เงินสมทบ กบท. จํานวน  211,793 บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง(00410)

เงินชวยคาครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคาครองชีพผู้รับบํานาญ  ตามหลักเกณฑ  จํานวน 1
 ราย  เดือนละ 2,309.20 บาท ตั้งไว้เปนเงิน 27,710.40 บาท ตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง  ที่ กค 0408.3/ว 682 ลงวันที่  11  มิถุนายน  2562  และ
พระราชกฤษฎีกาเงินชวยคาครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบํานาญ (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ
. 2562 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410)
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