
รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่

ไป 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เทศบาลต าบลภูดนิ   อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์  จงัหวดักาฬสนิธุ ์

ประมาณการรายจ่าย  รวมทัง้สิน้  8,878,450 บาท 

จ่ายจากรายไดจ้ดัเก็บเอง  หมวดภาษจีดัสรร  

และหมวดเงินอดุหนุนทัว่ไป  แยกเป็น 

แผนงานบรหิารงานทัว่ไป 
 

งานบรหิารทัว่ไป รวม 8,878,4

50 

บา

ท 
 งบบุคลากร รวม 6,549,92

4 

บา

ท 

  เงินเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) รวม 2,624,64

0 

บา

ท 
  เงินเดอืนนายก/รองนายก จ าน

วน 

695,520 บา

ท 

   1. เงินเดอืนนายกเทศมนตรตี าบลภูดนิ                    

    จ านวน 331,200 บาท    

     -

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนนายกเทศมนตรตี าบลภดูนิ 

จ านวน  

1 อตัรา  เดอืนละ 27,600 บาท  ตัง้จา่ยไว ้12 

เดอืน  เป็นเงนิ  331,200 บาท  

ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงานบรหิาร  

งานทั่วไป (00110) 
 

2. เงินเดอืนรองนายกเทศมนตรตี าบลภูดนิ                           

จ านวน 364,320 บาท   

 -เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนรองนายกเทศมนตร ี

จ านวน 2 อตัรา เดอืนละ 15,180 บาท/อตัรา  

ตัง้จา่ยไว ้12 เดอืน เป็นเงนิ 364,320 บาท   

   



ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ 

ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป (00110) 
 

  เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนา

ยก 

จ าน

วน 

120,000 บา

ท 

   1. 

ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกเทศมนต

รตี าบลภูดนิ  จ านวน  48,000 บาท   

     -

เพือ่จา่ยเป็นเงนิค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนาย

กเทศมนตร ี จ านวน 1 อตัรา เดอืนละ 4,000 

บาท ตัง้จา่ยไว ้12 เดอืน เป็นเงนิ  48,000 บาท 

ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ 

ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป (00110) 

 

 

 

2. 

ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งรองนายกเทศ

มนตรตี าบล          ภูดนิ  จ านวน 72,000 

บาท 

     -เพือ่จา่ยเป็นเงนิค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง 

รองนายกเทศมนตร ีจ านวน 2 อตัรา เดอืนละ 

3,000 บาท/อตัรา   ตัง้จา่ยไว ้12 เดอืน  เป็นเงนิ 

72,000 บาท  ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ 

ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป (00110) 

 

   

  เงินค่าตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก จ าน

วน 

120,000 บา

ท 

   1. 

ค่าตอบแทนพเิศษนายกเทศมนตรตี าบลภู

ดนิ   

จ านวน  48,000  บาท 

     -

   



เพือ่จา่ยเป็นเงนิค่าตอบแทนพเิศษนายกเทศมนต

ร ี จ านวน    1 อตัรา เดอืนละ 4,000 บาท 

ตัง้จา่ยไว ้12 เดอืน เป็นเงนิ 48,000 บาท 

ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป (00110) 

2. 

ค่าตอบแทนพเิศษรองนายกเทศมนตรตี าบ

ลภูดนิ             จ านวน  72,000  บาท 

     -

เพือ่จา่ยเป็นเงนิค่าตอบแทนพเิศษรองนายกเทศ

มนตร ี จ านวน 2 อตัรา เดอืนละ 3,000 

บาท/อตัรา ตัง้จา่ยไว ้12 เดอืน  เป็นเงนิ 

72,000 บาท ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป (00110)    

 

  เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รกึษานายกเ

ทศมนตร ี 

จ าน

วน 

198,720 บา

ท 

   1. ค่าตอบแทนเลขานุการ  จ านวน  

115,920 บาท 

     -

เพือ่จา่ยเป็นเงนิค่าตอบแทนรายเดอืนใหแ้กเ่ลขา

นุการนายกเทศมนตร ี จ านวน 1 อตัรา  เดอืนละ 

9,660 บาท   

ตัง้จา่ยไว ้12 เดอืน เป็นเงนิ 115,920 บาท  

ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ 

ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป (00110) 

2. 

ค่าตอบแทนทีป่รกึษานายกเทศมนตรตี าบ

ลภูดนิ   

จ านวน  82,800 บาท 

     -

เพือ่จา่ยเป็นเงนิค่าตอบแทนทีป่รกึษานายกเทศม

นตร ี  จ านวน 1 อตัรา  เดอืนละ 6,900 บาท  

ตัง้จา่ยไว ้12 เดอืน  เป็นเงนิ  82,800 บาท  

   



ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ 

ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป (00110) 

 
 

  เงินค่าตอบแทนสมาชกิสภาองคก์รปกครองส่

วนทอ้งถิน่ 

จ าน

วน 

1,490,40

0 

บา

ท 

   1. 

ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประธานสภ

าเทศบาล 

ต าบลภูดนิ  จ านวน 182,160  บาท 

     -

เพือ่จา่ยเป็นเงนิค่าตอบแทนรายเดอืนประธานสภ

าเทศบาลต าบลภดูนิ จ านวน 1 ต าแหน่ง 

เดอืนละ 15,180 บาท ตัง้จา่ยไว ้ 

12 เดอืน เป็นเงนิ 182,160 บาท 

ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏ 

ในแผนงานบรหิารงานทั่วไป (00110) 

2. 

ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งรองประธาน

สภาเทศบาล   ต าบลภูดนิ  จ านวน 

149,040  บาท 

  -

เพือ่จา่ยเป็นเงนิค่าตอบแทนรายเดอืนรองประธา

นสภาเทศบาลต าบลภดูนิ จ านวน 1 ต าแหน่ง 

เดอืนละ 12,420บาท ตัง้จา่ยไว ้12 เดอืน 

เป็นเงนิ 149,040 บาท ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป (00110) 

3. 

ค่าตอบแทนรายเดอืนสมาชกิสภาเทศบาล

ต าบลภูดนิ       จ านวน  1,159,200  บาท 

    -

เพือ่จา่ยเป็นเงนิค่าตอบแทนรายเดอืนสมาชกิสภ

าเทศบาล 

ต าบลภดูนิ จ านวน 10 ต าแหน่ง เดอืนละ 9,660 

บาท/ต าแหน่ง   

   



ตัง้จา่ยไว ้12 เดอืน เป็นเงนิ 1,159,200 บาท 

ตัง้จา่ยจากเงนิ 

รายได ้ ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป 

(00110) 

 

  เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 3,925,28

4 

บา

ท 

  เงินเดอืนพนกังาน จ าน

วน 

2,730,44

4 

บา

ท 

   -เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนของพนักงานเทศบาล 

ส านักปลดัเทศบาล  จ านวน 7 อตัรา  ดงันี ้  

     1. ต าแหน่งปลดัเทศบาลต าบลภูดนิ  

(นกับรหิารงานทอ้งถิน่) ระดบักลาง  จ านวน 

1 อตัรา เดอืนละ 43,300 บาท ตัง้จา่ยไว ้12 

เดอืน เป็นเงนิ 519,600 บาท 

ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ 

ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป (00110) 
 

     2. ต าแหน่งหวัหน้าส านกัปลดัเทศบาล   

(นกับรหิารงานทัว่ไป)  ระดบัตน้  จ านวน  1 

อตัรา เดอืนละ 32,817 บาท ตัง้จา่ยไว ้12 เดอืน 

เป็นเงนิ 393,804 บาท ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป (00110) 

 

 

     3. ต าแหน่งหวัหน้าฝ่ายอ านวยการ  

(นกับรหิารงานทัว่ไป) ระดบัตน้  จ านวน  1 

อตัรา  เดอืนละ 34,110 บาท  ตัง้จา่ยไว ้  

12 เดอืน  เป็นเงนิ 409,320 บาท  

ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏ 

ในแผนงานบรหิารงานทั่วไป (00110) 

     4. ต าแหน่งนกัพฒันาชมุชน  

ระดบัช านาญการ   

   



จ านวน 1 อตัรา เดอืนละ 30,790 บาท ตัง้จา่ยไว ้

12 เดอืน  

เป็นเงนิ 369,480 บาท ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

ปรากฏใน 

แผนงานบรหิารงานทั่วไป (00110) 

     5.  ต าแหน่งนิตกิร   ระดบัช านาญการ   

จ านวน 1 อตัรา เดอืนละ 30,220 บาท ตัง้จา่ยไว ้

12 เดอืน  

เป็นเงนิ 362,640 บาท  ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ 

ปรากฏใน 

แผนงานบรหิารงานทั่วไป (00110)   

     6. ต าแหน่งนกัทรพัยากรบุคคล   

ระดบัปฏบิตักิาร   

จ านวน 1 อตัรา เดอืนละ 26,080 บาท ตัง้จา่ยไว ้

12 เดอืน  

เป็นเงนิ 312,960 บาท ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ 

ปรากฏใน 

แผนงานบรหิารงานทั่วไป (00110) 

     7. 

ต าแหน่งนกัวเิคราะหน์โยบายและแผน   

ระดบัช านาญการ  จ านวน  1 อตัรา  เดอืนละ 

30,220 บาท     

ตัง้จา่ยไว ้12 เดอืน  เป็นเงนิ  362,640 บาท  

ตัง้จา่ยจากเงนิ 

รายได ้ ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป 

(00110) 

 

  เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนกังาน จ าน

วน 

84,000 บา

ท 

   -

เพือ่จา่ยเป็นค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งปลดัเท

ศบาล 

   



ต าบลภดูนิ เดอืนละ 7,000 บาท ตัง้จา่ยไว ้12 

เดอืน เป็นเงนิ 84,000 บาท  

ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงานบรหิาร 

งานทั่วไป (00110) 

 

  เงินประจ าต าแหน่ง จ าน

วน 

144,000 บา

ท 

   1. 

เงินประจ าต าแหน่งปลดัเทศบาลต าบลภูดนิ  

(นกับรหิารงานทอ้งถิน่) ระดบักลาง  

จ านวน  84,000 บาท  

    -

เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งปลดัเทศบาลต าบ

ลภดูนิ   

เดอืนละ 7,000 บาท ตัง้จา่ยไว ้12 เดอืน 

เป็นเงนิ 84,000 บาท   

ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป (00110) 

 

 

2.  

เงินประจ าต าแหน่งหวัหน้าส านกัปลดัเทศบ

าล                  (นกับรหิารงานทัว่ไป) 

ระดบัตน้  จ านวน 42,000 บาท   

    -

เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งหวัหนา้ส านักปลั

ดเทศบาล  เดอืนละ 3,500 บาท  ตัง้จา่ยไว ้12 

เดอืน เป็นเงนิ 42,000 บาท  

ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป (00110) 

3.  

เงินประจ าต าแหน่งหวัหน้าฝ่ายอ านวยการ 

(นกับรหิารงานทัว่ไป) ระดบัตน้  จ านวน 

18,000 บาท   

   



    -

เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งหวัหนา้ฝ่ายอ านว

ยการ 

เดอืนละ 1,500 บาท  ตัง้จา่ยไว ้12 เดอืน  

เป็นเงนิ 18,000 บาท  ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป(00110) 

 

  ค่าจา้งลูกจา้งประจ า จ าน

วน 

210,840 บา

ท 

   -เพือ่จา่ยเป็นค่าจา้งลกูจา้งประจ า  

ต าแหน่งเจา้หนา้ทีธ่รุการ   

จ านวน 1 อตัรา  เดอืนละ 17,570 บาท ตัง้จา่ยไว ้ 

12 เดอืน   

เป็นเงนิ 210,840 บาท ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป (00110) 

 

   

  ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง จ าน

วน 

672,000 บา

ท 

   1. ค่าจา้งพนกังานจา้งตามภารกจิ  

จ านวน 132,000  บาท 

   -

เพือ่จา่ยเป็นค่าจา้งพนักงานจา้งตามภารกจิต า

แหน่งผูช้ว่ย 

เจา้พนักงานธรุการ จ านวน 1 อตัรา  

เดอืนละ11,000 บาท   

ตัง้จา่ยไว ้12 เดอืน เป็นเงนิ 132,000 บาท 

ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ 

ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป  (00110) 

2. ค่าจา้งพนกังานจา้งท ัว่ไป จ านวน  

540,000 บาท 

     -เพือ่จา่ยเป็นค่าจา้งพนักงานจา้งทั่วไป 

จ านวน 5 อตัรา   

เดอืนละ 9,000 บาท/อตัรา  

ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ 

   



ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป (00110)  

ดงันี ้  

    2.1  ต าแหน่งนกัการภารโรง  จ านวน 

1 อตัรา  เดอืนละ 9,000 บาท  ตัง้จา่ยไว ้ 12 

เดอืน  เป็นเงนิ 108,000 บาท    

    2.2  ต าแหน่งยาม  จ านวน 1 อตัรา  

เดอืนละ 9,000 บาท  ตัง้จา่ยไว ้ 12 เดอืน 

เป็นเงนิ 108,000 บาท  

 

 

 

 

   2.3  ต าแหน่งพนกังานขบัรถยนต ์ 

จ านวน  2  อตัรา         เดอืนละ 9,000 

บาท/อตัรา ตัง้จา่ยไว ้12 เดอืน  เป็นเงนิ 

216,000 บาท 

   2.4  ต าแหน่งคนงานทัว่ไป  จ านวน 1 

อตัรา เดอืนละ  

9,000 บาท  ตัง้จา่ยไว ้ 12 เดอืน  เป็นเงนิ 

108,000 บาท 

 

  เงินเพิม่ต่าง ๆของพนกังานจา้ง จ าน

วน 

84,000 บา

ท 

   ค่าครองชพีช ัว่คราวพนกังานจา้งตามภา

รกจิ               จ านวน  24,000 บาท 

     -

เพือ่จา่ยเป็นค่าครองชพีช ัว่คราวพนักงานจา้งต

ามภารกจิต าแหน่งเจา้หนา้ทีบ่นัทกึขอ้มูล  

จ านวน 1 อตัรา เดอืนละ     2,000 บาท 

ตัง้จา่ยไว ้12 เดอืน เป็นเงนิ 24,000 บาท 

ตัง้จา่ย จากเงนิรายได ้ 

ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป (00110) 

 

ค่าครองชพีช ัว่คราวพนกังานจา้งท ัว่ไป   

   



เป็นเงิน  60,000  บาท 

     -

เพือ่จา่ยเป็นค่าครองชพีช ัว่คราวพนักงานจา้งทั่

วไป  

จ านวน 5 อตัรา เดอืนละ 1,000 บาท ตัง้จา่ยไว ้

12 เดอืน  

เป็นเงนิ 60,000 บาท  ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ 

ปรากฏใน 

แผนงานบรหิารงานทั่วไป (00110) 

2.1  ต าแหน่งนกัการภารโรง  จ านวน 1 

อตัรา   

เดอืนละ 1,000 บาท ตัง้จา่ยไว ้12 เดอืน 

เป็นเงนิ 12,000 บาท    

2.2  ต าแหน่งยาม จ านวน 1 อตัรา 

เดอืนละ 1,000 บาท   

ตัง้จา่ยไว ้ 12 เดอืน  เป็นเงนิ 12,000 บาท    

2.3  ต าแหน่งพนกังานขบัรถยนต ์ จ านวน  

2  อตัรา         เดอืนละ 1,000 บาท/อตัรา 

ตัง้จา่ยไว ้12 เดอืน  เป็นเงนิ  

24,000 บาท 

2.4  ต าแหน่งคนงานทัว่ไป  จ านวน 1 

อตัรา  เดอืนละ  

1,000 บาท  ตัง้จา่ยไว ้ 12 เดอืน  เป็นเงนิ 

12,000 บาท    

 

 

 

 

 

 

 งบด าเนินงาน รวม 2,250,72

6 

บา

ท 

  ค่าตอบแทน รวม 109,000 บา

ท 



  ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์

แก่องคก์รปกครอง 

ส่วนทอ้งถิน่ 

จ าน

วน 

19,000 บา

ท 

   1. 

เงินประโยชนต์อบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนั

เป็นประโยชนแ์ก่เทศบาลต าบลภูดนิ  

จ านวน  14,000 บาท 

     -เพือ่จา่ยเป็นเงนิค่าเบีย้เลีย้ง/ค่าพาหนะ 

คณะกรรมการ 

จดัท าแผนชมุชน  

และการประชมุประชาคมจดัท าแผนชมุชน 

จ านวน 14 หมู่บา้น  

ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนทั่วไป 

ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป (00110) 

2. 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนความผิ

ดวนิยั/ละเมดิ  จ านวน 5,000 บาท  

     -

เพือ่จา่ยเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการทีป่ฏบิตัหิ

นา้ทีใ่น 

การสอบสวนความผดิวนัิย/ละเมดิ  

ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนทั่วไป 

ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป (00110) 
 

   

  ค่าเบีย้ประชมุ จ าน

วน 

20,000 บา

ท 

      -เพือ่จา่ยเป็นค่าเบีย้ประชมุ  

คณะกรรมการ/อนุกรรมการ 

ของสภาเทศบาลต าบลภดูนิ 

ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  

ว่าดว้ยเงนิเดอืน 

เงนิค่าตอบแทนและประโยชนอ์ย่างอืน่ของนายกเ

ทศมนตร ีรองนายกเทศมนตร ี

ประธานสภาเทศบาล  

   



รองประธานสภาเทศบาล สมาชกิสภาเทศบาล 

เลขานุการนายกเทศมนตร ี

ทีป่รกึษานายกเทศมนตร ีและการจา่ยค่าเบีย้ 

ประชมุกรรมการสภาเทศบาล 

ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏ 

ในแผนงานบรหิารงานทั่วไป (00110) 

   ค่าเชา่บา้น 

   -เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลอืค่าเชา่บา้น 

ใหแ้กพ่นักงานเทศบาล 

ทีม่สีทิธเิบกิจา่ยไดต้ามระเบยีบกระทรวงมหาดไ

ทย 

ว่าดว้ยค่าเชา่บา้นของขา้ราชการส่วนทอ้งถิน่ 

ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ 

ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป (00110) 

จ านว

น 

30,000 บา

ท 

  ค่าตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จ าน

วน 

5,000 บา

ท 

   -เพือ่จา่ยเป็นค่าจา้งนอกเวลา 

ค่าอาหารท าการนอกเวลาแกผู่ป้ฏบิตังิานนอกเวล

าราชการ ใหแ้กพ่นักงานเทศบาล ลกูจา้ง 

ประจ าและพนักงานจา้งของเทศบาล 

ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุน 

ทั่วไป ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป 

(00110) 
 

   

  เงินชว่ยเหลอืการศกึษาบุตร จ าน

วน 

35,000 บา

ท 

   -เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบุตร 

ของพนักงานเทศบาล 

ลกูจา้งประจ าและพนักงานจา้งของเทศบาล 

ตามหนังสอืกระทรวง 

มหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว 4522 ลงวนัที ่9 

สงิหาคม 2559 เร ือ่ง 

ประเภทและอตัราเงนิบ ารุงการศกึษาและค่าเล่าเรยี

นตัง้จา่ยจาก 

   



เงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป  

(00110) 
 

  ค่าใชส้อย รวม 1,522,12

6 

บา

ท 

  รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จ าน

วน 

789,126 บา

ท 

   -เพือ่เป็นรายจา่ยใหไ้ดม้าซึง่การบรกิาร  

ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป (00110)  

ดงันี ้  

     1. ค่าเชา่ทรพัยส์นิ 

ทีด่นิของศูนยพ์ฒันาสงัคมหน่วยที ่3  

หนังสอืนิคมสรา้งตนเองล าปาวจงัหวดักาฬสนิธุ ์

ที ่พม0603.01/1740 ลงวนัที ่29 สงิหาคม 

2560 จ านวน 55,126 บาท  

ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนทั่วไป 

     2. 

ค่าจา้งเหมาบรกิารงานดา้นวชิาการการจดัท าขอ้

มูลต าบล  จ านวน 10,000 บาท  

ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนทั่วไป 

     3. 

ค่าจา้งเหมาบรกิารจดัท าป้ายประชาสมัพนัธ ์  

จ านวน  20,000 บาท  

ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนทั่วไป 

     4. ค่าจา้งเหมาบรกิารแม่บา้นส านักงาน  

จ านวน 1 คน      เดอืนละ 8,000 บาท จ านวน 

12 เดอืน เป็นเงิน 96,000 บาท  

ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้จ านวน 48,000 บาท 

ตัง้จา่ยจากเงนิ 

อดุหนุนทั่วไป จ านวน 48,000 บาท 

     5. ค่าจา้งเหมาบรกิารคนงานทั่วไป จ านวน 6 

คน เดอืนละ 8,000 บาท/คน จ านวน 12 เดอืน 

เป็นเงิน 576,000 บาท  

   



ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้จ านวน 288,000 บาท 

ตัง้จา่ยจากเงนิ 

อดุหนุนทั่วไป จ านวน 288,000 บาท 

     6. ค่าจา้งเหมาบรกิารก าจดัสิง่ปฏกิลู  

จ านวน  2,000 บาท  

ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนทั่วไป 

     7. ค่าจา้งเหมาบรกิารถ่ายเอกสาร  เขา้ปก  

เย็บเล่ม               จ านวน  10,000 บาท  

ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนทั่วไป 

     8. 

ค่าจา้งเหมาบรกิารดูแลเว็บไซตเ์ทศบาลต าบลภดูิ

น 

จ านวน 10,000 บาท 

ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนทั่วไป 

     ๙. ค่าจา้งเหมาบรกิารอืน่ ๆ 

ทีเ่ป็นกจิการในอ านาจหนา้ที ่

ของเทศบาล จ านวน 10,000 บาท 

ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนทั่วไป 

  รายจ่ายเกีย่วกบัการรบัรองและพธิกีาร จ าน

วน 

40,000 บา

ท 

   1. ค่ารบัรองบุคคลและคณะบุคคล จ านวน 

30,000 บาท 

     -

เพือ่จา่ยเป็นค่ารบัรองในการตอ้นรบับุคคลหรอืค

ณะบุคคล 

ในพธิกีารต่าง ๆ ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

ปรากฏในแผนงานบรหิาร 

งานทั่วไป (00110) 
 

2. 

ค่าเลีย้งรบัรองในการประชมุสภาเทศบาล

ต าบลภูดนิ  จ านวน 10,000 บาท  

     -

   



เพือ่จา่ยเป็นค่าเลีย้งรบัรองในการประชมุสภาเทศ

บาลต าบล  

ภดูนิ  หรอืคณะกรรมการ 

หรอืคณะอนุกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ตามกฎ

หมาย/ระเบยีบ  ตัง้จ่ายจากเงนิรายได ้ 

ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป (00110) 

 

  รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่ม่

เขา้ลกัษณะ 

รายจ่ายหมวดอืน่ๆ 

จ าน

วน 

653,000 บา

ท 

   ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการ 

    -

เพือ่เป็นค่าใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในร

าชอาณาจกัร 

และนอกราชอาณาจกัร เชน่ ค่าเบีย้เลีย้งเดนิทาง 

ค่าพาหนะ    

ค่าเชา่ทีพ่กั ค่าลงทะเบยีนต่าง ๆ 

ของผูบ้รหิารทอ้งถิน่ เจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่ 

พนักงานเทศบาล  ลูกจา้งประจ า  

พนักงานจา้งทีไ่ดร้บัมอบหมาย  

ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้จ านวน 30,000 บาท 

ตัง้จา่ย 

จากเงนิอดุหนุนทั่วไป จ านวน 70,000 

บาทปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป 

(00110) 

 

จ าน

วน 

100,000 บา

ท 

   โครงการกจิกรรมปกป้องสถาบนัส าคญัขอ

งชาต ิ

     -

เพือ่เป็นค่าใชจ้า่ยในโครงการจดักจิกรรมปกป้อง

สถาบนั 

ส าคญัของชาต ิเชน่ ค่าป้าย ค่าวสัดอุปุกรณ ์

และค่าใชจ้า่ยอืน่ ๆ  

จ าน

วน 

10,000 บา

ท 



ตามโครงการ ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนทั่วไป  

ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป (00110) 

(แผนพฒันาเทศบาลต าบลภดูนิหา้ปี  

พ.ศ. 2561-2565 หนา้ที ่81 ล าดบัที ่12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   โครงการจดักจิกรรมเฉลมิพระชนมพรรษ

า 12 สงิหาคม           (วนัแม่แห่งชาต)ิ 

   -

เพือ่เป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนินงานตามโครงกา

รจดักจิกรรม 

เฉลมิพระชนมพรรษา 12 สงิหาคม 

(วนัแม่แห่งชาต)ิ เชน่ ค่าป้าย  

ค่าวสัดอุปุกรณ ์และค่าใชจ้า่ยอืน่ ๆ 

ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนทั่วไป  

ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป (00110) 

(แผนพฒันาเทศบาลต าบลภดูนิหา้ปี พ.ศ. 

2561-2565 หนา้ที ่80 ล าดบัที ่10) 

 

จ าน

วน 

10,000 บา

ท 

   โครงการจดักจิกรรมวนัที ่5 ธนัวาคม 

  -

เพือ่เป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนินงานตามโครงกา

รจดักจิกรรม 

วนัที ่5 ธนัวาคม ตามมตคิรม.เมือ่วนัที ่7 

กมุภาพนัธ ์2560 

และประกาศส านักนายกรฐัมนตร ีเร ือ่ง 

ก าหนดวนัส าคญัของชาต ิ 

ลงวนัที ่7 กมุภาพนัธ ์2560 

ก าหนดใหเ้ป็นวนัคลา้ยวนัเฉลมิ 

พระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมนิทร

มหาภมูพิล 

จ าน

วน 

30,000 บา

ท 



อดลุยเดช บรมนาถบพติร วนัชาต ิ

และวนัพ่อแห่งชาต ิตัง้จา่ย 

จากเงนิรายได ้

ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป (00110)  

(แผนพฒันาเทศบาลต าบลภดูนิสีปี่ พ.ศ. 2561-

2565 ฉบบั 

หนา้ที ่80 ล าดบัที ่11) 

 

   โครงการตน้กลา้ด ีมคีุณธรรม จรยิธรรม 

น้อมน าเศรษฐกจิพอเพยีง 

หลกีเลีย่งการทุจรติ 

    -

เพือ่เป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนินงานตามโครงกา

รตน้กลา้ด ี    

มคีณุธรรม จรยิธรรม นอ้มน าเศรษฐกจิพอเพยีง 

หลกีเลีย่งการ 

ทุจรติ เชน่ ค่าป้ายโครงการ 

ค่าอาหารว่างพรอ้มเครือ่งดืม่ ค่าอาหาร  

ค่าตอบแทนวทิยากร ค่าวสัดอุปุกรณ ์

และค่าใชจ้า่ยตามโครงการ  

ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนทั่วไป 

ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป (00110) 

(แผนพฒันาเทศบาลต าบลภดูนิหา้ปี พ.ศ. 

2561-2565 หนา้ที ่81 ล าดบัที ่13) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

จ าน

วน 

 

10,000 บา

ท 

   โครงการทอ้งถิน่ไทยรวมใจภกัดิร์กัพืน้ทีส่ี

เขยีว 

จ าน

วน 

5,000 บา

ท 



    -

เพือ่เป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนินงานตามโครงกา

รทอ้งถิน่ไทย 

รวมใจภกัดิร์กัพืน้ทีส่เีขยีว 

และกจิกรรมปลกูตน้ไมบ้รเิวณพืน้ทีส่าธารณะใน

เขตพืน้ทีต่ าบลภดูนิ เชน่ ค่าป้ายโครงการ  

ค่าวสัดอุปุกรณ ์ค่าอาหารว่างพรอ้มเครือ่งดืม่ 

และค่าใชจ้า่ยอืน่ ๆ  

ตามโครงการ  ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนทั่วไป  

ปรากฏในแผนงาน 

บรหิารงานทั่วไป (00110)  

(แผนพฒันาเทศบาลต าบลภดูนิหา้ปี พ.ศ. 

2561-2565 หนา้ที ่97  ล าดบัที ่5) 

 

   โครงการปรบัปรุงศูนยข์อ้มูลข่าวสารและสื่

อประชาสมัพนัธ ์เทศบาลต าบลภูดนิ 

    -

เพือ่เป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนินงานตามโครงกา

รปรบัปรุง 

ศูนยข์อ้มูลข่าวสารและสือ่ประชาสมัพนัธ ์

เทศบาลต าบลภดูนิ  

เชน่ ค่าวสัดอุปุกรณ ์ค่าเคร ือ่งเขยีนแบบพมิพ ์

และค่าใชจ้า่ยอืน่ ๆ ตามโครงการ  

ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนทั่วไป  

ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป (00110)  

(แผนพฒันาเทศบาลต าบลภดูนิหา้ปี 

 พ.ศ. 2561-2565 หนา้ที ่94 ล าดบัที ่5) 

 

จ าน

วน 

5,000 บา

ท 

   โครงการฝึกอาชพีของศูนยส์่งเสรมิอาชพี

และพฒันารายได ้

   -

เพือ่เป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนินงานตามโครงกา

รฝึกอาชพีของศูนยส์่งเสรมิอาชพีและพฒันาราย

ได ้เชน่ ค่าป้ายโครงการ ค่าวสัดอุปุกรณ ์

จ าน

วน 

50,000 บา

ท 



ค่าตอบแทนวทิยากร ค่าอาหารว่าง 

พรอ้มเครือ่งดืม่ และค่าใชจ้า่ยอืน่ ๆ 

ตามโครงการ ตัง้จา่ยจาก เงนิอุดหนุนทั่วไป 

ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป (00110)  

(แผนพฒันาเทศบาลต าบล  

ภดูนิหา้ปี พ.ศ. 2561-2565 หนา้ที ่68 ล าดบัที ่

1) 

 

   โครงการพฒันาศกัยภาพผูบ้รหิาร 

สมาชกิสภาเทศบาล     พนกังานเทศบาล 

ฯลฯ 

     -

เพือ่เป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนินงานตามโครงกา

รพฒันา 

ศกัยภาพผูบ้รหิาร  สมาชกิสภาเทศบาล  

พนักงานเทศบาล  

พนักงานจา้ง และลกูจา้งของเทศบาล เชน่ 

ค่าป้ายโครงการ 

ค่าวสัดอุปุกรณ ์ค่าตอบแทนวทิยากร 

ค่าอาหารว่างพรอ้มเครือ่งดืม่ และค่าใชจ้า่ยอืน่ ๆ 

ตามโครงการ ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนทั่วไป 

ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป (00110) 

(แผนพฒันาเทศบาลต าบลภดูนิหา้ปี พ.ศ. 

2561-2565 หนา้ที ่94 ล าดบัที ่6) 

จ าน

วน 

30,000 บา

ท 

   โครงการวนัทอ้งถิน่ไทย 

   -

เพือ่เป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนินงานตามโครงกา

รวนัทอ้งถิน่ไทย เชน่ ค่าวสัดอุปุกรณ ์

และค่าใชจ้า่ยอืน่ ๆ ตามโครงการ 

ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนทั่วไป  

ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป (00110) 

(แผนพฒันาเทศบาลต าบลภดูนิหา้ปี 

พ.ศ.2561-2565 หนา้ที ่79  ล าดบัที ่7) 

 

จ าน

วน 

5,000 บา

ท 



   โครงการอบรมใหค้วามรูก้ฎหมายแก่ประช

าชน 

   -

เพือ่เป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนินงานตามโครงกา

รอบรมความรูก้ฎหมายแกป่ระชาชน เชน่ 

ค่าป้ายโครงการ  ค่าวสัดอุปุกรณ ์

ค่าตอบแทนวทิยากร 

ค่าอาหารว่างพรอ้มเครือ่งดืม่ และค่าใชจ้า่ย 

อืน่ ๆ ตามโครงการ ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนทั่วไป 

ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป (00110)  

(แผนพฒันาเทศบาลต าบล 

ภดูนิหา้ปี พ.ศ. 2561-2565 หนา้ที ่80 ล าดบัที ่

8) 

 

จ าน

วน 

10,000 บา

ท 

   ค่าใชจ่้ายในการเลอืกต ัง้ผูบ้รหิารทอ้งถิน่แ

ละสมาชกิสภาทอ้งถิน่เทศบาลต าบลภูดนิ 

     -

เพือ่เป็นค่าใชจ้า่ยในการเลอืกตัง้นายกเทศมนตรี

และสมาชกิสภาเทศบาล เชน่ 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการเลอืกตัง้ 

ค่าวสัดอุปุกรณท์ีใ่ชใ้นการเลอืกตัง้ 

และค่าใชจ้า่ยอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ  

ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนทั่วไป  

ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป (00110) 

(แผนพฒันาเทศบาลต าบลภดูนิหา้ปี พ.ศ. 

2561-2565  

หนา้ที ่79 ล าดบัที ่5) 

 

จ าน

วน 

300,000 บา

ท 

   โครงการประกวดค าขวญัต่อตา้นการทุจร ิ

ต 

     -

เพือ่เป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนินงานตามโครงกา

รประกวด    

จ าน

วน 

5,000 บา

ท 



ค าขวญัต่อตา้นการทุจรติ เชน่ ค่าป้ายโครงการ  

ค่าวสัดอุปุกรณ ์และค่าใชจ้า่ยอืน่ ๆ 

ตามโครงการ ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนทั่วไป  

ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป (00110) 

(แผนพฒันาเทศบาลต าบลภดูนิหา้ปี พ.ศ. 

2561-2565 หนา้ที ่82 ล าดบัที ่15) 

 

 

 

 

 

   โครงการประกาศเจตจ านงคต์่อตา้นการทุจ

รติของผูบ้รหิารเทศบาลต าบลภูดนิ 

     -

เพือ่เป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนินงานตามโครงกา

รประกาศเจตจ านงคต่์อตา้นการทุจรติของผูบ้รหิ

ารเทศบาลต าบลภดูนิ เชน่ ค่าป้ายโครงการ  

ค่าวสัดอุปุกรณ ์ค่าอาหารว่าง พรอ้มเครือ่งดืม่ 

และค่าใชจ้า่ยอืน่ ๆ ตามโครงการ 

ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนทั่วไป  

ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป (00110) 

(แผนพฒันาเทศบาลต าบลภดูนิหา้ปี พ.ศ. 

2561-2565  หนา้ที ่83 ล าดบัที ่16) 

 

จ าน

วน 

10,000 บา

ท 

   โครงการส ารวจความพงึพอใจของผูร้บับร ิ

การของเทศบาล 

ต าบลภูดนิ 

     -

เพือ่เป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนินงานตามโครงกา

รส ารวจความพงึพอใจของผูร้บับรกิารของเทศบ

าลต าบลภดูนิ เชน่ ค่าวสัดอุปุกรณ ์

ค่าเคร ือ่งเขยีนแบบพมิพแ์ละค่าใชจ้า่ยอืน่ ๆ 

ตามโครงการ ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนทั่วไป  

ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป (00110) 

จ าน

วน 

3,000 บา

ท 



(แผนพฒันาเทศบาลต าบลภดูนิหา้ปี พ.ศ. 

2561-2565 หนา้ที ่83 ล าดบัที ่17) 

 

 

   โครงการเทศบาลต าบลภูดนิเคลือ่นที ่

     -

เพือ่เป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนินงานตามโครงกา

รเทศบาล 

ต าบลภดูนิเคลือ่นที ่เชน่ ค่าป้ายโครงการ 

ค่าวสัดอุปุกรณ ์และค่าใชจ้า่ยอืน่ ๆ 

ตามโครงการตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนทั่วไป 

ปรากฏ 

ในแผนงานบรหิารงานทั่วไป (00110) 

(แผนพฒันาเทศบาลต าบล 

ภดูนิหา้ปี พ.ศ. 2561-2564  หนา้ที ่83  

ล าดบัที ่18) 

 

จ าน

วน 

5,000 บา

ท 

   โครงการส่งเสรมิสนบัสนุนโครงการอนุรกั

ษพ์นัธุกรรมพชื 

อนัเน่ืองมาจากพระราชด ารฯิ 

     -

เพือ่เป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนินงานตามโครงกา

รส่งเสรมิสนับสนุนโครงการอนุรกัษพ์นัธกุรรมพื

ชอนัเน่ืองมาจากพระราช 

ด ารฯิ เชน่ ค่าป้ายโครงการ ค่าวสัดอุปุกรณ ์

และค่าใชจ้า่ยอืน่ ๆ 

ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนทั่วไป  

ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป (00110) 

(แผนพฒันาเทศบาลต าบลภดูนิหา้ปี พ.ศ. 

2561-2565  หนา้ที ่84 ล าดบัที ่20) 

 

 

จ าน

วน 

5,000 บา

ท 

   โครงการส่งเสรมิสนบัสนุนการด าเนินงาน

ตามโครงการ  

ปลูกตน้ไมใ้นพืน้ทีส่าธารณะ 

จ าน

วน 

10,000 บา

ท 



     -

เพือ่เป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนินงานตามโครงกา

รส่งเสรมิสนับสนุนการด าเนินงานตามโครงการป

ลกูตน้ไมใ้นพืน้ทีส่าธารณะ  ค่าป้ายโครงการ 

ค่าวสัดอุปุกรณ ์และค่าใชจ้า่ยอืน่ ๆ 

ตามโครงการตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนทั่วไป  

ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป (00110)  

(แผนพฒันาเทศบาลต าบลภดูนิหา้ปี พ.ศ. 

2561-2565 หนา้ที ่77 ล าดบัที ่2) 
 

   โครงการฝึกอบรมชดุปฏบิตักิารจติอาสาภั

ยพบิตั ิ 

ประจ าเทศบาลต าบลภูดนิ 

     -

เพือ่เป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนินงานตามโครงกา

รฝึกอบรมชดุปฏบิตักิารจติอาสาภยัพบิตัปิระจ าเ

ทศบาลต าบลภดูนิ  

ตามหนังสอืกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ 

ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 440  

ลงวนัที ่13 กมุภาพนัธ ์

2563ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนทั่วไป  

ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป (00110)  

(แผนพฒันาเทศบาลต าบล 

ภดูนิหา้ปี พ.ศ. 2561-2565 

เพิม่เตมิเปลีย่นแปลงคร ัง้ที ่2/2563 หนา้ที ่7 

ล าดบัที ่1) 
 

จ าน

วน 

50,000 บา

ท 

   ค่าบ ารุงรกัษาและซอ่มแซม จ าน

วน 

60,000 บา

ท 

   -

เพือ่จา่ยเป็นค่าบ ารุงรกัษาและซอ่มแซมทรพัยส์นิ  

เพือ่ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ 

ของส านักปลดัเทศบาล   

ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้จ านวน 32,014 บาท 

ตัง้จา่ยจาก 

   



เงนิอดุหนุนทั่วไป จ านวน 27,986 บาท 

ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป (00110) 

 

  ค่าวสัดุ รวม 225,000 บา

ท 

  วสัดุส านกังาน จ าน

วน 

50,000 บา

ท 

   -เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซือ้วสัดสุ านักงาน 

ประเภทต่าง ๆ ไดแ้ก ่

วสัดคุงทน  เชน่  เคร ือ่งคดิเลขขนาดเล็ก 

เคร ือ่งเจาะกระดาษ 

ขนาดเล็ก ทีเ่ย็บกระดาษขนาดเล็ก 

ไมบ้รรทดัเหล็ก กรรไกร  

เกา้อีพ้ลาสตกิ ตรายาง ทีถ่พูืน้ 

ตะแกรงวางเอกสาร เคร ือ่งเย็บกระดาษ กุญแจ 

ภาพเขยีน,แผนที ่พระบรมฉายาลกัษณ ์ 

แผงปิดประกาศ 

แผ่นป้ายชือ่ส านักงานหรอืหน่วยงาน 

แผ่นป้ายจราจร 

หรอืแผ่นป้ายต่าง ๆ นาฬกิาตัง้หรอืแขวน 

พระบรมรูปจ าลอง ฯลฯ 

วสัดสุิน้เปลอืง  เชน่  กระดาษ หมกึ ดนิสอ 

ปากกา ยางลบ น ้ายา 

ลบค าผดิ เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค์ 

สมุด ซองเอกสาร  

ตลบัผงหมกึ น ้าหมกึปรนิท ์เทป พวีซี ีเทปใส 

ไมบ้รรทดั คลปิ เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคารบ์อน 

แฟ้ม สมุดบญัช ีสมุดประวตัขิา้ราชการ   

แบบพมิพ ์ผา้ส าล ีธงชาต ิ

สิง่พมิพท์ีไ่ดจ้ากการซือ้หรอืจา้งพมิพ ์

ของใชใ้นการบรรจหุบีห่อ น ้ามนั ไข ขีผ้ึง้ 

น ้าดืม่ส าหรบับรกิารประชาชนในส านักงาน ฯลฯ  

ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ จ านวน 20,000 บาท  

   



ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนทั่วไป จ านวน 30,000 

บาท ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป 

(00110) 
 

  วสัดุงานบา้นงานครวั จ าน

วน 

5,000 บา

ท 

   -เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซือ้วสัดงุานบา้นงานครวั 

ประเภทต่าง ๆ  

ไดแ้ก ่

วสัดคุงทน  เชน่  หมอ้ กระทะ กะละมงั ตะหลวิ 

กรอบรูป มดี  

ถงั ถาด แกว้น ้า  จานรอง ถว้ยชาม ชอ้นสอ้ม 

กระจกเงา กระตกิ 

น ้ารอ้น กระตกิน ้าแข็ง ฯลฯ 

วสัดสุิน้เปลอืง  เชน่  ผงซกัฟอก สบู่ 

น ้ายาดบักลิน่ แปรง ไมก้วาด เข่ง ผา้ปูโตะ๊ 

น ้าจดืทีซ่ ือ้จากเอกชน ฯลฯ 

ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนทั่วไป 

ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป (00110 

 

   

  วสัดุก่อสรา้ง จ าน

วน 

15,000 บา

ท 

   -เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซือ้วสัดกุอ่สรา้ง ประเภทต่าง 

ๆ ไดแ้ก ่

วสัดคุงทน  เชน่  -ไมต่้าง ๆ คอ้น คมี ชะแลง 

จอบ สิว่ เสยีม  

เลือ่ย ขวาน กบไสไม ้เทปวดัระยะ 

เคร ือ่งวดัขนาดเล็ก เชน่  

ตลบัเมตร ลกูดิง่ สว่าน ฯลฯ 

วสัดสุิน้เปลอืง  เชน่  น ้ามนัทาไม ้ทนิเนอร ์ส ี

ปูนซเีมนต ์ทราย  

อฐิหรอืซเีมนตบ์ล็อก กระเบือ้ง สงักะส ีตะปู 

เหล็กเสน้ แปรงทาส ีปูนขาว ฯลฯ 

   



วสัดอุปุกรณป์ระกอบและอะไหล่  เชน่  

ท่อน ้าและอปุกรณป์ระปา ท่อต่าง ๆ 

ท่อน ้าบาดาลฯลฯ  ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนทั่วไป 

ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป (00110) 

 

 

 

 

 

  วสัดุยานพาหนะและขนส่ง จ าน

วน 

30,000 บา

ท 

   -

เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซือ้วสัดยุานพาหนะและขนส่งป

ระเภทต่าง ๆ ไดแ้ก ่

วสัดคุงทน  เชน่  ไขควง ประแจ แม่แรง 

กญุแจปากตาย กญุแจเลือ่น คมีล็อค ล็อคเกยีร ์

ล็อคคลตัช ์กระจกโคง้มน ล็อคพวงมาลยั 

สญัญาณไฟกระพรบิ สญัญาณไฟฉุกเฉิน 

กรวยจราจร ฯลฯ 

วสัดสุิน้เปลอืง  เชน่  ยางรถยนต ์น ้ามนัเบรก 

น๊อตและสกรู สายไมล ์เพลา  ฟิลม์กรองแสง 

ฯลฯ 

วสัดอุปุกรณป์ระกอบและอะไหล่  เชน่  ชดุเบรก 

ครชั พวงมาลยั สายพานใบพดั หมอ้น ้า หวัเทยีน 

แบตเตอรี ่จานจา่ย ลอ้ ไฟหนา้  

ไฟเบรก ตลบัลกูปืน กระจกมองขา้งรถยนต ์

กนัชนรถยนต ์เข็มขดันิรภยั ฯลฯ 

ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนทั่วไป 

ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป(00110) 

 

   

  วสัดุเชือ้เพลงิและหล่อลืน่ จ าน

วน 

100,000 บา

ท 

   -

เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซือ้วสัดเุช ือ้เพลงิและหล่อลืน่ป

ระเภทต่าง ๆ  ไดแ้ก ่

   



วสัดสุิน้เปลอืง  เชน่  น ้ามนัเชือ้เพลงิ  

น ้ามนัดเีซล  น ้ามนักา๊ด  

 น ้ามนัเบนซนิ  น ้ามนัจารบ ีน ้ามนัเคร ือ่ง 

แกส๊หุงตม้ ถ่าน กา๊ส ฯลฯ ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

จ านวน 40,000 บาท  

ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนทั่วไป จ านวน 60,000 

บาท  ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป 

(00110) 

 

  วสัดุการเกษตร จ าน

วน 

5,000 บา

ท 

   -เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซือ้วสัดกุารเกษตร 

ประเภทต่าง ๆ ไดแ้ก ่

วสัดคุงทน  เชน่  สปรงิเกลอร ์(Sprinkler) 

สายยางรถน ้าตน้ไม ้ฯลฯ  

วสัดสุิน้เปลอืง  เชน่  ปุ๋ ย 

ยาป้องกนัและก าจดัศตัรูพชืและสตัว ์วสัดุเพาะช า 

อปุกรณใ์นการขยายพนัธุพ์ชื เชน่ ใบมดี เชอืก 

ผา้ใบหรอืผา้พลาสตกิ  ถงุด า ฯลฯ 

ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนทั่วไป 

ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป (00110) 

 

 

 

 

 

   

  วสัดุคอมพวิเตอร ์ จ าน

วน 

20,000 บา

ท 

   -เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซือ้วสัดคุอมพวิเตอร ์

ประเภทต่าง ๆ ไดแ้ก ่

วสัดคุงทน  เชน่  แผ่นหรอืจานบนัทกึขอ้มูล  

วสัดสุิน้เปลอืง  เชน่  อปุกรณบ์นัทกึขอ้มูล 

(Compact Disc, Digital Video Disc, Flash 

Drive น ้า 

   



หวัพมิพห์รอืแถบพมิพส์ าหรบัเคร ือ่งพมิพค์อมพวิ

เตอร ์หมกึส าหรบัเคร ือ่งพมิพห์วัฉีด 

ตลบัผงหมกึส าหรบัเคร ือ่งพมิพแ์บบเลเซอร ์

กระดาษต่อเน่ือง สายเคเบลิ ฯลฯ 

วสัดอุปุกรณป์ระกอบและอะไหล่  เชน่  

แผงแป้นอกัขระหรอืแป้นพมิพ ์(key Board) 

เมนบอรด์ (Main Bord) เมโมรีช่ปิ (Memor 

Chip) เชน่ RAM คตัซทีฟีดเตอร ์(Cut sheet )  

เมาส ์(Mouse) พรนิเตอรส์วติซิง่บอ๊กซ ์

(Printer Switching Box) 

เคร ือ่งกระจายสญัญาน (Hub) 

แผ่นวงจรอเิล็กทรอนิกส ์(Card)  

เชน่ Ethernet Card Lan Card Anti Virus 

Card,Sound Card) เป็นตน้ ฯลฯ 

ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนทั่วไป 

ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป (00110) 

 

  ค่าสาธารณูปโภค 
รวม 

374,600 บา

ท 

  ค่าไฟฟ้า จ าน

วน 

300,000 บา

ท 

   -เพือ่จา่ยเป็นค่าไฟฟ้าส านักงาน 

หรอืในทีส่าธารณะ ตัง้จา่ยจาก 

เงนิรายได ้ จ านวน 180,000 บาท 

ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนทั่วไป จ านวน 120,000 

บาท ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป 

(00110) 
 

   

  ค่าไปรษณียากร จ าน

วน 

5,000 บา

ท 

   -เพือ่จา่ยเป็นค่าไปรษณียากร 

ลงทะเบยีนส่งหนังสอื 

หรอืเอกสารของทางราชการ  

ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ 

ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป (00110) 

   



 

  ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม จ าน

วน 

69,600 บา

ท 

   1. 

ค่าบรกิารอนิเทอรเ์น็ตต าบลและค่าบรกิารโ

ทรศพัท ์       

จ านวน  69,600 บาท  

-

เพือ่จา่ยเป็นค่าบรกิารโทรศพัทแ์ละอนิเทอรเ์น็ต

ต าบล  

เดอืนละ 5,800 บาท จ านวน 12 เดอืน เป็นเงนิ 

69,600 บาท  

ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป (00110) 
 

 

 

 

 
 

   

 งบลงทุน รวม 67,800 บา

ท 

  ค่าครุภณัฑ ์ รวม 67,800 บา

ท 

  ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ จ าน

วน 

60,000 บา

ท 

   1. จดัซือ้โทรทศันว์งจรปิด จ านวน 

60,000 บาท 

   เพือ่จดัซือ้โทรทศันว์งจรปิด เคร ือ่งบนัทกึ 

XVR 16 ชอ่ง 

กลอ้งวงจรปิดความละเอยีดไม่นอ้ยกว่า 2 

ลา้นพกิเซล ฮารด์ดสี  

ไม่นอ้ยกว่า 4 TB  

สายสญัญาณพรอ้มอปุกรณต์ดิตัง้ 

ตูเ้ก็บเคร ือ่งบนัทกึพรอ้มอปุกรณต์ดิตัง้  

ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนทั่วไป  

   



ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป (00110) 

(แผนพฒันาเทศบาลต าบล 

ภดูนิหา้ปี พ.ศ. 2561-2565  หนา้ที1่04 

ล าดบัที ่15) 

 

  ครุภณัฑค์อมพวิเตอร ์ จ าน

วน 

7,800 บา

ท 

   2. จดัซือ้เคร ือ่งพมิพเ์ลเซอร ์หรอื LED 

ขาวด า  

จ านวน 3 เคร ือ่ง ๆ ละ 2,600  บาท   

คณุลกัษณะพืน้ฐานดงันี ้

- มคีวามละเอยีดในการพมิพไ์ม่นอ้ยกว่า 

600x600 dpi 

- มคีวามเรว็ในการพมิพส์ าหรบักระดาษ A 4 

ไม่นอ้ยกว่า 18 หนา้  

  ต่อนาท ี(ppm) 

- มหีน่วยความจ า (Memory) 

ขนาดไม่นอ้ยกว่า 8 MB 

- มชีอ่งเชือ่มต่อ (Interface) แบบ  USB 2.0 

หรอืดกีว่า 

  จ านวนไม่นอ้ยกว่า 1 ชอ่ง 

- มถีาดใส่กระดาษไดไ้ม่นอ้ยกว่า 150 แผ่น 

- สามารถใชไ้ดก้บั A4, Letter, Legal และ 

Custom   

  ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนทั่วไป  

ปรากฏในแผนงานบรหิารงาน 

  ทั่วไป (00110)  

(แผนพฒันาเทศบาลต าบลภดูนิหา้ปี พ.ศ. 

2561-2565  หนา้ที1่04 ล าดบัที ่15) 

 

 

 

 

 

   



 

 

 

  

 เงินอดุหนุน รวม 10,000 บา

ท 

  เงินอดุหนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ รวม 10,000 บา

ท 

      

โครงการบรหิารงานศูนยป์ฏบิตักิารรว่มในการชว่ยเหลอืประชาชน  

               ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์

            - เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนตามโครงการสนับสนุนการบรหิาร 

สถานทีก่ลางศูนยป์ฏบิตักิารรว่มในการชว่ยเหลอืประชาชนขององคก์ร 

ปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตอ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๔ ใหแ้กเ่ทศบาลต าบลหนองสอ ทีร่บัผดิชอบในเขตอ าเภอเมอืง 

กาฬสนิธุ ์ ตัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบรหิารงาน 

               ทั่วไป (00110) (แผนพฒันาเทศบาลต าบลภดูนิหา้ปี พ.ศ. 2561-

2565  

               หนา้ที ่84 ล าดบัที ่22) 

 



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เทศบาลต าบลภูดิน  อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,727,080 บาท  
จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนนุทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

งานบริหารงานคลัง รวม 2,727,080 บาท 

 งบบุคลากร รวม 2,292,480 บาท 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,292,480 บาท 
  เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,656,960 บาท 
   -เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลกองคลัง  

จ านวน 6 อัตรา  ดังนี้ 
   1. ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง) 
ระดับต้น จ านวน 1 อัตรา เดือนละ  34,110 บาท ตั้งจ่ายไว้   
12 เดือน เป็นเงิน 409,320 บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 
   2. ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานคลัง) 
ระดับต้น จ านวน 1 อัตรา เดือนละ 27,480 บาท ตั้งจ่ายไว้  
12 เดือน เป็นเงิน 329,760 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ 
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 
   3. ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ระดับช านาญงาน  จ านวน  
1 อัตรา เดือนละ 22,040 บาท  ต้ังจ่ายไว้  12  เดือน เป็นเงิน 
264,480  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110) 
   4. ต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับช านาญงาน 
จ านวน 1 อัตรา เดือนละ 21,620 บาท ต้ังจ่ายไว้ 12 เดือน  
เป็นเงิน  259,440  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน 
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 
   5. ต าแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ระดับปฏิบัติงาน  
จ านวน 1 อัตรา  เดือนละ 15,140 บาท ต้ังจ่ายไว้ 12 เดือน   
เป็นเงิน 181,680 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน 
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 
 
   6. ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธรุการ ระดับช านาญงาน จ านวน  
1 อัตรา เดือนละ 17,690 บาท  ต้ังจ่ายไว้ 12 เดือน  เป็นเงิน 
212,280 บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหาร 
งานทั่วไป (00110)  

   

      



  เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 60,000 บาท 
   1. เงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง จ านวน 42,000 บาท 

    -เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง   
(นักบริหารงานคลัง) ระดับต้น จ านวน 1 อัตรา เดือนละ 3,500 
บาท  ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110) 
2. เงินประจ าต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
 จ านวน 18,000 บาท 
     -เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
(นักบริหารงานคลัง) ระดับต้น จ านวน 1 อัตรา เดือนละ 1,500 
บาท  ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผน
บริหารงานทั่วไป (00110) 

 

   

  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 491,520 บาท 
   -เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ (กองคลัง)   

จ านวน 383,520 บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน 
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  ดังนี้  
     1. ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ จ านวน 1 อัตรา  
เดือนละ 11,610 บาท ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน เป็นเงิน 139,320 บาท 
     2. ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  จ านวน  
1 อัตรา  เดือนละ  10,630 บาท  ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน               
เป็นเงิน 127,560 บาท  
     3. ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ จ านวน  1อัตรา 
เดือนละ 9,720 บาท ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน เป็นเงิน 116,640 บาท 
 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างท่ัวไป จ านวน 108,000 บาท  
     1. ต าแหน่ง พนักงานจดมาตรวัดน้ า  จ านวน 1 อัตรา   
เดือนละ  9,000 บาท ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน เป็นเงิน 108,000 บาท   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
(00110) 
 

   

  เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 84,000 บาท 
   -เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง 

ตามภารกิจ (กองคลัง) จ านวน 72,000 บาท  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงาน ทั่วไป (00110) ดังนี้  
     1. ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ จ านวน 1 อัตรา  
เดือนละ 2,000 บาท ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน เป็นเงิน 24,000  บาท 
     2. ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  จ านวน  
1 อัตรา  เดือนละ 2,000 บาท  ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  เป็นเงิน 
24,000 บาท 

   



     3. ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ จ านวน 1 อัตรา  
เดือนละ 2,000 บาท ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน เป็นเงิน  24,000 บาท 
 
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง
ทั่วไป (กองคลัง) จ านวน 12,000 บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานบริหารงาน ทั่วไป (00110) ดังนี้     
      1.ต าแหน่ง พนักงานจดมาตรวัดน้ า จ านวน 1 อัตรา   
เดือนละ 1,000  บาท  ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  เป็นเงิน 12,000 บาท   
 

 งบด าเนินงาน รวม 391,000 บาท 
  ค่าตอบแทน รวม 39,000 บาท 
  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 
จ านวน 10,000 บาท 

   ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน  10,000  บาท 
    -เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างที่มาจาก
ประชาคมหมู่บ้าน หรือประชาคมต าบล  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  
 
 

   

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างนอกเวลา ค่าอาหารท าการนอกเวลาแก ่
ผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง 
ประจ าและพนักงานจ้างของเทศบาล  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน 
ทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 

 
 
 

จ านวน 5,000 บาท 

   ค่าเช่าบ้าน 
   -เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน ให้แก่พนักงานเทศบาล 
ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 
 

จ านวน 24,000 บาท 

  ค่าใช้สอย รวม 212,000 บาท 
  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 102,000 บาท 
   1. ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน จ านวน 1,000 บาท 

     -เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 
2. ค่าจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร  เข้าเล่ม หรือเย็บปกหนังสือ 
จ านวน 5,000 บาท  
     -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในการถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม  
หรือเย็บปกหนังสือ เทศบัญญัติ ระเบียบ กฎหมาย และเอกสาร 

   



อ่ืน ๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบริหาร 
งานทั่วไป (00110) 
3. ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป จ านวน 1 คน เดือนละ   
8,000บาท/คน จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 96,000 บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  จ านวน 48,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป  จ านวน 48,000 บาท ปรากฏในแผนงานบริหาร 
งานทั่วไป (00110) 

      
  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่น ๆ 
จ านวน 90,000 บาท 

   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
   -เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ  
ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาลลูกจ้าง 
ประจ า พนักงานจ้าง ที่ได้รับมอบหมาย ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
จ านวน 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน  
30,000 บาท  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 
 
 
 

จ านวน 60,000 บาท 

   โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่นและออก
ให้บริหารจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บรายได้ 
- เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการประชาสัมพันธ์
ให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่นและออกให้บริการจัดเก็บภาษี
เคลื่อนที่เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)   
(แผนพัฒนาเทศบาลต าบลภูดินห้าปี พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 77 
ล าดับที่ 1) 

จ านวน  10,000 บาท 

   

โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
-เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ 
ปรับปรุงแผนที่ภาษแีละทะเบียนทรัพย์สิน  ตั้งจ่ายจากเงิน 
อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 
(แผนพัฒนาเทศบาลต าบลภูดินห้าปี พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 80 
ล าดับที่ 9) 

 
จ านวน 

 
 
 
 

 

 
20,000 

 
บาท 

  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 20,000 บาท 



   -เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถ 
ใช้งานได้ตามปกติของกองคลัง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 
 

   

  ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท 
  วัสดุส านักงาน จ านวน 60,000 บาท 
   -เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงานประเภทต่าง ๆ ได้แก่  

วัสดุคงทน  เช่น เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ 
ขนาดเล็ก  ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก  ไม้บรรทัดเหล็ก  กรรไกร  
เก้าอ้ีพลาสติก  ตรายาง  ที่ถูพ้ืน  ตะแกรงวางเอกสาร  เครื่องเย็บ
กระดาษ  กุญแจ  ภาพเขียน  แผนที่  แผงปิดประกาศ  นาฬิกาตั้ง
หรือแขวน ฯลฯ) 
วัสดุสิ้นเปลือง  เช่น  เก้าอ้ีต่าง ๆ ตู้ต่าง ๆ กระดาษ หมึก  ดินสอ 
ปากกา  ยางลบ  น้ ายาลบค าผิด  เทปกาว  ลวดเย็บกระดาษ  กาว  
สมุด ซองเอกสาร  ตลับผงหมึก  เทป พีวีซี แบบใส  ไม้บรรทัด 
คลิป เป๊ก เข็มหมุด  กระดาษคาร์บอน  แฟ้ม  สมุดบัญชี  แบบ
พิมพ์  ผ้าส าลี  ธงชาติ  สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของ 
ใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ ามัน ไข ขี้ผึ้ง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
จ านวน 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 30,000 
บาท  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 
 

   

  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 10,000 บาท 
   -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทต่าง ๆ 

ได้แก่ 
วัสดุคงทน  เช่น  ไขควง  ประแจ  แม่แรง  กุญแจปากตาย   
กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตช์ กระจกโค้งมน  ล็อค
พวงมาลัย  สัญญาณไฟกระพริบ  สัญญาณไฟฉุกเฉิน  ฯลฯ 
วัสดุสิ้นเปลือง  เช่น  ยางรถยนต์  น้ ามันเบรก  น๊อตและสกรู   
สายไมล์  เพลา  ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ 
วัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล่  เช่น  ชุดเบรก  ครัช  พวงมาลัย  
สายพานใบพัด  หม้อน้ า  หัวเทียน  แบตเตอรี่  จานจ่าย  ล้อ   
ไฟหน้า  ไฟเบรก  ตลับลูกปืน  กระจกมองข้างรถยนต์  กันชน
รถยนต์  เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 

   

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

 
จ านวน 

 
40,000 

 
บาท 

   -เพ่ือเป็นค่าวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประเภทต่างๆ ได้แก่   
วัสดุสิ้นเปลือง  เช่น  น้ ามันเชือ้เพลิง น้ ามันดีเซล น้ ามันก๊าด  
น้ ามันเบนซิน น้ ามันจารบี น้ ามันเครื่อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน 

   



รายได ้ จ านวน 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 
10,000 บาท ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 
 

  วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 20,000 บาท 
   -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทต่าง ๆ ได้แก่ 

วัสดุคงทน  เช่น  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  
วัสดุสิ้นเปลือง  เช่น  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Compact Disc,  
Digital Video Disc, Flash Drive น้ า หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ 
ส าหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ น้ าหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์หัวฉีด  
ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง  
สายเคเบิล ฯลฯ 
วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  เช่น  แผงแป้นอักขระหรือ 
แป้นพิมพ์ (key Board) เมนบอร์ด (Main Bord) เมโมรี่ชิป 
 (Memor Chip) เช่น RAM คัตซีทฟีดเตอร์ (Cut sheet )  
เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตซิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) 
เครื่องกระจายสัญญาน (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card)  
เช่น Ethernet Card Lan Card Anti Virus Card,Sound Card)  
เป็นต้น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน 
บริหารงานทั่วไป (00110) 
 
 

 

   

  ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท 
  ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 10,000 บาท 
   -เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณียากร ลงทะเบียนส่งหนังสือ หรือ   

เอกสารของทางราชการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏ          
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 
 

   

  

งบลงทุน รวม 43,600 บาท 

  ค่าครุภัณฑ ์ รวม 27,100 บาท 
  ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                                                      

1. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล 
 แบบท่ี 1  (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 
จ านวน 1 เครื่องๆละ  22,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก 
(4 core)  โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 
2.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ี
ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  มีหน่วยความจ าแบบ 
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาด              
ไม่น้อยกว่า  8 MB  

จ านวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะ                    
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้   
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก                  
ที่มีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
 
 
2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายใน                  
หน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit              
ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาด                    
ไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการ
ใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ขนาด DDR4 หรือดีกว่า   
มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Soild State Drive ขนาดความจุ   
ไมน่้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย  
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า   
1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า                
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
   - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
   - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 

      ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป     
      (00110)  (บัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาเทศบาลต าบลภูดินห้าปี                 
      พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 101  ล าดับที่ 10) 

 

 
 
  

 
 
 

 
 
 

   2. จัดซื้อเครื่องพิมพ์ จ านวน 2,600 บาท 
   - เพ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ  LED ขาว-ด า 

(18 หน้า/นาที)  จ านวน 1 เครื่องๆละ 2,600 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
-  มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600×600 dpi 
-  มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้า
ต่อนาที (ppm) 
-  มีหน่วยความจ า (Memory)  ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
-  มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง 
-  มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-  สามารถใช้ได้กับ A4 ,Letter, Legal และ Custom 
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหาร                   
งานทั่วไป (00110)  (บัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาเทศบาลต าบล               
ภูดินห้าปี พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 103  ล าดับที่ 12) 

 
 
 
 
 
 

   3. จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 1เครื่องๆ
ละ 2,500 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้ 
     -มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
     -สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
(00110)  (บัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาเทศบาลต าบลภูดินห้าปี พ.ศ. 
2561-2565 หน้าที่ 102  ล าดับที่ 11) 
 

จ านวน  2,500 บาท 

  ครุภัณฑ์ส านักงาน รวม 16,500 บาท 
   1.จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ตู้เหล็ก 2 บานพับ     

-เพ่ือจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ตู้เหล็ก 2 บานพับ จ านวน 3 ตู้ ๆ ละ   
5,500  บาท   
    คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
- มีมือจับชนิดบิด 
- มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 
- คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (00110) (บัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาเทศบาลต าบลภูดิน
ห้าปี พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 101  ล าดับที่ 9) 

จ านวน 
 

 
 
 
 

 

16,500 บาท 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

      

       
       

 



รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่

ไป 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เทศบาลต าบลภูดนิ  อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์ จงัหวดักาฬสนิธุ ์

ประมาณการรายจ่ายรวมทัง้สิน้ 2,727,080 บาท  

จ่ายจากรายไดจ้ดัเก็บเอง 

หมวดภาษจีดัสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป แยกเป็น 

แผนงานบรหิารงานทัว่ไป 
 

งานบรหิารงานคลงั รวม 
2,727,

080 

บา

ท 

 

งบบุคลากร รวม 
2,292,4

80 

บา

ท 
  

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 
2,292,4

80 

บา

ท 
  

เงินเดอืนพนกังาน 
จ านว

น 

1,656,9

60 

บา

ท 

   -

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนพนักงานเทศบาลกองคลงั  

จ านวน 6 อตัรา  ดงันี ้

   1. ต าแหน่ง ผูอ้ านวยการกองคลงั 

(นกับรหิารงานคลงั) 

ระดบัตน้ จ านวน 1 อตัรา เดอืนละ  34,110 

บาท ตัง้จา่ยไว ้  

12 เดอืน เป็นเงนิ 409,320 บาท  

ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้  

ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป (00110) 

   2. ต าแหน่ง หวัหน้าฝ่ายบรหิารงานคลงั 

(นกับรหิารงานคลงั) ระดบัตน้ จ านวน 1 

อตัรา เดอืนละ 27,480 บาท ตัง้จา่ยไว ้ 

12 เดอืน เป็นเงนิ 329,760 บาท 

ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏ 

   



ในแผนงานบรหิารงานทั่วไป (00110) 

   3. ต าแหน่ง เจา้พนกังานพสัดุ 

ระดบัช านาญงาน  จ านวน  

1 อตัรา เดอืนละ 22,040 บาท  ตัง้จา่ยไว ้ 12  

เดอืน เป็นเงนิ 264,480  บาท  

ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ 

ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป (00110) 

   4. 

ต าแหน่งเจา้พนกังานการเงินและบญัช ี

ระดบัช านาญงาน จ านวน 1 อตัรา เดอืนละ 

21,620 บาท ตัง้จา่ยไว ้12 เดอืน  

เป็นเงนิ  259,440  บาท  ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ 

ปรากฏใน 

แผนงานบรหิารงานทั่วไป (00110) 

   5. ต าแหน่งเจา้พนกังานจดัเก็บรายได ้

ระดบัปฏบิตังิาน  

จ านวน 1 อตัรา  เดอืนละ 15,140 บาท 

ตัง้จา่ยไว ้12 เดอืน   

เป็นเงนิ 181,680 บาท ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ 

ปรากฏใน 

แผนงานบรหิารงานทั่วไป (00110) 

 

   6. ต าแหน่ง เจา้พนกังานธุรการ 

ระดบัช านาญงาน จ านวน  

1 อตัรา เดอืนละ 17,690 บาท  ตัง้จา่ยไว ้12 

เดอืน  เป็นเงนิ 212,280 บาท  

ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ 

ปรากฏในแผนงานบรหิาร 

งานทั่วไป (00110)  
      

  เงินประจ าต าแหน่ง จ านว

น 
60,000 

บา

ท 

   1. เงินประจ าต าแหน่งผูอ้ านวยการกองคลงั 

จ านวน 42,000 บาท 

   



    -

เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งผูอ้ านวยการกอ

งคลงั   

(นักบรหิารงานคลงั) ระดบัตน้ จ านวน 1 อตัรา 

เดอืนละ 3,500 บาท  ตัง้จา่ยไว ้12 เดอืน 

ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป (00110) 

2. 

เงินประจ าต าแหน่งหวัหน้าฝ่ายบรหิารงานค

ลงั 

 จ านวน 18,000 บาท 

     -

เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งหวัหนา้ฝ่ายบรหิ

ารงานคลงั 

(นักบรหิารงานคลงั) ระดบัตน้ จ านวน 1 อตัรา 

เดอืนละ 1,500 บาท  ตัง้จา่ยไว ้12 เดอืน 

ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ 

ปรากฏในแผนบรหิารงานทั่วไป (00110) 

 

  ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง จ านว

น 
491,520 

บา

ท 

   -

เพือ่จ่ายเป็นค่าจา้งพนกังานจา้งตามภาร

กจิ (กองคลงั)   

จ านวน 383,520 บาท  

ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏใน 

แผนงานบรหิารงานทั่วไป (00110)  ดงันี ้ 

     1. ต าแหน่ง ผูช้ว่ยเจา้หน้าทีพ่สัดุ 

จ านวน 1 อตัรา  

เดอืนละ 11,610 บาท ตัง้จา่ยไว ้12 เดอืน 

เป็นเงนิ 139,320 บาท 

     2. ต าแหน่ง 

ผูช้ว่ยเจา้หน้าทีก่ารเงินและบญัช ี 

จ านวน  

   



1 อตัรา  เดอืนละ  10,630 บาท  ตัง้จา่ยไว ้

12 เดอืน               เป็นเงนิ 127,560 บาท  

     3. ต าแหน่ง 

ผูช้ว่ยเจา้หน้าทีจ่ดัเก็บรายได ้จ านวน  

1อตัรา เดอืนละ 9,720 บาท ตัง้จา่ยไว ้12 

เดอืน เป็นเงนิ 116,640 บาท 
 

-เพือ่จ่ายเป็นค่าจา้งพนกังานจา้งท ัว่ไป 

จ านวน 108,000 บาท  

     1. ต าแหน่ง พนกังานจดมาตรวดัน ้า  

จ านวน 1 อตัรา   

เดอืนละ  9,000 บาท ตัง้จา่ยไว ้12 เดอืน 

เป็นเงนิ 108,000 บาท   ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ 

ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป (00110) 

 

  เงินเพิม่ต่าง ๆของพนกังานจา้ง จ านว

น 
84,000 

บา

ท 

   -

เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่การครองชพีช ัว่ครา

วของพนกังานจา้ง 

ตามภารกจิ (กองคลงั) จ านวน 72,000 

บาท  ต ัง้จ่ายจากเงินรายได ้ 

ปรากฏในแผนงานบรหิารงาน ท ัว่ไป 

(00110) ดงันี ้ 

     1. ต าแหน่งผูช้่วยเจา้หน้าทีพ่สัดุ 

จ านวน 1 อตัรา  

เดอืนละ 2,000 บาท ตัง้จา่ยไว ้12 เดอืน 

เป็นเงนิ 24,000  บาท 

     2. ต าแหน่ง 

ผูช้ว่ยเจา้หน้าทีก่ารเงินและบญัช ี 

จ านวน  

1 อตัรา  เดอืนละ 2,000 บาท  ตัง้จา่ยไว ้12 

เดอืน  เป็นเงนิ 24,000 บาท 

   



     3. ต าแหน่ง 

ผูช้ว่ยเจา้หน้าทีจ่ดัเก็บรายได ้จ านวน 1 

อตัรา  เดอืนละ 2,000 บาท ตัง้จา่ยไว ้12 

เดอืน เป็นเงนิ  24,000 บาท 

 

-

เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่การครองชพีช ัว่ครา

วของพนกังานจา้งท ัว่ไป (กองคลงั) 

จ านวน 12,000 บาท  

ต ัง้จ่ายจากเงินรายได ้ 

ปรากฏในแผนงานบรหิารงาน ท ัว่ไป 

(00110) ดงันี ้    

      1.ต าแหน่ง พนกังานจดมาตรวดัน ้า 

จ านวน 1 อตัรา   

เดอืนละ 1,000  บาท  ตัง้จา่ยไว ้12 เดอืน  

เป็นเงนิ 12,000 บาท   
 

 งบด าเนินงาน 
รวม 391,000 

บา

ท 

  ค่าตอบแทน 
รวม 39,000 

บา

ท 

  ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยช

นแ์ก่องคก์รปกครอง 

ส่วนทอ้งถิน่ 

จ านว

น 

10,000 บา

ท 

   ค่าตอบแทนคณะกรรมการจดัซือ้จดัจา้ง 

จ านวน  10,000  บาท 

    -

เพือ่จา่ยเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจดัซือ้จ ั

ดจา้งทีม่าจากประชาคมหมู่บา้น 

หรอืประชาคมต าบล  

ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนทั่วไป  

ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป (00110)  
 

 

   



   ค่าตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราช

การ 

  -เพือ่จา่ยเป็นค่าจา้งนอกเวลา 

ค่าอาหารท าการนอกเวลาแก ่

ผูป้ฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 

ใหแ้กพ่นักงานเทศบาล ลกูจา้ง 

ประจ าและพนักงานจา้งของเทศบาล  

ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุน 

ทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป 

(00110) 

 

 

 

จ านว

น 

5,000 บา

ท 

   ค่าเชา่บา้น 

   -เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลอืค่าเชา่บา้น 

ใหแ้กพ่นักงานเทศบาล 

ทีม่สีทิธเิบกิจา่ยไดต้ามระเบยีบกระทรวงมหาดไ

ทย 

ว่าดว้ยค่าเชา่บา้นของขา้ราชการส่วนทอ้งถิน่ 

ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ 

ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป (00110) 

 

จ านว

น 

24,000 บา

ท 

  ค่าใชส้อย 
รวม 212,000 

บา

ท 

  รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จ านว

น 

102,000 บา

ท 

   1. ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิ จ านวน 1,000 

บาท 

     -เพือ่จา่ยเป็นค่าธรรมเนียมการโอนเงนิ 

ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป (00110) 

2. ค่าจา้งเหมาบรกิารถ่ายเอกสาร  เขา้เล่ม 

หรอืเย็บปกหนังสอื จ านวน 5,000 บาท  

     -

   



เพือ่จา่ยเป็นค่าจา้งเหมาบรกิารในการถ่ายเอกส

าร เขา้เล่ม  

หรอืเย็บปกหนังสอื เทศบญัญตั ิระเบยีบ 

กฎหมาย และเอกสาร 

อืน่ ๆ ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนทั่วไป  

ปรากฏในแผนงานบรหิาร 

งานทั่วไป (00110) 

3. ค่าจา้งเหมาบรกิารคนงานทั่วไป จ านวน 1 

คน เดอืนละ   8,000บาท/คน จ านวน 12 

เดอืน เป็นเงนิ 96,000 บาท 

ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ จ านวน 48,000 บาท 

ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนทั่วไป  จ านวน 48,000 

บาท ปรากฏในแผนงานบรหิาร 

งานทั่วไป (00110) 

      

  รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่

ม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน่ ๆ 

จ านว

น 

90,000 บา

ท 

   ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการ 

   -

เพือ่เป็นค่าใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในร

าชอาณาจกัร 

แ ล ะ น อ ก ร า ช อ า ณ า จั ก ร  เ ช่ น 

ค่าเบีย้เลีย้งเดนิทาง ค่าพาหนะ  

ค่ า เ ช่ า ที่ พั ก  ค่ า ล ง ท ะ เ บี ย น ต่ า ง  ๆ 

ของพนักงานเทศบาลลกูจา้ง 

ประจ า  พ นักงานจ ้า ง  ที่ ได ้ร ับมอบหมาย 

ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

จ า น ว น  30,000 บ า ท 

ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนทั่วไป จ านวน  

30,000 บ า ท  

ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป (00110) 

 

 

 

จ านว

น 

60,000 บา

ท 



   โครงการประชาสมัพนัธใ์หค้วามรูเ้กีย่วก ั

บภาษทีอ้งถิน่และออกใหบ้รหิารจดัเก็บภา

ษเีคลือ่นทีเ่พือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการจ ั

ดเก็บรายได ้

- 

เพือ่เป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนินงานตามโครงก

ารประชาสมัพนัธใ์หค้วามรูเ้กีย่วกบัภาษีทอ้งถิน่

และออกใหบ้รกิารจดัเก็บภาษีเคลือ่นทีเ่พือ่เพิม่

ประสทิธภิาพในการจดัเก็บรายได ้

ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนทั่วไป 

ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป (00110)   

(แผนพฒันาเทศบาลต าบลภดูนิหา้ปี 

พ.ศ.2561-2565 หนา้ที ่77 ล าดบัที ่1) 

จ านว

น  

10,000 บา

ท 

   โครงการปรบัปรุงแผนทีภ่าษีและทะเบยีน

ทรพัยส์นิ 

-

เพือ่เป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนินงานตามโครงก

าร 

ปรบัปรุงแผนทีภ่าษีและทะเบยีนทรพัยส์นิ  

ตัง้จา่ยจากเงนิ 

อดุหนุนทั่วไป 

ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป (00110) 

(แผนพฒันาเทศบาลต าบลภดูนิหา้ปี 

พ.ศ.2561-2565 หนา้ที ่80 ล าดบัที ่9) 

 
จ านว

น 

 

 

 

 

 

 
20,000 

 
บา

ท 

  ค่าบ ารุงรกัษาและซอ่มแซม จ านว

น 

20,000 บา

ท 

   -

เพือ่จ่ายเป็นค่าบ ารุงรกัษาและซอ่มแซมทรพัยส์ิ

น  เ พื่ อ ใ ห ้ ส า ม า ร ถ 

ใ ช ้ ง า น ไ ด ้ ต า ม ป ก ติ ข อ ง ก อ ง ค ลั ง 

ตั้ ง จ่ า ย จ า ก เ งิ น อุ ด ห นุ น ทั่ ว ไ ป  

ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป (00110) 

 

   



  ค่าวสัดุ 
รวม 130,000 

บา

ท 

  วสัดุส านกังาน จ านว

น 
60,000 

บา

ท 

   -เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุส านักงานประเภทต่าง ๆ 

ไดแ้ก ่ 

วัสดุคงทน  เช่น เคร ื่องคิดเลขขนาดเล็ก 

เคร ือ่งเจาะกระดาษ 

ขน า ด เ ล็ ก   ที่ เ ย็ บ ก ร ะ ด า ษ ขน า ด เ ล็ ก  

ไมบ้รรทัดเหล็ก  กรรไกร  เกา้อีพ้ลาสติก  

ต ร ายา ง   ที่ ถู พื ้น   ต ะ แกร ง ว า ง เ อกสา ร  

เคร ือ่งเย็บกระดาษ  กุญแจ  ภาพเขยีน  แผนที ่ 

แผงปิดประกาศ  นาฬกิาตัง้หรอืแขวน ฯลฯ) 

วัสดุสิน้ เปลือง  เช่น  เกา้อีต่้าง ๆ ตู ต่้าง ๆ 

กร ะดาษ  หมึก   ดินสอ  ปากกา   ยางลบ  

น ้ายาลบค าผิด  เทปกาว  ลวดเย็บกระดาษ  

กาว  สมุด ซองเอกสาร  ตลบัผงหมกึ  เทป พวีซี ี

แบบใส   ไม ้บรรทัด  คลิป  เ ป๊ก  เ ข็มหมุด  

กระดาษคารบ์อน  แฟ้ม  สมุดบญัช ี แบบพมิพ ์ 

ผ ้ า ส า ลี   ธ ง ช า ติ   

สิง่พมิพท์ีไ่ดจ้ากการซือ้หรอืจา้งพมิพ ์ของ 

ใชใ้นการบรรจุหีบห่อ น ้ามัน ไข ขีผ้ึ ง้  ฯลฯ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้จ านวน 30,000 บาท 

ตัง้จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 30,000 

บาท  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

(00110) 

 

   

  วสัดุยานพาหนะและขนส่ง จ านว

น 
10,000 

บา

ท 

   -

เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซือ้วสัดยุานพาหนะและขนส่ง 

ประเภทต่าง ๆ ไดแ้ก ่

วสัดคุงทน  เชน่  ไขควง  ประแจ  แม่แรง  

กญุแจปากตาย   

   



กญุแจเลือ่น คมีล็อค ล็อคเกยีร ์ล็อคคลตัช ์

กระจกโคง้มน  ล็อคพวงมาลยั  

สญัญาณไฟกระพรบิ  สญัญาณไฟฉุกเฉิน  

ฯลฯ 

วสัดสุิน้เปลอืง  เชน่  ยางรถยนต ์ น ้ามนัเบรก  

น๊อตและสกรู   

สายไมล ์ เพลา  ฟิลม์กรองแสง ฯลฯ 

วสัดอุปุกรณป์ระกอบอะไหล่  เชน่  ชดุเบรก  

ครชั  พวงมาลยั  สายพานใบพดั  หมอ้น ้า  

หวัเทยีน  แบตเตอรี ่ จานจา่ย  ลอ้   

ไฟหนา้  ไฟเบรก  ตลบัลกูปืน  

กระจกมองขา้งรถยนต ์ กนัชนรถยนต ์ 

เข็มขดันิรภยั ฯลฯ   

ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนทั่วไป  

ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป (00110) 

   

วสัดุเชือ้เพลงิและหล่อลืน่ 
 

จ านว

น 

 

40,000 

 

บา

ท 

   -

เพือ่เป็นค่าวสัดนุ ้ามนัเชือ้เพลงิและหล่อลืน่ประเ

ภทต่างๆ ไดแ้ก ่  

วสัดสุิน้เปลอืง  เชน่  น ้ามนัเชือ้เพลงิ 

น ้ามนัดเีซล น ้ามนักา๊ด  

น ้ามนัเบนซนิ น ้ามนัจารบ ีน ้ามนัเคร ือ่ง ฯลฯ 

ตัง้จา่ยจากเงนิ 

รายได ้ จ านวน 30,000 บาท 

ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนทั่วไป จ านวน 10,000 

บาท ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป 

(00110) 

 

   

  วสัดุคอมพวิเตอร ์ จ านว

น 
20,000 

บา

ท 

   -เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซือ้วสัดคุอมพวิเตอร ์ประเภทต่าง ๆ ไดแ้ก ่

วสัดคุงทน  เชน่  แผ่นหรอืจานบนัทกึขอ้มูล  

   



วสัดสุิน้เปลอืง  เชน่  อปุกรณบ์นัทกึขอ้มูล (Compact Disc,  

Digital Video Disc, Flash Drive น ้า หวัพมิพห์รอืแถบพมิพ ์

ส าหรบัเคร ือ่งพมิพค์อมพวิเตอร ์น ้าหมกึส าหรบัเคร ือ่งพมิพห์วัฉีด  

ตลบัผงหมกึส าหรบัเคร ือ่งพมิพแ์บบเลเซอร ์กระดาษต่อเน่ือง  

สายเคเบลิ ฯลฯ 

วสัดอุปุกรณป์ระกอบและอะไหล่  เชน่  แผงแป้นอกัขระหรอื 

แป้นพมิพ ์(key Board) เมนบอรด์ (Main Bord) เมโมรีช่ปิ 

 (Memor Chip) เชน่ RAM คตัซทีฟีดเตอร ์(Cut sheet )  

เมาส ์(Mouse) พรนิเตอรส์วติซิง่บอ๊กซ ์(Printer Switching Box) 

เคร ือ่งกระจายสญัญาน (Hub) แผ่นวงจรอเิล็กทรอนิกส ์(Card)  

เชน่ Ethernet Card Lan Card Anti Virus Card,Sound Card)  

เป็นตน้ ฯลฯ ตัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน 

บรหิารงานทั่วไป (00110) 
 

 
 

  ค่าสาธารณูปโภค 
รวม 10,000 

บา

ท 

  ค่าบรกิารไปรษณีย ์ จ านว

น 
10,000 

บา

ท 

   -เพือ่จา่ยเป็นค่าไปรษณียากร 

ลงทะเบยีนส่งหนังสอื หรอื   

เอกสารของทางราชการ  ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ 

ปรากฏ          ในแผนงานบรหิารงานทั่วไป 

(00110) 
 

   

  

งบลงทุน รวม 43,600 
บา

ท 

  ค่าครุภณัฑ ์
รวม 27,100 

บา

ท 

  ค่าครุภณัฑค์อมพวิเตอร ์                                                                                     

1. จดัซือ้เคร ือ่งคอมพวิเตอร ์

ส าหรบังานประมวลผล 

 แบบที ่1  

(จอแสดงภาพขนาดไม่นอ้ยกว่า 19 นิว้) 

จ านวน 1 เคร ือ่งๆละ  22,000 บาท 

จ านว

น 

 

 

 

 

22,000 

 

 

 

 

 

บา

ท 

 

 

 

 



คณุลกัษณะพืน้ฐาน 

- มหีน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  

ไม่นอ้ยกว่า 4 แกนหลกั 

(4 core)  

โดยมคีวามเรว็สญัญาณนาฬกิาพืน้ฐานไม่น้

อยกว่า 

2.8 GHz 

และมเีทคโนโลยเีพิม่สญัญาณนาฬกิาไดใ้น

กรณีทีต่อ้งใชค้วามสามารถในการประมวล

ผลสงู จ านวน 1 หน่วย 

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  

มหีน่วยความจ าแบบ Cache Memory 

รวมในระดบั (Level) เดยีวกนัขนาด              

ไม่นอ้ยกว่า  8 MB  

- มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพ 

โดยมคีณุลกัษณะ                    

อย่างใดอย่างหน่ึงหรอืดกีว่า ดงันี ้  

1) 

เป็นแผงวงจรเพือ่แสดงภาพแยกจากแผงวงจ

รหลกั                  

ทีม่หีน่วยความจ าขนาดไม่นอ้ยกว่า 2 GB 

หรอื 

 

 

2) 

มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพตดิตัง้อยู่ภ

ายใน                  หน่วยประมวลผลกลาง 

แบบ Graphics Processing Unit              

ทีส่ามารถใชห้น่วยความจ าหลกัในการแสดง

ภาพขนาด                    ไม่นอ้ยกว่า 2 GB 

หรอื 

3) 

มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพทีม่คีวามส

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ามารถในการใชห้น่วยความจ าหลกัในการแ

สดงภาพขนาดไม่นอ้ยกว่า 2 GB 

- มหีน่วยความจ าหลกั (RAM) ขนาด 

DDR4 หรอืดกีว่า   

มขีนาดไม่นอ้ยกว่า 4 GB 

- มหีน่วยเก็บขอ้มูลชนิด SATA หรอืดกีว่า 

ขนาดความจไุม่นอ้ยกว่า 1 TB หรอืชนิด 

Soild State Drive ขนาดความจ ุ  

ไม่นอ้ยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย  

- ม ีDVD-RW หรอืดกีว่า จ านวน 1 หน่วย 

- มชีอ่งเชือ่มต่อระบบเครอืข่าย (Network 

Interface) 

แบบ 10/100/1000 Base-T หรอืดกีว่า 

จ านวนไม่นอ้ยกว่า   1 ชอ่ง 

- มชีอ่งเชือ่มต่อ (Interface) แบบ USB 

2.0 หรอืดกีว่า                ไม่นอ้ยกว่า 3 

ชอ่ง 

   - มแีป้นพมิพแ์ละเมาส ์

   - มจีอแสดงภาพขนาดไม่นอ้ยกว่า 19 นิว้ 

จ านวน 1 หน่วย 

      ตัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนทั่วไป 

ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป     

      (00110)  (บญัชคีรุภณัฑ ์

แผนพฒันาเทศบาลต าบลภดูนิหา้ปี                 

      พ.ศ. 2561-2565 หนา้ที ่101  ล าดบัที ่10) 

 

   
2. จดัซือ้เคร ือ่งพมิพ ์

จ านว

น 

2,600 บา

ท 

   
- เพือ่จดัซือ้เคร ือ่งพมิพเ์ลเซอร ์หรอื  LED 

ขาว-ด า 

(18 หนา้/นาท)ี  จ านวน 1 เคร ือ่งๆละ 2,600 

บาท 

คณุลกัษณะพืน้ฐาน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



-  มคีวามละเอยีดในการพมิพไ์ม่นอ้ยกว่า 

600×600 dpi 

-  มคีวามเรว็ในการพมิพส์ าหรบักระดาษ A4 

ไม่นอ้ยกว่า 18 หนา้ต่อนาท ี(ppm) 

-  มหีน่วยความจ า (Memory)  

ขนาดไม่นอ้ยกว่า 8 MB 

-  มชีอ่งเชือ่มต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 

หรอืดกีว่า จ านวนไม่นอ้ยกว่า 1 ชอ่ง 

-  มถีาดใส่กระดาษไดไ้ม่นอ้ยกว่า 150 แผ่น 

 

-  สามารถใชไ้ดก้บั A4 ,Letter, Legal และ 

Custom 

ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนทั่วไป 

ปรากฏในแผนงานบรหิาร                   

งานทั่วไป (00110)  (บญัชคีรุภณัฑ ์

แผนพฒันาเทศบาลต าบล               ภดูนิหา้ปี 

พ.ศ. 2561-2565 หนา้ที ่103  ล าดบัที ่12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   3. จดัซือ้เคร ือ่งส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 

VA จ านวน 1เคร ือ่งๆละ 2,500 บาท 

คณุลกัษณะพืน้ฐาน  ดงันี ้

     -มกี าลงัไฟฟ้าดา้นนอกไม่นอ้ยกว่า 800 

VA (480 Watts) 

     -สามารถส ารองไฟฟ้าไดไ้ม่นอ้ยกว่า 15 

นาท ี

ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนทั่วไป 

ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป (00110)  

(บญัชคีรุภณัฑ ์

แผนพฒันาเทศบาลต าบลภดูนิหา้ปี พ.ศ. 

2561-2565 หนา้ที ่102  ล าดบัที ่11) 

 

จ านว

น  

2,500 บา

ท 

  ครุภณัฑส์ านกังาน รวม 16,500 บา

ท 

   1.จดัซือ้ตูเ้ก็บเอกสาร ตูเ้หล็ก 2 บานพบั     จ านว

น 

16,500 บา

ท 



-เพือ่จดัซือ้ตูเ้ก็บเอกสาร ตูเ้หล็ก 2 บานพบั 

จ านวน 3 ตู ้ๆ ละ   5,500  บาท   

    คณุลกัษณะพืน้ฐาน ดงันี ้

- มมีอืจบัชนิดบดิ 

- มแีผ่นช ัน้ปรบัระดบั 3 ชิน้ 

- คณุสมบตัติามมาตรฐานผลติภณัฑอ์ตุส

าหกรรม (มอก.) 

ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนทั่วไป 

ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป 

(00110) (บญัชคีรุภณัฑ ์

แผนพฒันาเทศบาลต าบลภดูนิหา้ปี พ.ศ. 

2561-2565 หนา้ที ่101  ล าดบัที ่9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

       
       

 



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจา่ยงบประมาณรายจา่ยท ั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เทศบาลต าบลภูดนิ  อ าเภอเมืองกาฬสนิธ์ุ   จงัหวดักาฬสนิธ์ุ 
ประมาณการรายจา่ย  รวมท ัง้สิน้ 812,120 บาท 

จา่ยจากรายไดจ้ดัเก็บเอง หมวดภาษีจดัสรร  และหมวดเงนิอุดหนุนท ั่วไป  
แยกเป็น 

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 

 

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการรกัษาความสงบภาย
ใน 

รวม 
812,12

0 
บา
ท 

 
งบบุคลากร รวม 575,520 

บา
ท 

  
เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 575,520 

บา
ท 

  
เงนิเดือนพนกังาน 

จ านว
น 

260,400 
บา
ท 

   -
เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดือนพนกังานเทศบาลส านกัปล ั
ดเทศบาล   
     1. 
ต าแหน่งเจา้พนกังานป้องกนัและบรรเทาสาธาร
ณภยั ระดบัปฏบิตักิาร  จ านวน 1 อตัรา เดอืนละ 
21,700 บาท   
ต ัง้จา่ยไว ้12 เดือน เป็นเงนิ 260,400 บาท 
ต ัง้จา่ยจากเงนิ 
รายได ้ 
ปรากฏในแผนงานรกัษาความสงบภายใน 
(00120) 

 

   

  คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จ านว
น 

267,120 บา
ท 

      -เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งพนกังานจา้งตามภารกจิ  
จ านวน  
267,120 บาท  
ต าแหน่งผูช้่วยเจา้พนกังานป้องกนัและบรรเทา  
สาธารณภยั จ านวน 2 อตัรา  เดือนละ 11,130 
บาท ตอ่อตัรา   
ต ัง้จา่ยไว ้12 เดือน ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ 
ปรากฏในแผนงาน 

   



การรกัษาความสงบภายใน (00120) 
 

  เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง จ านว
น             

48,000     บา
ท 

   -
เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่การครองชีพชั่วคราวของพ
นกังานจา้งตามภารกจิ จ านวน 48,000 บาท 
ต าแหน่งผูช้่วยเจา้พนกังานป้องกนัฯ  จ านวน 2 
อตัรา เดือนละ 2,000 บาท ตอ่อตัรา จ านวน 12 
เดือน  ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ 
ปรากฏในแผนงานการรกัษาความสงบ 
ภายใน (00120) 

 
 
 
 
 
 

   

 งบด าเนินงาน 
รวม 236,600 

บา
ท 

  คา่ตอบแทน    รวม        
37,600 

บา
ท 

  คา่เช่าบา้น จ านว
น 

27,600 บา
ท 

      -
เพือ่จา่ยเป็นเงนิช่วยเหลือคา่เช่าบา้นใหแ้กพ่นกัง
านเทศบาล 
ทีมี่สทิธิเ์บกิจา่ยไดต้ามระเบียบกระทรวงมหาดไ
ทยของขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่  
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ 
ปรากฏในแผนงานรกัษารกัษาความสงบภายใน 
(00120) 
 

   

  คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกเ่
ทศบาลต าบลภดูนิ  

   

  คา่ป่วยการ จ านว
น 

10,000 บา
ท 

      -
เพือ่จา่ยเป็นคา่ป่วยการชดเชยการงานหรือเวลา
ทีเ่สียไป 
สนบัสนุนการปฏบิตัหิน้าทีใ่นการป้องกนัและบร
รเทาสาธารณภยั 
ตามกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและบรรเทาสาธ

   



ารณภยัตามระเบยีบคณะกรรมการป้องกนัและบ
รรเทาสาธารณภยัแหง่ชาตวิา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยของอ
าสาสมคัรในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  
พ.ศ. 2560 ต ัง้จา่ยเงนิอุดหนุนท ั่วไป 
ปรากฏในแผนงานการกัษาความสงบภายใน 
(00120) 

 

  คา่ใช้สอย 
รวม 119,000 

บา
ท 

  รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกั
ษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ 

   

   คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ 
  -
เพือ่เป็นคา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการในร
าชอาณาจกัร 
และนอกราชอาณาจกัร เช่น คา่เบีย้เล้ียงเดนิทาง 
คา่พาหนะ  
คา่เช่าทีพ่กั คา่ลงทะเบยีนตา่ง ๆ 
ของพนกังานเทศบาล ลูกจา้งประจ า 
พนกังานจา้งทีไ่ดร้บัมอบหมาย  ต ัง้จา่ยจาก 
เงนิอุดหนุนท ั่วไป  
ปรากฏในแผนงานการรกัษาความสงบ 
ภายใน (00120) 

 

จ านว
น 

10,000 บา
ท 

   โครงการป้องกนัและลดอุบตัเิหตุทางถนน 
   -
เพือ่เป็นคา่ใช้จา่ยในโครงการป้องกนัและลดอุบ ั
ตเิหตุทาง 
ถนนในช่วงเทศกาลส าคญั เช่น 
สงกรานต์และเทศกาลปีใหม ่เชน่  
คา่ป้ายโครงการ 
คา่เครือ่งดืม่ส าหรบับรกิารประชาชน 
และคา่ใช้จา่ยอืน่ ๆ ตามโครงการ 
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
ปรากฏในแผนงานการรกัษาความสงบภายใน 
(00120)  (แผนพฒันาเทศบาลต าบลภูดนิหา้ปี 
พ.ศ. 2561-25645 หน้าที ่88 ล าดบัที ่1) 

จ านว
น 

10,000 บา
ท 

   โครงการป้องกนัและบรรเทาความเดือดรอ้นขอ
งประชาชน 
ทีเ่กดิจากสาธารณภยั 

จ านว
น 

10,000 บา
ท 



     -
เพือ่เป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินงานตามโครงกา
รป้องกนั 
และบรรเทาความเดือนรอ้นของประชาชนทีเ่กดิ
จากสาธารณภยั  
ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป 
ปรากฏในแผนงานการรกัษาความสงบภายใน 
(00120)  (แผนพฒันาเทศบาลต าบลภูดนิหา้ปี 
พ.ศ. 2561-2565  หน้าที ่89 ล าดบัที ่5) 
 

   โครงการเตรียมความพรอ้มเพือ่จดัการปญัหาไ
ฟป่า 
และหมอกควนั 
     -
เพือ่เป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินงานตามโครงกา
รเตรียมความพรอ้มเพือ่จดัการปญัหาไฟป่าและ
หมอกควนั เชน่ คา่ป้ายโครงการ คา่วสัดุอปุกรณ์ 
และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ตามโครงการ 
ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป  
ปรากฏในแผนงานการรกัษาความสงบภายใน 
(00120)  (แผนพฒันาเทศบาลต าบลภูดนิหา้ปี 
พ.ศ. 2561-2565   
หน้าที ่89 ล าดบัที ่6) 
 

จ านว
น 

10,000 บา
ท 

   โครงการสง่เสรมิสนบัสนุนการด าเนินงานและบ
รหิารจดัการ 
ระบบแพทย์ฉุกเฉิน 
     -
เพือ่เป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินงานตามโครงกา
รสง่เสรมิสนบัสนุนการด าเนินงานและบรหิารจดั
การระบบแพทย์ฉุกเฉิน  
เช่น คา่ป้ายโครงการ คา่ตอบแทนวทิยากร 
คา่วสัดุอุปกรณ์ คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่ 
และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ตามโครงการ  
ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป  
ปรากฏในแผนงาน  การรกัษา 
ความสงบภายใน (00120)  
(แผนพฒันาเทศบาลต าบลภูดนิหา้ปี  
พ.ศ. 2561-2565 หน้าที ่84 ล าดบัที ่19) 

 

จ านว
น 

10,000 บา
ท 



   โครงการฝึกอบรมจดัต ัง้อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่า
ยพลเรือน 
    -เพือ่เป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินงาน 
ตามโครงการฝึกอบรม 
จดัต ัง้อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน เช่น 
คา่ตอบแทนวทิยากร คา่อาหาร คา่วสัดอุุปกรณ์ 
ท ัง้ใช้ในการฝึกอบรมและคา่ใช้จา่ยอืน่ ๆ 
ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป 
ปรากฏในแผนงานการรกัษาความสงบภายใน 
(00120)  (แผนพฒันาเทศบาลต าบลภูดนิหา้ปี 
พ.ศ. 2561-2565 หน้าที ่78 ล าดบัที ่4) 

 
 
 

จ านว
น 

25,000 บา
ท 

   โครงการซอ้มแผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณ
ภยั  
   -เพือ่เป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินงาน 
ตามโครงการซอ้มแผนป้องกนัและบรรเทาสาธา
รณภยั  เชน่  คา่ป้าย  คา่อาหาร  
คา่อาหารวา่งพรอ้มเครือ่งดืม่ และคา่ใช้จา่ยอืน่ 
ๆ ต ัง้จา่ยจาก 
เงนิอุดหนุนท ั่วไป  
ปรากฏในแผนงานการรกัษาความสงบภาย 
ใน (00120)  
(แผนพฒันาเทศบาลต าบลภูดนิหา้ปี พ.ศ. 
2561-2565 หน้าที ่89 ล าดบัที ่7) 
 

จ านว
น 

14,000 บา
ท 

  คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม จ านว
น 

30,000 บา
ท 

      -
เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซมทรพัย์สิ
นเพือ่ให ้
สามารถใช้งานไดต้ามปกต ิ 
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้จ านวน  
10,000 บาท ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 
จ านวน 20,000 บาท 
ปรากฏในแผนงานรกัษาความสงบภายใน 
(00120) 

 

   

  คา่วสัด ุ
รวม 80,000 

บา
ท 



  วสัดุเครือ่งแตง่กาย จ านว
น 

10,000 บา
ท 

   -เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุเครือ่งแตง่กาย ประเภทตา่ง 
ๆ ใช้ในการปฏบิตังิานตามหน้าที ่ ไดแ้ก ่ 
วสัดุคงทน  เชน่  ถุงมือ  รองเทา้บูท  เข็มขดั  
หมวก  ผา้ผูกคอ  เครือ่งแบบ  เส้ือ  กางเกง ผา้ 
เครือ่งแตง่กายอุปกรณ์ป้องกนั 
สว่นบุคคล เครือ่งหมายยศและสงักดั ฯลฯ  
ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป  
ปรากฏในแผนงานการรกัษาความสงบภายใน 
(00120) 

 

   

  วสัดุเครือ่งดบัเพลงิ จ านว
น 

       
20,000 

บา
ท 

   -
เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซื้อวสัดุเครือ่งดบัเพลงิประเภท
ตา่ง ๆ ไดแ้ก ่
วสัดุสิน้เปลือง  เชน่  ถงัดบัเพลงิ ลูกบอลดบัเพลงิ 
ฯลฯ 
ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป  
ปรากฏในแผนงานการรกัษา 
ความสงบภายใน (00120) 
 

   

  วสัดุยานพาหนะและขนสง่ จ านว
น 

40,000 
บา
ท 

   -เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซือ้วสัดยุานพาหนะและขนสง่ 
ประเภท 
ตา่ง ๆ ไดแ้ก ่ 
วสัดุคงทน  เชน่ ไขควง  ประแจ  แมแ่รง  
กุญแจปากตาย   
กุญแจเลือ่น  คีมล็อค  ล็อคเกยีร์  ล็อคคลตัช์  
กระจกโคง้มน   
ล็อคพวงมาลยั  สญัญาณไฟกระพรบิ  
สญัญาณไฟฉุกเฉิน   
กรวยจราจร ฯลฯ 
วสัดุสิน้เปลือง  เชน่  ยางรถยนต์  น ้ามนัเบรก  
น๊อตและสกรู   
สายไมล์  เพลา ฟิลม์กรองแสง ฯลฯ 
วสัดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ่ เช่น  ชุดเบรก  
ครชั  พวงมาลยั  สายพานใบพดั  หมอ้น ้า 

   



หวัเทยีน  แบตเตอรี ่ จานจา่ย  ลอ้  ไฟหน้า  
ไฟเบรก  ตลบัลูกปืน  กระจกมองขา้งรถยนต์  
กนัชนรถยนต์  เข็มขดันิรภยั ฯลฯ  
ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป  
ปรากฏในแผนงานการรกัษาความสงบภายใน 
(00120) 
 

  วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย ์ จ านว
น 

10,000 
บา
ท 

   -เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซือ้วสัดุวทิยาศาสตร์ 
ประเภทตา่ง ๆ  ไดแ้ก ่
วสัดุสิน้เปลือง 
-แอลกอฮอล์ ส าลี และผา้พนัแผล เวชภณัฑ์ 
เคมีภณัฑ์ น ้ายาตา่ง ๆ ถุงมือ ฯลฯ  
ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป  
ปรากฏในแผนงานการรกัษาความสงบภายใน 
(00120) 
 

   

 



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจา่ยงบประมาณรายจา่ยท ั่วไป 
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     

เทศบาลต าบลภูดนิ   
อ าเภอเมืองกาฬสนิธ์ุ   จงัหวดักาฬสนิธ์ุ 

 

ประมาณการรายจา่ยรวมท ัง้สิน้  3,265,320  บาท   
จา่ยจากรายไดจ้ดัเก็บเอง 

หมวดภาษีจดัสรร  และหมวดเงนิอุดหนุนท ั่วไป  แยกเป็น 
    

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

  

 งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัอุตสาหกรรมและการ
โยธา 

รวม 
3,265,

320 
บา
ท 

  

  งบบุคลากร รวม 
1,819,3

20 
บา
ท 

  

   เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 
1,819,3

20 
บา
ท 

  

 เงนิเดือนพนกังาน 
จ าน
วน 

1,039,4
40 

บา
ท 

  

 

-
เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดือนพนกังานเทศบาลกองช่าง
ดงัน้ี 
     1. ต าแหน่งผูอ้ านวยการกองช่าง ระดบั ตน้ 
จ านวน  1 อตัรา เดือนละ 36,860 บาท 
ต ัง้จา่ยไว ้12 เดือน เป็นเงนิ 442,320  บาท 
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
(00310) 
     2. ต าแหน่งหวัหน้าฝ่ายบรหิารการโยธา 
ระดบั ตน้ จ านวน  
1 อตัรา  เดือนละ 32,800 บาท  ต ัง้จา่ยไว ้12 
เดือน เป็นเงนิ  393,600 บาท  
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
(00310) 
     3. ต าแหน่งนายช่างโยธา ระดบั ปฏบิตังิาน  
จ านวน 1 อตัรา เดือนละ 16,960 บาท 
ต ัง้จา่ยไว ้12 เดือน เป็นเงนิ  203,520 บาท  
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

 

 

   



ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(
00310) 
 

 เงนิประจ าต าแหน่ง 
จ าน
วน 

60,000 
บา
ท 

  

 

      -
เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งของผูอ้ านวย
การกองช่าง ระดบั ตน้  จ านวน 1 อตัรา 
เดือนละ 3,500 บาท ต ัง้จา่ยไว ้12 เดือน 
เป็นเงนิ 42,000 บาท ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
(00310) 
 
      -
เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งของหวัหน้าฝ่
ายการโยธา ระดบั ตน้  จ านวน 1 อตัรา 
เดือนละ 1,500 บาท ต ัง้จา่ยไว ้12 เดือน 
เป็นเงนิ 18,000 บาท ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
(00310) 
 

 

 

   

 คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 
จ าน
วน 

611,880 
บา
ท 

  

 

-เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งพนกังานจา้งตามภารกจิ 
(กองช่าง)  จ านวน  503,880  บาท ดงัน้ี 
     1. ต าแหน่งผูช้่วยช่างไฟฟ้า จ านวน 1 
อตัรา เดือนละ 11,070 บาท  ต ัง้จา่ยไว ้12 
เดือน  เป็นเงนิ  132,840 บาท   
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ  
การโยธา (00310) 
     2. ต าแหน่งผูช้่วยช่างไฟฟ้า จ านวน 1 
อตัรา เดือนละ 9,700 บาท ต ัง้จา่ยไว ้12 
เดือน  เป็นเงนิ  116,400 บาท      
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ   
การโยธา (00310) 

     3. ต าแหน่งผูช้่วยช่างประปา จ านวน 1 
อตัรา  เดอืนละ 9,600 บาท จ านวน 12 

 

 

   



เดือน  เป็นเงนิ  115,200 บาท 
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
(00310) 
     4. ต าแหน่งผูช้่วยเจา้หน้าทีเ่ขียนแบบ 
จ านวน 1 อตัรา  เดือนละ 11,620 บาท 
ต ัง้จา่ยไว ้12 เดือน  เป็นเงนิ  139,440 บาท  
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
(00310) 
-เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งพนกังานจา้งท ั่วไป  
(กองช่าง)  จ านวน 108,000 บาท ดงัน้ี 
     1. ต าแหน่งคนงานเครือ่งสูบน ้า จ านวน  
1 อตัรา เดือนละ 9,000 บาท  ต ัง้จา่ยไว ้12 
เดือน  เป็นเงนิ  108,000 บาท 
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
(00310) 

 

 
 

 เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 
จ าน
วน 

108,000 
บา
ท 

  

 

-
เพือ่จา่ยเป็นคา่ครองชีพชั่วคราวของพนกังาน
จา้งตามภารกจิ(กองช่าง)จ านวน 96,000 
บาท ดงัน้ี 
     1. ต าแหน่งผูช้่วยช่างไฟฟ้า จ านวน 1 
อตัรา เดือนละ 2,000 บาท ต ัง้จา่ยไว ้12 
เดือน  เป็นเงนิ  24,000 บาท       
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ  
การโยธา (00310) 
     2. ต าแหน่งผูช้่วยช่างไฟฟ้า จ านวน 1 
อตัรา เดือนละ 2,000 บาท ต ัง้จา่ยไว ้12 
เดือน  เป็นเงนิ  24,000 บาท       
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ   
การโยธา (00310) 

 

 

   



     3. ต าแหน่งผูช้่วยช่างประปา จ านวน 1 
อตัรา เดือนละ 2,000 บาท ต ัง้จา่ยไว ้12 
เดือน  เป็นเงนิ  24,000 บาท        
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ   
การโยธา (00310) 
     4.ต าแหน่ง ผูช้่วยเจา้หน้าทีเ่ขยีนแบบ 
จ านวน 1 อตัรา เดือนละ 2,000 บาท 
ต ัง้จา่ยไว ้12 เดือน เป็นเงนิ 24,000 บาท  
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ  
การโยธา (00310) 
-
เพือ่จา่ยเป็นคา่ครองชีพชั่วคราวของพนกังาน
จา้งท ั่วไป (กองช่าง)จ านวน 12,000 บาท 
ดงัน้ี 
     1. ต าแหน่งคนงานเครือ่งสูบน ้า  จ านวน 
 1 อตัรา เดือนละ 1,000 บาท ต ัง้จา่ยไว ้12 
เดือน  เป็นเงนิ  12,000 บาท 
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
(00310) 
 

  งบด าเนินงาน รวม 
1,446,0

00 
บา
ท 

  

   คา่ตอบแทน รวม 15,000 
บา
ท 

  

 คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 
จ าน
วน 

5,000 
บา
ท 

  

 

      -เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งนอกเวลา คา่อาหาร 
ท าการนอกเวลา 
แกผู่ป้ฏบิตังิานนอกเวลาราชการใหแ้กพ่นกัง
านเทศบาล ลูกจา้งประจ า 
และพนกังานจา้งของเทศบาล 
ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป  
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
(00310) 

 

 

   

 เงนิช่วยเหลือการศกึษาบุตร 
จ าน
วน 

10,000 
บา
ท 

  



 

     -เพือ่จา่ยเป็นเงนิช่วยเหลือการศกึษาบุตร 
ของพนกังานเทศบาล ลูกจา้งประจ า 
และพนกังานจา้งของเทศบาล  
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้  
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
(00310) 
 

 

 

   

   คา่ใช้สอย รวม 418,000 
บา
ท 

  

 รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 
จ าน
วน 

328,000 
บา
ท 

  

 

1. คา่ถา่ยแบบแปลน แผนที ่ จ านวน  
20,000 บาท 
     -เพือ่จา่ยเป็น คา่ถา่ยแบบแปลน  แผนที ่  
ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป  ปรากฏในแผน 
งานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) 
2. 
คา่จา้งเหมาท าความสะอาดบอ่พกัน ้าโครงการ
พระราช    ด ารฯิ  จ านวน  10,000 บาท 
     -
เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาท าความสะอาดบอ่พกั
น ้าโครงการพระราชด ารฯิหรือท าความสะอา
ดบรเิวณโรงสูบน ้า เครือ่งสูบน ้า ฯลฯ 
ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป  
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
(00310) 
3.คา่จา้งเหมาผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบวชิา
ชีพรบัรองแบบรูปรายการงานกอ่สรา้ง 
การควบคุมดูแลการปฏบิตังิาน จ านวน  
10,000 บาท 
     -
เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาผูไ้ดร้บัใบอนุญาตปร
ะกอบวชิาชีพรบัรองแบบรูปรายการงานกอ่ส
รา้ง การควบคุมดูแลการปฏบิตังิาน 
ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป  
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
(00310) 
4. คา่จา้งเหมาบรกิารคนงานท ั่วไป 3 คน  
จ านวน      288,000 บาท 

 

 

   



     -
เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิารคนงานท ั่วไป 
3 คน ๆ ละ 8,000 บาท /เดือน  ต ัง้จา่ยไว ้ 
12 เดือน  ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ จ านวน 
144,000 บาท ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป  
จ านวน 144,000 บาท  
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
(00310) 

 

 รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ล ั
กษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ 

จ าน
วน 

 30,000  
บา
ท 

  

 คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ 
จ าน
วน 

     
30,000 

บา
ท 

  

 

    -
เพือ่เป็นคา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการใ
นราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร เชน่ 
คา่เบี้ยเล้ียงเดนิทาง  คา่พาหนะ  คา่เช่าทีพ่กั 
คา่ลง ทะเบยีนตา่ง ๆของพนกังานเทศบาล 
ลูกจา้งประจ า พนกังานจา้งทีไ่ดร้บัมอบหมาย  
ต ัง้จา่ยจาก 
เงนิรายได ้จ านวน 15,000 บาท 
ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป  จ านวน 
15,000 บาท  
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ 
การโยธา (00310) 
 

 

 

   

 คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 
จ าน
วน 

60,000 
บา
ท 

  

 

-
เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซมทรพั
ย์สนิ เพือ่ใหส้ามารถใช้งานไดต้ามปกต ิ 
ของกองช่าง  ต ัง้จา่ยจาก 
เงนิรายได ้จ านวน 30,000 บาท 
ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป  จ านวน 
30,000 บาท 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
(00310) 
 

 

 

   

   คา่วสัด ุ รวม 233,000 
บา
ท 

  



 วสัดุส านกังาน 
จ าน
วน 

20,000 
บา
ท 

  

 

-เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดสุ านกังานตา่ง ๆ  ไดแ้ก ่    
วสัดุคงทน  เชน่  หนงัสือ  
เครือ่งคดิเลขขนาดเล็ก  
เครือ่งเจาะกระดาษขนาดเล็ก  
ทีเ่ย็บกระดาษขนาดเล็ก   
ไมบ้รรทดัเหล็ก  กรรไกร  เกา้อี้พลาสตกิ  
แปรงลบกระดานด า  ตรายาง  ขาต ัง้ 
(กระดานด า)  ทีถู่พืน้  ตะแกรงวางเอกสาร  
เครือ่งตดัโฟม  เครือ่งตดักระดาษ   
เครือ่งเย็บกระดาษ  กุญแจ  ภาพเขยีน,แผนที ่ 
พระบรมฉายาลกัษณ์  แผงปิดประกาศ  
แผน่ป้ายชื่อส านกังานหรือหน่วยงาน 
แผน่ป้ายจราจรหรือแผน่ป้ายตา่ง ๆ  
มูลี่,่มา่นปรบัแสง(ตอ่ผืน)  พรม(ตอ่ผนื)  
นาฬกิาต ัง้หรือแขวน  พระพทุธรูป  
พระบรมรูปจ าลอง กระเป๋า 
ตาช ั่งขนาดเล็กฯลฯ 
วสัดุสิน้เปลือง  เชน่  กระดาษ  หมกึ  ดนิสอ  
ปากกา  ยางลบ  น ้ายาลบค าผดิ  เทปกาว  
ลวดเย็บกระดาษ  กาว  ชอล์ค  สมุด  
ซองเอกสาร  ตลบัผงหมกึ  น ้าหมกึปรนิท์  
เทป พีวีซี แบบใส  น ้ายาลบกระดาษไข  
กระดาษไข  ไมบ้รรทดั  คลปิ  เป๊ก  เข็ม 
หมุด  กระดาษคาร์บอน  แฟ้ม  สมุดบญัชี  
สมุดประวตัขิา้ราชการ  แบบพมิพ์  ผา้ส าลี  
ธงชาต ิ สิง่พมิพท์ีไ่ดจ้ากการซื้อหรือจา้งพมิพ์  
ของใช้ในการบรรจุหีบหอ่  น ้ามนั ไข ขี้ผึง้  
น ้าดืม่ส าหรบับรกิารประชาชนในส านกังาน  
ฯลฯ ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้จ านวน 10,000 
บาท ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป  จ านวน 
10,000 บาท 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
(00310) 
 

 

 

   

 วสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ
จ าน
วน 

60,000 
บา
ท 

  

 -เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ  ไดแ้ก ่  
 

   



วสัดุคงทน  เชน่  ไมโครโฟน 
ขาต ัง้ไมโครโฟน หวัแรง้ไฟฟ้า 
เครือ่งวดักระแสไฟฟ้า  
เครือ่งวดัแรงดนัไฟฟ้า 
มาตรส าหรบัตรวจวงจรไฟฟ้า 
เครือ่งประจุไฟ ฯลฯ  
วสัดุสิน้เปลือง  เชน่  ฟิวส์  เทปพนัสายไฟฟ้า  
สายไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า  หลอดไฟ  
เข็มขดัรดัสายไฟฟ้า  ปล ัก๊ไฟฟ้า  
สวติช์ไฟฟ้า  
หลอดวทิยทุรานซติเตอร์และชิน้สว่นวทิยุ  
ลูกถว้ยสายอากาศ รีชีสเตอร์ 
มูฟวิง่คอยสค์อนเดนเซอร์  
ขาหลอดฟลูออเรสเชนซ์ เบรกเกอร์ 
สายอากาศหรือเสาอากาศส าหรบัวทิย ุ
เครือ่งรบัโทรทศัน์,จานรบัสญัญาณดาวเทยีม 
ฯลฯ 
วสัดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ่
-ดอกล าโพง  แผงวงจร  ผงัแสดงวงจรตา่งๆ  
แผงบงัคบัทางไฟ  ฯลฯ ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
จ านวน 30,000 บาท ต ัง้จา่ยจาก 
เงนิอุดหนุนท ั่วไป  จ านวน 30,000 บาท 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
(00310) 
 

 วสัดุกอ่สรา้ง 
จ าน
วน 

60,000 
บา
ท 

  

 

-เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดกุอ่สรา้งประเภทตา่ง ๆ  
ไดแ้ก ่
วสัดุคงทน  เชน่ ไมต้า่งๆ  คอ้น  คีม  ชะแลง  
จอบ  สิว่  เสียม  เลือ่ย  ขวาน  กบไสไม ้ 
เทปวดัระยะ  เครือ่งวดัขนาดเล็ก เชน่ 
ตลบัเมตร ลูกดิง่  สวา่น  โถสว้ม  อา่งลา้งมือ  
ราวพาดผา้ ฯลฯ 
วสัดุสิน้เปลือง  เชน่ น ้ามนัทาไม ้ ทนิเนอร์  สี  
ปูนซีเมนต์  ทราย  อฐิหรือซีเมนต์บล็อก  
กระเบื้อง  สงักะสี  ตะปู  เหล็กเสน้  แปรงทาสี  
ปูนขาว  ฯลฯ 
 

 

 

   



วสัดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ่ เช่น  
ทอ่น ้าและอุปกรณ์ประปา  ทอ่ตา่ง ๆ  
ทอ่น ้าบาดาล  ฯลฯ  
ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป  
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
(00310) 
 

 วสัดุยานพาหนะและขนสง่ 
จ าน
วน 

18,000 
บา
ท 

  

 

-
เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุอุปกรณ์ยานพาหนะและข
นสง่  ไดแ้ก ่
วสัดุคงทน  เชน่  ไขควง  ประแจ  แมแ่รง  
กุญแจปากตาย  กุญแจเลือ่น  คีมล็อค  
ล็อคเกยีร์  ล็อคคลตัช์  กระจกโคง้มน  
ล็อคพวงมาลยั  สญัญาณไฟกระพรบิ  
สญัญาณไฟฉุกเฉิน  กรวยจราจร ฯลฯ 
วสัดุสิน้เปลือง  เชน่  ยางรถยนต์  น ้ามนัเบรก  
น๊อตและสกรู  สายไมล์  เพลา  ฟิลมก์รองแสง 
ฯลฯ 
วสัดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ่ เช่น  
เบาะรถยนต ์ เครือ่งยนต์ (อะไหล)่  
ชุดเกียร์รถยนต ์ เบรก  ครชั  พวงมาลยั  
สายพานใบพดั  หมอ้น ้า   
หวัเทยีน  แบตเตอรี ่ จานจา่ย  ลอ้  ถงัน ้ามนั  
ไฟหน้า  ไฟเบรก  อานจกัรยาน  ตลบัลูกปืน  
กระจกมองขา้งรถยนต์  กนัชนรถยนต ์ 
เข็มขดันิรภยั ฯลฯ  
ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
(00310) 
 

 

 

   

 วสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ 
จ าน
วน 

55,000 
บา
ท 

  

 

-เพือ่เป็นคา่วสัดนุ ้ามนัเช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่  
ไดแ้ก ่
วสัดุสิน้เปลือง  เช่น  แกส๊หุงตม้  
น ้ามนัเช้ือเพลงิ  น ้ามนัดีเซล  น ้ามนักา๊ด  
น ้ามนัเบนซนิ  น ้ามนัเตา น ้ามนัจารบี 
น ้ามนัเครือ่ง  ถา่น กา๊ซ ฯลฯ  

 

 

   



ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้จ านวน 25,000 บาท              
ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป จ านวน 
30,000 บาท 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
(00310) 
 

 วสัดุวทิยาศาสตร์ 
จ าน
วน 

10,000 
บา
ท 

  

 

-เพือ่จา่ยเป็นคา่สารสม้  คลอรีน  ฯลฯ 
ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุน 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
(00310) 
 
 
 
 
 

 

 

   

 วสัดุคอมพวิเตอร์ 
จ าน
วน 

10,000 
บา
ท 

  

 

-เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดอุุปกรณ์คอมพวิเตอร์ 
ไดแ้ก ่  
วสัดุคงทน  เชน่  แผน่หรือจานบนัทกึขอ้มูล   
วสัดุสิน้เปลือง  เชน่  อุปกรณ์บนัทกึขอ้มูล 
(Diskette, Floppy Disk, Removable 
Disk, Compact Disc, Digital Video 
Disc, Flash Drive  เทปบนัทกึขอ้มูล 
(ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, 
Cartridge Tape) 
หวัพมิพห์รือแถบพมิพ์ส าหรบัเครือ่งพมิพค์อ
มพวิเตอร์ 
ตลบัผงหมกึส าหรบัเครือ่งพมิพ์แบบเลเซอร์ 
กระดาษตอ่เน่ือง สายเคเบลิ ฯลฯ 
วสัดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ่ เช่น  
ผงแป้นอกัขระ  หรือแป้นพมิพ์ (key 
Board) เมนบอร์ด  (Main Bord) เมโมรีช่ิป 
(Memor Chip) เช่น RAM  คตัซทีฟีดเตอร์ 
(Cut sheet ) เมาส์ (Mouse) 
พรนิเตอร์สวติซิง่บอ๊กซ ์(Printer 
Switching Box) เครือ่งกระจาย สญัญาน 
(Hub) แผน่วงจรอเิล็กทรอนิกส์ (Card) เช่น 
Ethernet Card Lan Card Anti Virus 

 

 

   



Card,Sound Card) เป็นตน้ 
เครือ่งอา่นและบนัทกึขอ้มูลแบบตา่ง ๆ เชน่ 
แบบดสิเกตต ์(Diskette) แบบฮาร์ดดสิต์ 
(Hard  Disk ) แบบซีดีรอม (CD ROM) 
แบบออพตคิอล (Optical) เป็นตน้ ฯลฯ  
ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
(00310)  
                   

   คา่สาธารณูปโภค รวม 780,000 
บา
ท 

  

 คา่ไฟฟ้า 
จ าน
วน 

780,000 
บา
ท 

  

 

-
เพือ่จา่ยเป็นคา่ไฟฟ้าสถานีโรงสูบน ้าตามโคร
งการพระราชด าร ิ
และระบบประปาหมูบ่า้นทีเ่ทศบาลด าเนินการ  
และคา่บรกิาร ดูแล ซอ่มแซม ระบบไฟฟ้า 
ทรพัย์สนิทีเ่ทศบาลด าเนินการและทรพัย์สนิที่
ไดร้บัถา่ยโอน ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป  
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
(00310) 

 

 

   

 



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจา่ยงบประมาณรายจา่ยท ั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เทศบาลต าบลภูดนิ   
ประมาณการรายจา่ยรวมท ัง้สิน้  2,546,960 บาท  จา่ยจากรายไดจ้ดัเก็บเอง 

หมวดภาษีจดัสรร  และหมวดเงนิอุดหนุนท ั่วไป  แยกเป็น 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 งานกอ่สรา้งโครงสรา้งพ้ืนฐาน รวม 2,546,960 
  งบลงทุน รวม 2,546,960 
   คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง รวม 2,546,960 
 คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค    

 
   (๑)โครงการเสรมิผวิลาดยาง Asphaltic Concrete 
สายทางบา้นถิน่พฒันา หมูท่ี ่๓ - บา้นโนนศาลา หมูท่ี ่๑๓ (ช่วงคุม้น ้าด า - 
คุม้โนนบา้นเกา่)  

จ านวน 2,449,000 

 

        -เพือ่เสรมิผวิลาดยาง Asphaltic Concrete 
สายทางบา้นถิน่พฒันา หมูท่ี ่๓ - บา้นโนนศาลา หมูท่ี ่๑๓ (ช่วงคุม้น ้าด า - 
คุม้โนนบา้นเกา่) จ านวน ๒,๔๔๙,๐๐๐ บาท  ผวิจราจร Asphaltic 
Concrete หนา ๕ cm. ผวิจราจรกวา้ง ๖.๐๐ เมตร ระยะทางยาว 
๑,๑๐๐ เมตร หรือพื้นทีผ่วิจราจรไมน้่อยกวา่ ๖,๖๐๐ ตารางเมตร 
และป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย ตามแบบของ ทต.ภดูนิ ๕๑/๒๕๖๓ 
ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป  
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) 
(ปรากฏในแผนพฒันา 
เทศบาลต าบลภูดนิหา้ปี พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 39 ล าดบัที ่13 ) 
 

(๒)ค่าชดเชยสญัญาแบบปรบัราคาได้ (k)      
        -เพือ่ชดเชยสญัญาแบบปรบัราคาได ้(k) จ านวน ๙๗,๙๖๐ บาท 
ต ัง้โดยเป็นไปตามหนงัสือส ั่งการกระทรวงการคลงั ดว่นทีส่ดุ ที ่กค 
๐๔๐๕.๒/ว ๑๑๐ ลงวนัที ่๕ มนีาคม ๒๕๖๑ 
ในการค านวณประมาณการทีต่ ัง้ไวใ้หค้ดิรอ้ยละ ๔ 
ของงบประมาณรายจา่ยประเภทสิง่กอ่สรา้ง  ตามรายการที ่(๑) 
ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไปปรากฏในแผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
(00310)    

 
 
 
 
จ านวน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

97,960 

    

 



แผนงานสาธารณสุข 
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสุข 

 

 งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสุข รวม 
  งบบุคลากร รวม 
   เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 
 เงนิเดือนพนกังาน จ านวน 

 

-เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดือนพนกังานเทศบาลกองสาธารณสุขและสิง่แวดลอ้มจ านวน 3 
อตัรา  ดงัน้ี 
1.ต าแหน่งผูอ้ านวยการกองสาธารณสขุฯ 
จ านวน 1 อตัรา เดือนละ 33,560 บาท  ต ัง้จา่ยไว ้12 เดือน เป็นเงนิ 402,720 
บาท  ต ัง้จา่ยจากเงนิรายไดป้รากฏในแผนงานสาธารณสขุ (00220) 
2. ต าแหน่งหวัหน้าฝ่ายบรหิารงานสาธารณสุข 
จ านวน 1 อตัรา เดือนละ 32,800 บาท ต ัง้จา่ยไว ้12 เดือนเป็นเงนิ  393,600  
บาทต ัง้จา่ยจากเงนิรายไดป้รากฏในแผนงานสาธารณสขุ (00220) 
3.ต าแหน่งเจา้พนกังานสาธารณสุขชุมชน 
จ านวน 1 อตัรา เดือนละ 24,825 บาท ต ัง้จา่ยไว ้12 เดือน เป็นเงนิ  297,900  
บาท ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ (00220) 
 

 

 เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 

 

1. เงนิประจ าต าแหน่งผูอ้ านวยการกองสาธารณสุขฯ 
จ านวน  42,000 บาท  
-เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งผูอ้ านวยการกอง 
สาธารณสุข  เดือนละ 3,500 บาทต ัง้จา่ยไว1้2 เดือน เป็นเงนิ  42,000  บาท  
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข (00220) 
      2. เงนิประจ าต าแหน่งหวัหน้าฝ่ายบรหิารงานสาธารณสขุ  จ านวน  18,000  
บาท 
-เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งหวัหน้าฝ่ายบรหิารงานสาธารณสขุ   เดือนละ 
1,500 บาทต ัง้จา่ยไว ้ 12 เดือน เป็นเงนิ  18,000  บาท  ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข (00220) 

 

 คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน 

 

-เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งพนกังานจา้งตามภารกจิ(กองสาธารณสุขฯ )จ านวน 116,400 
บาท 
ต าแหน่งผูช้่วยเจา้หน้าทีธุ่รการ จ านวน 1 อตัราเดือนละ 9,700 บาท จ านวน 12 
เดือนต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (000220) 

 

 เงนิเพิม่ตา่งๆของพนกังานจา้ง จ านวน 

 

-
เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่การครองชีพของพนกังานเทศบาลต าแหน่งเจา้พนกังานธุรการ 
จ านวน 1 อตัราเดือนละ 2,000 บาทต ัง้จา่ยไว ้12 
เดือนต ัง้จา่ยจากเงนิรายไดป้รากฏในแผนงานสาธารณสขุ (00220) 

 



 
  งบด าเนินงาน รวม 
   คา่ตอบแทน รวม 
 คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก ่ จ านวน 
      องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  จ านวน 120,000 

บาท  
   

       -คา่ตอบแทนอาสาสมคัรบรบิาลทอ้งถิน่ 
    -
เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนอาสาสมคัรบรบิาลทอ้งถิน่  
เพือ่ดูแลผูสู้งอายทุีมี่ภาวะพึง่พงิ จ านวน 2 อตัรา 
เดือนละ  
5,000 บาท ต ัง้จา่ยไว ้12 เดือน 
ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 
0819.2/ว 2453 ลงวนัที ่12 กรกฏาคม 2563  
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้จ านวน 60,000 บาท 
ต ัง้จา่ยจากเงนิ 
อุดหนุนท ั่วไป จ านวน 60,000 บาท 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุขฯ (00220) 
 

   

 คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 

 

-เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งนอกเวลาคา่อาหารท าการนอกเวลา  
แกผู่ป้ฏบิตังิานนอกเวลาราชการ ใหแ้กพ่นกังานเทศบาลลูกจา้งประจ า 
และพนกังานจา้งของเทศบาลต ัง้จา่ยจาก 
เงนิอุดหนุนท ั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุขฯ (00220) 
 

 เงนิช่วยเหลือการศกึษาบุตร 

 
-เพือ่จา่ยเป็นเงนิช่วยเหลือการศกึษาบุตรของพนกังานเทศบาล ลูกจา้งประจ า 
และพนกังานจา้งของเทศบาล        ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานสาธารสขุฯ (00220) 
 

   คา่ใช้สอย 
 รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 

 

1.คา่จา้งเหมาบรกิารจดัท าป้ายประชาสมัพนัธ์หรือพมิพ์เอกสารเผยแพร่  จ านวน  15,000 บาท 
     -เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิารจดัท าป้ายประชาสมัพนัธห์รือพมิพ์เอกสารเผยแพร่ 
ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) 
2.คา่จา้งเหมาบรกิารคนงานท ั่วไป จ านวน 3 คน      จ านวน 288,000 บาท 
     -เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิารคนงานท ั่วไปจ านวน  
3 คน ๆ ละ 8,000 บาท/เดือน ต ัง้จา่ยไว ้12 เดือน ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ จ านวน 144,000 บาท 
ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป จ านวน 144,000 บาท ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) 
3.คา่จา้งเหมาบรกิารส ารวจขอ้มูลจ านวนสตัว์และขึน้ทะเบียนสตัว์  จ านวน  9,708  บาท 
      -
เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิารส ารวจขอ้มูลจ านวนสตัว์และขึน้ทะเบียนสตัว์ตามโครงการสตัว์ปลอดโรค 



คนปลอดภยั จากโรคพษิสุนขับา้ ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจา้ลูกเธอเจา้ฟ้าจุฬาภรณ์วลยัลกัษณ์ อคัรราชกุมารีจ านวนสตัว์เล้ียง  1,618  ตวั ตวัละ 6 
บาท/ปี  ต ัง้จา่ยไว ้            เป็นเงนิ 9,708  บาท  ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) 
 

 
 รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ 
 คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ 

 

     -เพือ่เป็นคา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัรเช่นคา่เบีย้เล้ียง 
เดนิทางคา่พาหนะคา่เช่าทีพ่กัคา่ลงทะเบียนตา่งๆ ของพนกังานเทศบาล 
ลูกจา้งประจ าพนกังานจา้งทีไ่ดร้บัมอบหมาย ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป ปรากฏใน 
แผนงานสาธารณสขุ (00220) 
 

  
โครงการจดัประชุมเชิงปฏบิตักิารจดัท าแผนการจดัการดา้นสาธารณสขุ 

 

     -เพือ่เป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินงานตามโครงการ 
จดัประชุมเชิงปฏบิตักิารการจดัท าแผนการจดัการดา้นสาธารณสขุ ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป 
ปรากฏใน 
แผนงานสาธารณสขุ (00220) 
 

 โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการต ัง้ครรภ์ในกลุม่วยัรุน่ 

 
     -เพือ่เป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินงานตามโครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการต ัง้ครรภ์ในกลุม่วยัรุน่ 
ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข (00220) 
 

 โครงการรณรงค์รา้นอาหารสะอาดปลอดภยั 

 
     -เพือ่เป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินงานตามโครงการรณรงค์รา้นอาหารสะอาดปลอดภยั 
ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป ปรากฏ ในแผนงานสาธารณสขุ (00220) 
 

 โครงการหมูบ่า้นปลอดขยะ 

 
     -เพือ่เป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินงานตามโครงการ 
หมูบ่า้นปลอดขยะ ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป ปรากฏ 
ใน แผนงานสาธารณสขุ (00220) 
  
โครงการสตัว์ปลอดโรค คนปลอดภยั จากโรคพษิสุนขับา้ ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จเจา้ฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควฒัน วรขตัตยิราชนารี 
     -เพือ่เป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินงานขบัเคลือ่นโครงการสตัว์ปลอดโรค คนปลอดภยั 
จากโรคพษิสนุขับา้ ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจา้ฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควฒัน 
วรขตัตยิราชนารี  ในการด าเนินการจดัซื้อวคัซีนและอุปกรณ์ในการฉีด  
เพือ่ป้องกนัและควบคมุโรคพษิสนุขับา้ ตวัละ 30  บาท  จ านวน  1,618  ตวั 
ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป ปรากในแผนงานสาธารณสขุ (00220) 
 

 คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 

 
     -
เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซมทรพัย์สนิเพือ่ใหส้ามารถใช้งานไดต้ามปกตขิองกองสาธารณสขุ 
ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป  ปรากฎในแผนงานสาธารณสขุ (00220) 



 
   คา่วสัด ุ
 วสัดุส านกังาน 

 

-เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดสุ านกังานตา่งๆ  ไดแ้ก ่
วสัดุคงทนเช่น  หนงัสือ  เครือ่งคดิเลขขนาดเล็ก  เครือ่งเจาะกระดาษขนาดเล็ก  ทีเ่ย็บกระดาษขนาดเล็ก  
ไมบ้รรทดัเหล็ก  กรรไกร  เกา้อี้พลาสตกิ  แปรงลบกระดานด า  ตรายาง  ขาต ัง้(กระดานด า)  ทีถ่พูืน้  
ตะแกรงวางเอกสาร  เครือ่งตดัโฟม  เครือ่งตดักระดาษ  เครือ่งเย็บกระดาษ  กุญแจ  ภาพเขยีน,แผนที ่ 
พระบรมฉายาลกัษณ์  แผงปิดประกาศ  แผน่ป้ายชือ่ส านกังานหรือหน่วยงาน 
แผน่ป้ายจราจรหรือแผน่ป้ายตา่งๆ  มูลี่,่มา่นปรบัแสง(ตอ่ผนื)  พรม(ตอ่ผืน)  นาฬกิาต ัง้หรือแขวน  
พระพุทธรูป พระบรมรูปจ าลอง กระเป๋า ตาช ั่งขนาดเล็กฯลฯ 
วสัดุสิน้เปลืองเชน่กระดาษ  หมกึ  ดนิสอ  ปากกา  ยางลบ  น ้ายาลบค าผดิ  เทปกาว  ลวดเย็บกระดาษ 
กาว  ชอล์ค  สมุด  ซองเอกสาร  ตลบัผงหมกึ  น ้าหมกึปรนิท ์ เทป พีวีซ ีแบบใส  น ้ายาลบกระดาษไข  
กระดาษไข  ไมบ้รรทดั  คลปิ  เป๊ก  เข็มหมุด  กระดาษคาร์บอน  แฟ้ม  สมุดบญัชี  
สมุดประวตัขิา้ราชการ  แบบพมิพ์  ผา้ส าลี  ธงชาต ิ สิง่พมิพ์ทีไ่ดจ้ากการซื้อหรือจา้งพมิพ์  
ของใช้ในการบรรจุหีบหอ่  น ้ามนั ไข ขี้ผึง้  น ้าดืม่ส าหรบับรกิารประชาชนในส านกังาน ฯลฯ 
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายไดจ้ านวน 10000 บาท ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไปจ านวน 15,000 บาท 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) 
 

 วสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ 

 

-เพือ่เป็นคา่วสัดนุ ้ามนัเช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ไดแ้ก ่
วสัดุสิน้เปลืองเชน่ แกส๊หุงตม้  น ้ามนัเช้ือเพลงิ น ้ามนัดีเซล  น ้ามนักา๊ด น ้ามนัเบนซนิ น ้ามนัเตา 
น ้ามนัจารบี น ้ามนัเครือ่ง  ถา่น กา๊ซ ฯลฯ ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้จ านวน 5,000 บาท  
ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไปจ านวน 20,000 บาท ปรากฏ 
ในแผนงานสาธารณสขุ (00220) 
 
 
 
 
 

 วสัดุวทิยาศาสตร์ 

 

-เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุวทิยาศาสตร์  ไดแ้ก ่
วสัดุคงทนเช่น  ชุดเครือ่งมือผา่ตดั  ทีว่างกรวยแกว้  กระบอกตวง  เบา้หลอม  หูฟงั(Stethoscope)  
เปลหาม 
คนไข ้ คีมถอนฟนั  เครือ่งวดัน ้าฝน  ถงัเก็บเช้ือเพลงิ   
เครือ่งน่ึง  เครือ่งมือวทิยาศาสตร์ ฯลฯ 
วสัดุสิน้เปลืองเชน่  ส าลี และผา้พนัแผล  เวชภณัฑ ์ แอลกอฮอล์ ฟิล์มเอกซเรย์ เคมีภณัฑ์  ออกซเิจน 
น ้ายาตา่งๆ  เลือด  สายยาง  ลูกยาง  หลอดแกว้  ลวดเชื่อมเงนิ  ถุงมือ  กระดาษกรอง จุกตา่ง ๆ  
สตัว์เล้ียงเพือ่การทดลองวทิยาศาสตร์หรือการแพทย ์ หลอดเอกซเรย์ ฯลฯ ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้จ านวน 
30,000 บาท ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไปจ านวน 40,000 บาท ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ 
(00220) 
 

 วสัดุเครือ่งแตง่กาย 



 

-เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุเครือ่งแตง่กายของกองสาธารณสุขฯไดแ้ก ่ 
วสัดุคงทนเช่น  ถุงมือ รองเทา้บูท๊ อุปกรณ์ป้องกนัสว่นบุคคล  เครือ่งแบบ เสื้อ กางเกง ผา้ 
เครือ่งหมายยศและสงักดั ถุงเทา้  รองเทา้  เข็มขดั  หมวก ฯลฯ 
ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไปปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) 
 

 วสัดุคอมพวิเตอร์ 

 

-เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดอุุปกรณ์คอมพวิเตอร์ไดแ้ก ่  
วสัดุคงทน  เชน่  แผน่หรือจานบนัทกึขอ้มูล   
วสัดุสิน้เปลืองเชน่  อุปกรณ์บนัทกึขอ้มูล(Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact 
Disc, Digital Video Disc, Flash Drive  เทปบนัทกึขอ้มูล (ReelMagnetic Tape, Cassette 
Tape, Cartridge Tape) หวัพมิพห์รือแถบพมิพ์ส าหรบัเครือ่งพมิพ์คอมพวิเตอร์ 
ตลบัผงหมกึส าหรบัเครือ่งพมิพ์แบบเลเซอร์ กระดาษตอ่เน่ือง สายเคเบลิ ฯลฯ 
 
 
 
 
วสัดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหลเ่ชน่  ผงแป้นอกัขระ  หรือแป้นพมิพ์ (key Board) เมนบอร์ด  (Main 
Bord) เมโมรีช่ิป (Memor Chip) เช่น RAM คตัซทีฟีดเตอร์ (Cut sheet )  
เมาส์ (Mouse) พรนิเตอร์สวติซิง่บอ๊กซ์ (Printer Switching Box) เครือ่งกระจาย สญัญาน (Hub) 
แผน่วงจรอเิล็ก 
ทรอนิกส์ (Card) เชน่ Ethernet Card Lan Card Anti  
VirusCard,Sound Card) เป็นตน้ เครือ่งอา่นและบนัทกึขอ้มูลแบบตา่ง ๆ เช่น แบบดสิเกตต ์
(Diskette) แบบฮาร์ดดสิต์ (Hard  Disk ) แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบออพตคิอล (Optical) 
เป็นตน้ ฯลฯต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุน  ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ (00220) 
 

 



แผนงานสาธารณสุข 
งานบรกิารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  

 
    

 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 280,000 บาท     
  งบเงินอุดหนุน รวม 280,000 บาท     
   เงินอุดหนุน รวม 280,000 บาท     
 เงินอุดหนุนเอกชน จ านวน 280,000 บาท     

 

อุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวโครงการพระราชด าริ  
ด้านสาธารณสุข  หมู่ที่ 1 - 14    
-เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนว
โครงการพราชด าริ  ด้านสาธารณสุข  หมู่บ้านละ 20,000 บาท 
จ านวน  14 หมู่บ้านเป็นเงิน  280,000  บาท  ต้ังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไปปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) 
ตั้งจ่ายตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0810.5/ว 2072  ลงวันที่  5 กรกฎาคม  2561 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เทศบาลต าบลภูดิน  อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,401,984 บาท  
จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนนุทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานการศึกษา  
 

    
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,401,984 บาท     
  งบบุคลากร รวม 967,284 บาท     
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 967,284 บาท     
 เงินเดือนพนักงาน จ านวน 763,284 บาท     

 

-   เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลกองการศึกษาดังนี้ 
1.ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองการศึกษา ระดับต้น 
จ านวน 1 อัตรา เดือนละ 32,817 บาท ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน เป็น
เงิน 393,804  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา (00210)  
2.ต าแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา ระดับต้น  
จ านวน 1 อัตรา เดือนละ 30,790 บาท ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน เป็น
เงิน  369,480  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา (00210) 

 

 

     

         

 เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 60,000 บาท     

 

1.เงินประจ าต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
จ านวน 42,000 บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ า  ต าแหน่งของ  ผู้อ านวยการกอง
การศึกษา ระดับต้น  จ านวน 1 อัตรา เดือนละ 3,500 บาทต้ัง
จ่ายไว้ 12 เดือน เป็นเงิน  42,000  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) 
2.เงินประจ าต าแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
 จ านวน 18,000 บาท 
     - เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของหัวหน้าฝ่ายบริหาร
การศึกษา ระดับต้น  จ านวน 1 อัตรา เดือนละ 1,500 บาท   
ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน เป็นเงิน 18,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) 

 

 

     

 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 120,000 บาท     

 

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ(กองการศึกษา)
จ านวน 120,000 บาท ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ  
จ านวน 1 อัตราเดือนละ 10,000 บาท จ านวน 12 เดือน 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานการศึกษา (000210) 

 

 

     



 
 เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง จ านวน 24,000 บาท     

 

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  จ านวน 24,000บาท  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธรุการ 
จ านวน 1 อัตรา เดือนละ 2,000 บาท  จ านวน 12 เดือน     
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานการศึกษา (000210) 
 

 

 

 

 

    

  งบด าเนินงาน รวม 393,000 บาท     
   ค่าตอบแทน รวม 15,000 บาท     
 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท     

 

   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างนอกเวลาค่าอาหารท าการนอกเวลา  
แก่ผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาลตั้งจ่ายจากเงิน
รายไดป้รากฏในแผนงานการศึกษา (00210) 
 

 

 

     

 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 10,000 บาท     

 

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาลตั้งจ่ายจาก
เงินรายไดป้รากฏในแผนงานการศึกษา (00210) 
 

 

 

     

   ค่าใช้สอย รวม 206,000 บาท     
 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งการบริการ จ านวน 96,000 บาท     

 

ค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลภูดิน 
จ านวน 96,000 บาท   
    -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลภูดิน 1 คนเดือนละ 8,000บาท ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้จ านวน 48,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป จ านวน 48,000 บาท ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา (00210) 

 

 

     

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

        

 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 50,000 บาท     

 

   -เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรเช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางค่าพาหนะค่าเช่า
ที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้างที่ได้รับมอบหมายตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 20,000บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 30,000 บาท ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา (00210) 
 

 

 

     

 โครงการวันเด็กประจ าปี จ านวน 50,000 บาท     



 

- เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการวันเด็กประจ าปี เช่น  
ค่าการแสดงและการจัดนิทรรศการ ค่าจ้างเหมาบริการเครื่อง
เสียง ค่าวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล์ ค่าจ้างเหมาจัดท าป้าย เงินรางวัลและรายจ่ายอ่ืนๆ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ปรากฏ
ในแผนพัฒนาเทศบาลต าบลภูดิน 5 ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ. 2565) 
หน้าที่ 73 ล าดับที่ 2  ตั้งจ่ายจากอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา (00210) 
 

 

 

     

 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 10,000 บาท     

 
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพ่ือให้ 
สามารถใช้งานได้ตามปกติของกองการศึกษา ตั้งจ่ายจาก 
เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) 
 

 

 

     

   ค่าวัสดุ รวม 180,000 บาท     
 วัสดุส านักงาน จ านวน 20,000 บาท     

 
 
 
 

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงานประเภทต่างๆ ได้แก่  
วัสดุคงทน 
-เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บ
กระดาษขนาดเล็ก  ไม้บรรทัดเหล็ก  กรรไกรเก้าอ้ีพลาสติก  
แปรงลบกระดานด า  ตรายาง  ขาตั้ง (กระดานด า)  ที่ถูพ้ืน   
 
ตะแกรงวางเอกสาร  เครื่องเย็บกระดาษ  กุญแจ  ภาพเขียน 
แผนที่  พระบรมฉายาลักษณ์  แผงปิดประกาศ  แผ่นป้ายชื่อ
ส านักงานหรือหน่วยงาน  แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ  
มู่ลี่,ม่านปรับแสง(ต่อผืน) พรม (ต่อผืน)  นาฬิกาตั้งหรือแขวน  
พระบรมรูปจ าลอง  กระเป๋าฯลฯ) 
วัสดุสิ้นเปลือง 
เก้าอ้ีต่าง ๆตู้ต่าง ๆกระดาษ หมึกดินสอ ปากกายางลบน้ ายา  
ลบค าผิด  เทปกาว  ลวดเย็บกระดาษ กาว  ชอล์ค  สมุด  
ซองเอกสาร  ตลับผงหมึก น้ าหมึกปรินท์  เทป พีวีซี แบบใส  
น้ ายาลบกระดาษไขกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิปเป๊กเข็มหมุด
กระดาษคาร์บอนแฟ้มสมุดบัญชีสมุดประวัติข้าราชการแบบพิมพ์  
ผ้าส าลี  ธงชาติ  สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ใน
การบรรจุหีบห่อ น้ ามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ าดื่มส าหรับบริการประชาชน
ในส านักงาน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 10,000 บาท ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป 10,000 บาท ปรากฏในแผนงานการศึกษา  
(00210) 
 

 

 

     



 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 30,000 บาท   

 

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างประเภทต่างๆได้แก่ 
วัสดุคงทน 
-ไม้ต่างๆค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบ 
ไสไม ้เทปวัดระยะเครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตรลูกดิ่ง
สว่านฯลฯ 
 
วัสดุสิ้นเปลือง 
-น้ ามันทาไม้ ทินเนอร ์สี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์
บล็อกกระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว
ฯลฯ 
วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ 
- ท่อน้ า และอุปกรณ์ประปาท่อต่างๆ ท่อน้ าบาดาลฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปปรากฏในแผนงานการศึกษา 
(00210) 
 

 

 

   

 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 5,000 บาท     

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวประเภทต่างๆได้แก่ 
วัสดุคงทน 
-หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ า 
จานรอง ถ้วย ชาม ช้อน ส้อม กระจกเงา ที่นอน กระติกน้ าร้อน 
กระติกน้ าแข็งฯลฯ 
วัสดุสิ้นเปลือง 
-ผงซักฟอก สบู่ น้ ายาดับกลิ่น  แปรง ไม้กวาด เข่ง ผ้าปูโต๊ะ  
น้ าจืดที่ซื้อจากเอกชนฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา (00210) 
 

 

 

     

 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 100,000 บาท     

 

-เพ่ือเป็นค่าวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประเภทต่างๆได้แก่ 
วัสดุสิ้นเปลือง 
-แก๊สหุงต้ม  น้ ามันเชื้อเพลิง  น้ ามันดีเซล  น้ ามันก๊าด น้ ามัน 
เบนซิน น้ ามันเตา น้ ามันจารบี น้ ามันเครื่องถ่าน แก๊ส ฯลฯ  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
50,000 บาท ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) 

 

 

     

        
 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 10,000 บาท     

 

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทต่างๆ ได้แก่ 
วัสดุคงทน 
-แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล   
วัสดุสิ้นเปลือง 
-อุปกรณ์บันทึกข้อมูลฯ (Diskette, Floppy Disk, Removable  

 

 

     



Disk, Compact Disc ,Digital Video Disc,  Flash Drive)  
เทปบันทึกข้อมูล (Reel Magnetic Tape, Cassette  Tape,  
Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์ 
คอมพิวเตอร์ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษ 
ต่อเนื่อง สายเคเบิ้ล ฯลฯ 
วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ 
-แผงแป้นอักขระหรือ แป้นพิมพ์ (key Board) , เมนบอร์ด  
(Main Board ),  เมมโมรี่ชิป(Memory ChipXเช่น RAM 
คัตชีทฟีดเดอร์ (Cut Sheet Feeder), เมาส์ (Mouse)  
พริ้นเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่อง 
กระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรอิเลคทรอนิกส์ Card) 
 
เช่น Ethernet  Card Lan CardAnti Virus Card ,  
Sound Card เป็นต้นเครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ  
เช่นแบบดีสเกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดีสต์ (Hard Disk)  
แบบซีดีรอม (CD-ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้นฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210) 
 

 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 15,000 บาท   

 

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทต่างๆ  
ได้แก่  
วัสดุคงทน  เช่น  ไขควง  ประแจ  แม่แรง  กุญแจปากตาย   
กุญแจเลื่อน  คีมล็อค  ล็อคเกียร์  ล็อคคลัตซ์  กระจกโค้งมน   
ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน   
กรวยจราจร ฯลฯ 
วัสดุสิ้นเปลือง  เช่น  ยางรถยนต์  น้ ามันเบรก  น๊อตและสกรู   
สายไมล์  เพลา  ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ  
วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ชุดเบรก ครัช พวงมาลัย   
สายพานใบพัด  หม้อน้ า  หัวเทียน  แบตเตอรี่  จานจ่าย  ล้อ   
ไฟหน้า ไฟเบรก ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถยนต์ กันชนรถยนต์   
เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา (00210) 
 

 

 

   

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 7,000 บาท     
 ค่าไฟฟ้า จ านวน 5,000 บาท     

 
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าหลวงใต้  
หมู่ที่ 11 ต าบลภูดินต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน 
การศึกษา(00210) 

 

 

     

 ค่าน้ าประปา จ านวน 2,000 บาท    



 
 
 
 

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ าประปาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าหลวงใต้  
หมู่ที่ 11 ต าบลภูดินตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน 
การศึกษา (00210) 
 
 
 
 
 

 

 

   

   งบลงทุน รวม 26,700 บาท     
 ค่าครุภัณฑ ์ จ านวน 26,700 บาท     
 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 22,000 บาท   

 

1.  จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 เครื่องๆละ 22,000 บาท 
- เพ่ือจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวล(จอแสดงภาพ 
ขนาดไม่น้อยกว่า 19  นิ้ว) จ านวน 1  เครื่องๆละ  22,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้ 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก  
(4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า  
2.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ี 
ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย 

-  หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจาแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
-  มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด 
อย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้ 
    1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี
หน่วยความจ า 
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
    2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผล 
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วย 
ความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
    3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการ 
ใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
- มีหน่วยความจ าหลัก(RAM)ชนิดDDR4 หรือดีกว่ามีขนาด 
ไม่นอ้ยกว่า4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรอื ดีกว่า ขนาดความจุ 
ไม่น้อยกว่า1 TB หรือจ านวน 1 หน่วยชนิด Solid State Drive  
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน 

 

 

     



 

ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
ไม่น้อยกว่า 3 ช่องมีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1 หน่วย 
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  
(00210) (บัญชีครุภัณฑ์แผนพัฒนาฯ 5 ปี พ.ศ. 2561-2565 
หน้าที่ 99  ล าดับที่ 4) 
 

 ครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 4,700 บาท   

 

1. จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร   จ านวน  3,200  บาท 
    -  เพ่ือจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ตู้เหล็ก 2 บานพับ จ านวน 1  ตู้ๆละ 
3,200  บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้ 
   - มีมือจับชนิดบิด 
   - มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3  ชิน้ 
   - คุณลักษณะตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) 
(บัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาเทศบาลต าบลภูดิน 5  ปี พ.ศ. 2561-2565 
หน้าที่ 98   ล าดับที่ 2) 
2.  จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์  จ านวน  1,500  บาท 
   -เพ่ือจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์  จ านวน  1  ตัวๆละ 1,500  บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้ 
- ขนาด 60×120×75  เซนติเมตร 
- มีลิ้นชักวางแป้นพิมพ์ 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา  
(00210) (บัญชีครุภัณฑ์แผนพัฒนาเทศบาลต าบลภูดิน 5 ปี  
พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 98 ล าดับที่ 3) 
 
 

 

 

     



แผนงานการศึกษา    
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  

    

 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,849,863 บาท   
 
 

  งบบุคลากร รวม 2,109,960 บาท     
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,109,960 บาท     
 เงินเดือน จ านวน 1,376,880 บาท     

 

เงินเดือนส าหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็กและครู ค.ศ.๑ 
-เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการครูผู้ดูแลเด็กและครู ค.ศ.๑
จ านวน 5 อัตรา  ดังนี้ 
1. ต าแหน่ง ครู ค.ศ.1 จ านวน 1 อัตรา เดือนละ 23,830 
บาท  ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน เป็นเงิน  285,960บาท  ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา (00210) 
2. ต าแหน่ง ครู ค.ศ.1 จ านวน 1 อัตรา เดือนละ 23,750
บาท  ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน เป็นเงิน 285,000 บาท  ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา (00210) 
3. ต าแหน่ง ครู ค.ศ.1 จ านวน 1 อัตรา เดือนละ 24,810
บาท  ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน เป็นเงิน 297,720 บาท  ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา (00210) 
4. ต าแหน่ง ครู ค.ศ.1 จ านวน 1 อัตรา เดือนละ 21,430
บาท  ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน เป็นเงิน 257,160 บาท  ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา (00210) 
5. ต าแหน่ง ครู ค.ศ.1 จ านวน 1 อัตรา เดือนละ 20,920 
บาท  ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน เป็นเงิน 251,040 ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนส าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา (00210) 
\ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 เงินวิทยฐานะช านาญการ จ านวน 126,000 บาท   

 

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะช านาญการ  ส าหรับข้าราชการครู  
จ านวน 3 อัตรา เดือนละ 3,500 บาทตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน เป็นเงิน  
126,000  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) 

    

 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 527,640 บาท   



 

 

1.  ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน  ๓  อัตรา   
จ านวน  419,640  บาท              
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ  ต าแหน่งผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็ก  จ านวน 3 อัตรา    ดังนี้ 
      1.1  ต าแหน่ง ผู้ชว่ยครูผูดู้แลเด็ก จ านวน 1 อัตรา เดือนละ 
12,070 บาท  ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  เป็นเงิน 144,840  บาท  
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
เดือนละ 9,400 บาท ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  เป็นเงิน 112,800 บาท  
-  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
(00210) เดือนละ 2,670 บาท ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  เป็นเงิน 
32,040 บาท 
      1.2  ต าแหน่ง ผู้ชว่ยครูผูดู้แลเด็ก จ านวน 1 อัตรา เดือนละ 
11,900 บาท  ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  เป็นเงิน 142,800 บาท  
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
เดือนละ 9,400 บาท ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  เป็นเงิน 112,800 บาท  
-  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
(00210) เดือนละ 2,500 บาท ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน เป็นเงิน 
30,000  บาท 
     1.3  ต าแหน่ง ผู้ชว่ยครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน 1 อัตรา เดือนละ 
11,000 บาท  ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  เป็นเงิน 132,000 บาท  
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
เดือนละ 9,400 บาท ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  เป็นเงิน 112,800 บาท  
-  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
(00210)  เดือนละ 1,600 บาทตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  เป็นเงิน 
19,200 บาท 
 
 
2. ค่าจ้างพนักงานจ้างท่ัวไป      จ านวน  108,000 บาท 
     -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง  ผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็ก จ านวน  1 อัตรา เดือนละ 9,000 บาท ตั้งไว้  12  
เดือน   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)   

 

 

   

   
 

   
 เงินเพิ่มค่าต่างๆของพนักงานจ้าง จ านวน 79,440 บาท   

 

1. เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวส าหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ 
จ านวน  3  อัตรา  เป็นเงิน  67,440  บาท 
     -เพ่ือจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ
ต าแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  จ านวน ๓  อัตรา ดังนี้   

 

 

   



      1.1  ต าแหน่ง  ผูช้่วยครผูู้ดูแลเด็ก  จ านวน 1 อัตรา เดือนละ 
1,695  ตั้งจ่ายไว้  12 เดือน  เป็นเงิน 20,340 บาท   ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา (00210) 
      1.2  ต าแหน่ง  ผูช้่วยครผูู้ดูแลเด็ก  จ านวน 1 อัตรา เดือนละ   
1,925 บาท ตั้งจ่ายไว้  12 เดือน   เป็นเงิน  23,100 บาท   
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) 
      1.3  ต าแหน่ง  ผูช้่วยครผูู้ดูแลเด็ก  จ านวน 1 อัตรา เดือนละ 
2,000 บาท  ตั้งจ่ายไว้  12  เดือน  เป็นเงิน 24,000 บาท   ต้ัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา (00210) 
2. เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวส าหรับพนักงานจ้างท่ัวไป  
จ านวน  1  อัตรา  เป็นเงิน  12,000 บาท 

 

     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทั่วไป 
ต าแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  จ านวน 1 อัตรา เดือนละ 
1,000 บาท  ตั้งจ่ายไว้  12  เดือน  เป็นเงิน 12,000 บาท  
อัตรา  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) 
 
 
 

 

 

   

 
 

 งบด าเนินงาน รวม 1,579,903 บาท     

   

ค่าตอบแทน 
ค่าสวัสดิการส าหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก,ครู ค.ศ. 1 
ค่าการศึกษาของบุตร 
-   เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตรของครูผู้ดูแลเด็ก, 
ครู ค.ศ. 1 ของเทศบาล  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) 
 
ค่าใช้สอย  

รวม
รวม  
รวม 

 
 
 
 

รวม 

34,600 
34,600 
34,600 

 
 
 
 

788,400 

บาท 
บาท 
บาท 
 
 
 
 
บาท 

    

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

       

 โครงการตรวจสุขภาพประจ าปีเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลภูดิน 

จ านวน                 5,000 บาท 
    

 -เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการตรวจสุขภาพ
ประจ าปีเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลภูดิน  เช่น    

 
 
 

 
 
 

 
 
 

    



ค่าวิทยากรในการฝึกอบรม  ค่าวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆในการ
จัดงาน  และรายจ่ายอื่นๆ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพ.ศ.2559 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลภูดิน 5 ปี (พ.ศ.2561 
-พ.ศ. 2565) หน้าที่ 73 ล าดับที่  4 
-  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
(00210) 
 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จ านวน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

783,400 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บาท 

 1.)  เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน จ านวน 514,500 บาท     

 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก       
ต าบลภูดิน จ านวน 3 ศูนย์จ านวนเด็ก 105  คน คนละ 20
บาท จ านวน 245 วัน/ปี  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
การศึกษา  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) ดังนี้  
 
1.1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสว่าง หมู่ที่ 1 จ านวนเด็ก 45
คนๆละ 20 บาท จ านวน 245 วัน/ปี เป็นเงิน 220,500  บาท 
1.2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านค่ายลูกเสือ หมู่ที่ 2  จ านวน
เด็ก 29 คนๆละ 20  บาท จ านวน 245 วัน/ปี  เป็นเงิน 
142,100  บาท 
1.3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าหลวงใต้ หมู่ที่  11 
จ านวนเด็ก 31  คนๆละ  20  บาท จ านวน 245 วัน/ปี     
เป็นเงิน  151,900 บาท 
2)  เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                      
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบลภูดิน จ านวน 3 ศูนย์จ านวนเด็ก 105 คน 
คนละ 1,700 บาท /ปี ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
การศึกษา ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)  ดังนี้ 
2.1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสว่าง หมู่ที่ 1 จ านวนเด็ก 45 
คน เป็นเงิน  76,500  บาท 
2.2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านค่ายลูกเสือ หมู่ที่  2  จ านวน 
เด็ก  29  คน เป็นเงิน  49,300  บาท 
2.3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าหลวงใต้ หมู่ที่ 11 จ านวน
เด็ก 31 คน เป็นเงิน  52,700 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จ านวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จ านวน 

   
 
 
 

 
      
  
 
 
 
 
 
 

178,500  บาท  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90,400  บาท 

 
     



3.) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) 
3.1)  ค่าหนังสือเรียน 
   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน  ส าหรับเด็กปฐมวัย (อายุ3-5  
ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลภูดิน จ านวน 3 ศูนย ์ จ านวน
เด็กนักเรียน 80 คน คนละ 200 บาท /ปี เป็นเงิน 16,000  
บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา (00210)  ดังนี้ 
3.1.1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสว่างหมู่ที่ 1 จ านวนเด็ก 30
คน เป็นเงิน  6,000  บาท 
3.1.2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านค่ายลูกเสือ หมู่ที่  2  จ านวน 
เด็ก   25  คน เป็นเงิน  5,000  บาท 
3.1.3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าหลวงใต้ หมู่ที่  11 
จ านวนเด็ก 25 คน เป็นเงิน  5,000 บาท 
 3.2)  ค่าอุปกรณ์การเรียน 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน  ส าหรับเด็กปฐมวัย  
(อายุ 3-5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลภูดิน จ านวน 3 ศูนย์  
จ านวนเด็กนักเรียน 80 คน คนละ 200 บาท /ปี เป็นเงิน 
16,000  บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)  ดังนี้ 
3.1.1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสว่างหมู่ที่ 1 จ านวนเด็ก 30
คน เป็นเงิน  6,000  บาท 
3.1.2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านค่ายลูกเสือ หมู่ที่  2  จ านวน 
เด็ก 25  คน เป็นเงิน  5,000  บาท 
3.1.3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าหลวงใต้ หมู่ที่11 
จ านวนเด็ก 25  คน เป็นเงิน  5,000 บาท 
3.3)  ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน  ส าหรับเด็กปฐมวัย  
(อายุ 3-5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลภูดิน จ านวน 3 ศูนย์  
จ านวนเด็กนักเรียน 80 คน คนละ 300 บาท /ปี เป็นเงิน 
24,000  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)  ดังนี้ 
3.1.1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสว่างหมู่ที่ 1 จ านวนเด็ก 30 
คน เป็นเงิน  9,000  บาท 
3.1.2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านค่ายลูกเสือ หมู่ที่  2  จ านวน 
เด็ก 25 คน เป็นเงิน  7,500  บาท 
3.1.3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าหลวงใต้ หมู่ที่11 
จ านวนเด็ก 25  คน เป็นเงิน  7,500 บาท 
3.4)  ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
      

 
 



- เพ่ือจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ส าหรับเด็กปฐมวัย  
(อายุ 3-5  ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลภูดิน จ านวน 3 
ศูนย ์ จ านวนเด็กนักเรียน 80  คน คนละ 430 บาท /ปี เป็น
เงิน  34,400 บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
การศึกษา ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)  ดังนี้ 
3.1.1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสว่างหมู่ที่ 1 จ านวนเด็ก 30
คน เป็นเงิน  12,900 บาท 
3.1.2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านค่ายลูกเสือ หมู่ที่  2  จ านวน 
เด็ก 25  คน เป็นเงิน  10,750  บาท 
3.1.3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าหลวงใต้ หมู่ที่ 11 
จ านวนเด็ก 25  คน เป็นเงิน  10,750 บาท 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ที่ มท 0816.2/ว4110  ลงวันที่  14 กรกฎาคม  2563   
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับ
เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เฉพาะเทศบาล
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล)   
 

   ค่าวัสดุ รวม 756,903 บาท     
 ค่าอาหารเสริม (นม) จ านวน 756,903 บาท     

 

1. เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ศพด. 
จ านวน 3 ศูนย์จ านวน  201,202  บาท 
     -เพ่ือจัดซื้ออาหารเสริม (นม)ศพด. จ านวน 3 ศูนย์จ านวน
เด็ก 105 คนๆ ละ 7.37 บาท จ านวน 260 วัน/ปี  ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
(00210)  ดังนี้ 
1.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสว่างหมู่ที่ 1 จ านวน 45 คน
เป็นเงิน  86,229 บาท 
1.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านค่ายลูกเสือ หมู่ที่ 2 จ านวน 29
คน เป็นเงิน 55,570 บาท 
1.3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าหลวงใต้ หมู่ที่ 11 จ านวน 
31 คน เป็นเงิน 59,403 บาท 
2. เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
จ านวน 5 โรงเรียน  จ านวน 555,701 บาท 
     -  เพ่ือจัดซื้ออาหารเสริม (นม) จ านวน 5 โรง  จ านวนเด็ก  

 

            

     



290 คนๆ ละ 7.37 บาท จ านวน 260 วัน/ปี  ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
(00210)  ดังนี้ 
2.1 โรงเรียนค่ายลูกเสือนิคมล าปาว   จ านวน 12  คน  
เป็นเงิน  22,995  บาท 
 
2.2 โรงเรียนโคกนางามสามัคคี   จ านวน 17  คน 
เป็นเงิน 32,576 บาท 
2.3 โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บ ารุง  จ านวน 101 คน  
เป็นเงิน  193,537  บาท 
2.4 โรงเรียนบ้านสว่าง    จ านวน  46  คน 
เป็นเงิน 88,146  บาท 
2.5 โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร  จ านวน 114 คน  
เป็นเงิน  218,447  บาท 
 

  งบเงินอุดหนุน    รวม 1,160,000 บาท     
   เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน รวม 1,160,000 บาท     
 เงินอุดหนุนส่วนราชการ จ านวน 1,160,000 บาท     

 

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  (สพฐ.) 
จ านวน 5 โรงเรียน  จ านวนเด็กนักเรียน 290  คนๆละ 20
บาท  จ านวน  200 วัน  เป็นเงินจ านวน 1,160,000 บาท   
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา  ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา (00210) ดังนี้ 
1. โรงเรียนค่ายลูกเสือนิคมล าปาว  จ านวน 12 คน ๆ ละ 
20 บาท จ านวน 200 วัน  เป็นเงิน  48,000  บาท 
2. โรงเรียนโคกนางามสามัคคี  จ านวน 17 คนๆ ละ 20  
บาท จ านวน 200 วัน  เป็นเงิน  68,000  บาท 
3. โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บ ารุง  จ านวน 101  คนๆ ละ 
20 บาท จ านวน 200 วัน เป็นเงิน  404,000  บาท 
4. โรงเรียนบ้านสว่าง   จ านวน 46 คนๆ ละ 20  บาท 
จ านวน 200 วัน  เป็นเงิน  184,000  บาท 
5. โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร  จ านวน 114 คนๆ ละ  
20 บาท จ านวน 200 วัน เป็นเงิน  456,000  บาท 
 

 

 

     

อ้างถึง  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว4110  ลงวันที่  14 กรกฎาคม  2563   
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เฉพาะเทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล)   
ปรากฏ ตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลภูดิน 5 ปี (พ.ศ.2561 -พ.ศ. 2565) หน้าที่ 73,74,75 

 



 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
    

 งานกีฬาและนันทนาการ รวม 100,000 บาท     
  งบด าเนินงาน รวม 100,000 บาท     
   ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท     

 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 
 

        

 โครงการงานแข่งขันกีฬาระดับต าบล จ านวน 100,000 บาท     

 

     -เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการแข่งขันกีฬา
ระดับต าบล เช่น  ค่าเงินรางวัล  ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล   ค่าจ้าง
เหมาวงดุริยางค์ ค่าจ้างเหมาบริการเครื่องเสียง ค่าอาหารกลางวัน
ส าหรับนักกีฬา  ค่าจ้างเหมาบริการจัดท าป้าย ค่าตอบแทน
คณะกรรมการตัดสินกีฬา ค่าวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ค่าเช่าหรือค่า
เตรียมสถานที่สนามแข่งขันกีฬาและรายจ่ายอื่นๆ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
(00260) (แผนพัฒนาเทศบาลต าบลภูดินห้าปี (พ.ศ.2561 -พ.ศ.
2565) หน้าที่ 76 ล าดับที่  1)  
 
 
 

 

 

 

     

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 

รวม 

 
 
 
 
 
 
 

230,000 

 
 
 
 
 
 
 
บาท 

    

  งบด าเนินงาน รวม 230,000 บาท     
   ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท     

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

        



 โครงการประเพณีลอยกระทง จ านวน 100,000 บาท     

 

-  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการประเพณีลอย
กระทง เช่น ค่าเงินรางวัล   ค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติการอันเป็น
ประโยชน์ต่อ อปท.  ค่าจ้างเหมาจัดท าป้ายโครงการ   ค่ามหรสพ
การแสดง  ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน  ค่าเช่าหรือค่าบริการ
เวทีพร้อมเครื่องเสียงและระบบไฟฟ้า  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ส าหรับผู้ร่วมกิจกรรม  ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล  ค่าวัสดุและอุปกรณ์
ต่างๆในการจัดงาน   ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่จัดงาน  และ
รายจ่ายอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2559
ตั้งจ่ายจากตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)  (แผนพัฒนาเทศบาลต าบล 
ภูดินห้าปี พ.ศ.2561 -พ.ศ. 2565 หน้าที่ 91 ล าดับที่  3) 
 

 

 

     

 โครงการประเพณีเข้าพรรษา จ านวน 20,000 บาท     

 

-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการประเพณีเข้าพรรษา   
เช่น ค่าจ้างเหมาบริการเครื่องเสียง ค่าวัสดุ ค่าตกแต่งและจัด 
เตรียมสถานที่  และอุปกรณ์ต่างๆในการจัดงาน  ค่าจ้างเหมา
จัดท าป้ายโครงการ   ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับผู้ร่วม
กิจกรรม  ค่าจ้างเหมาจัดขบวนรถแห่เทียน  และรายจ่ายอ่ืนๆ  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2559 (แผนพัฒนาเทศบาลต าบลภูดินห้า 
ปี พ.ศ.2561 -พ.ศ. 2565 หน้าที่ 92 ล าดับที่  5) 
 
 

 

 

     

 โครงการอนุรักษ์การขับร้องสรภัญญะ จ านวน 20,000 บาท     

 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอนุรักษ์การขับร้อง
สรภัญญะ  เช่น ค่าเงินรางวัล   ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน  
ค่าจ้างเหมาจัดท าป้ายโครงการ  ค่าจ้างเหมาบริการเครื่องเสียง  
ค่าวัสดุอุปกรณ์  และสิ่งพิมพ์ต่างๆในการจัดงาน   ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่มส าหรับผู้ร่วมกิจกรรม  ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง
สถานที่จัดงาน และรายจ่ายอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพ.ศ.2559 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน

 

 

     



 โครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย จ านวน 50,000 บาท     

 

-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการวันอนุรักษ์
มรดกไทย เช่น ค่าจ้างเหมาบริการเครื่องเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าตกแต่งและจัดเตรียมสถานที่ และสิ่งพิมพ์ต่างๆในการจัด
งาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับผู้ร่วมกิจกรรม ค่าจ้าง
เหมาจัดท าป้ายนิทรรศการ และรายจ่ายอ่ืนๆ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2559 ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนา

 

 

   

การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) (แผนพัฒนา
เทศบาลต าบลภูดินห้าปี (พ.ศ.2561 -พ.ศ. 2565 หน้าที่ 91 ล าดับ
ที่ 2) 
 

 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน 10,000 บาท     

 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมครูผู้ดูแลเด็ก เช่น ค่าอาหาร  ค่าวิทยากรในการฝึกอบรม  
ค่าจ้างเหมาจัดท าป้ายโครงการ และรายจ่ายอื่นๆ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2559 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
(00260) (แผนพัฒนาเทศบาลต าบลภูดินห้าปี (พ.ศ.2561- พ.ศ. 
2565) หน้าที่ 94 ล าดับที่ 7) 
 

 

 

     

 โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับเด็กประถมศึกษา จ านวน 30,000 บาท     

 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินอบรมคุณธรรมและจริยธรรม
ส าหรับเด็กประถมศึกษา เช่น ค่าอาหารกลางวัน  ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าวิทยากรในการฝึกอบรม ค่าจ้าง
เหมาจัดท าป้ายโครงการ  ค่าจ้างเหมาพาหนะน าส่งเด็กนักเรียน  
ค่าวัสดุอุปกรณ์  และสิ่งพิมพ์ต่างๆในการจัดงานและรายจ่ายอื่นๆ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ 
 
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2559 ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00260) (แผนพัฒนาเทศบาลต าบลภูดินห้าปี พ.ศ.
2561 -พ.ศ.2565 หน้าที่ 92 ล าดับที่ 6) 

 

 

     

       



วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) (แผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลภูดินห้าปี พ.ศ.2561-พ.ศ.2565 หน้าที่ 91 ล าดับที่ 4) 
 

 



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เทศบาลต าบลภูดิน  อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวดักาฬสินธุ์ 
ประมาณการรายจ่าย  รวมทั้งสิ้น  140,000  บาท 

จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนนุทั่วไป  แยกเป็น 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

งานส่งเสริมและสนับสนนุความเข้มแข็งชุมชน รวม 140,000 บาท 
 งบด าเนินงาน รวม 140,000 บาท 
  ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท 
  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่นๆ 
   

   โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
    -เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง อาทิ  กิจกรรม 
รณรงค์และเผยแพร่ความรู้ กิจกรรมแสดงเจตนารมณ์ไม่ยุ่งเกี่ยว 
กับยาเสพติด เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม  
ค่าอาหาร  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าวัสดุ  อุปกรณ์  ค่าเครื่องเขียน
แบบพิมพ์และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) 
(แผนพัฒนาเทศบาลต าบลภูดินห้าปี พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 86 
ล าดับที่ 7) 
 

จ านวน 65,000 บาท 

   โครงการป้องกันและลดความรุนแรงต่อเด็ก สตรี 
และบุคคลในครอบครัว 
     -เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการป้องกันและลด 
ความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว เช่น ค่าป้าย
โครงการ ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าตอบแทน
วิทยากร  ค่าวัสดุ อุปกรณ์  ค่าเครื่องเขียน  แบบพิมพ์  และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) 
(แผนพัฒนาเทศบาลต าบลภูดินห้าปี พ.ศ.2561-2565  
หน้าที่ 86 ล าดับที่ 5) 
 

จ านวน 10,000 บาท 

   โครงการค่ายคุณธรรมเยาวชนต าบลภูดิน 
   -เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการค่ายคุณธรรมเยาวชน
ต าบลภูดิน เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 
ค่าอาหาร ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์  ค่าเครื่องเขียน  
แบบพิมพ์  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการ  ตั้งจ่ายจากเงิน

จ านวน 30,000 บาท 



อุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
(00250)  (แผนพัฒนาเทศบาลต าบลภูดินห้าปี พ.ศ.2561-2565  
หน้าที่ 82 ล าดับที่ 14) 
 

   โครงการเชิดชูเกียรติเกษตรดีเด่นตามแนวทางปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง 
   -เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการเชิดชูเกียรติเกษตร 
ดีเด่นตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ค่าป้ายโครงการ 
ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
วัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
(00250) (แผนพัฒนาเทศบาลต าบลภูดินห้าปี พ.ศ.2561-2565  
หน้าที่ 85 ล าดับที่ 4) 
 

จ านวน 5,000 บาท 

   โครงการวัยใส วัยสะอาด ปราศจากยาเสพติด 
     -เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการวัยใส  วัยสะอาด  
ปราศจากยาเสพติด  เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าเครื่อง
เขียน แบบพิมพ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการ  ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
(00250)  (แผนพัฒนาเทศบาลต าบลภูดินห้าปี พ.ศ.2561-2565  
หน้าที่ 87 ล าดับที่ 8) 
 

จ านวน 30,000 บาท 

 
 



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เทศบาลต าบลภูดิน  อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  12,164,358  บาท 

จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนนุทั่วไป  แยกเป็น 

แผนงานงบกลาง 

 

งบกลาง รวม 12,164,358 บาท 
 งบกลาง รวม 12,164,358 บาท 
  งบกลาง รวม 12,164,358 บาท 
  รายจ่ายตามข้อผูกพัน        
   เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 

     -เพ่ือส่งเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตามกฎหมาย 
ส าหรับพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลภูดิน ในอัตราร้อยละห้า 
พร้อมหักค่าตอบแทนของพนักงานจ้างส่งเป็นเงินสมทบในอัตรา
เดียวกันด้วย  ตามหนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.5/ ว 9 ลว. 22 ม.ค. 2557 และหนังสือ
ส านักงาน ก.จ., ก.ท.และ กอบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81  
ลว. 10 ก.ค. 2557  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏใน 
แผนงานงบกลาง (00410) 
 

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 
 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของพนักงานจ้าง 
ของเทศบาลต าบลภูดิน ค านวณจากผลรวมของค่าจ้างที่นายจ้าง 
จ่ายให้ลูกจ้างต่อเดือน x จ านวนเดือนที่มีหน้าที่จ่ายxอัตราเงินสม 
ทบ)ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยตั้ง 
จากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) 
 

จ านวน 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวน 
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   เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 
     -เพ่ือส่งเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 08091.4/ว 2502  ลงวันที่  
20 สิงหาคม 2553 เรื่อง แนวทางสนับสนุนการด าเนินงานกองทุน
สวัสดิการชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานงบกลาง  (00410) 
 

จ านวน 30,000 บาท 

   ค่าบ ารุงสันนิบาต   
     -เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 
(ส.ท.ท.) ตามนัยหนังสือของสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย 
(ส.ท.ท.) ที่ ส.ท.ท. 562/2555 ลว. 28 มิถุนายน 2555 โดยตั้งจ่าย 
ในอัตราร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของรายรับจริง ไม่รวมเงินอุดหนุน  

จ านวน 30,100 บาท 



เงินกู้ เงินจ่ายขาด เงินสะสม ฯลฯ ประกอบนัยของ ข้อ 16 วรรค
ท้ายข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย การค านวณ
รับจริง ปี 2562  จ านวน  44,854,742.48 บาท  หักเงินอุดหนุน
ทั่วไป 26,877,952 บาท  คงเหลือจ านวน  17,976,790.48 บาท  
ร้อยละเศษหนึ่งส่วนหก (0.00167)  เป็นเงิน 30,006.21 บาท  ตั้งไว้
จ านวน  30,100 บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏใน
แผนงานงบกลาง  (00410)   
   

   เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
     -เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลภูดิน  
ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง 
หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงาน
และบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พ้ืนที่ พ.ศ.2561  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏ 
ในแผนงานงบกลาง (00410) 

 
ค่าใช้จ่ายในการจัดจราจร 
    -เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจรที่ 
ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น การทาสีตีเส้น สัญญาณ 
จราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจ  ป้ายจราจร  กระจกโค้งจราจร 
กระบองไฟจราจร กรวยจราจร  แผงก้ันจราจร แผงพลาสติกใส่น้ า 
เสาล้มลุกจราจร  เสื่อจราจร  ยางชะลอความเร็วรถ เป็นต้น 
ตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892 ลงวันที่ 
28 มิถุนายน 2562  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน
แผนงานงบกลาง (00410) 

 
 
 
 

 

จ านวน 
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   เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 

     -เพ่ือจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ที่แพทย์ได้รับรองและท า 
การวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ยากจน หรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู้
อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้  ในอัตราคน
ละ 500 บาท/เดือน จ านวน 6 คน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) 
 

จ านวน 36,000 บาท 

   เบี้ยยังชีพสูงอายุ 
     -เพ่ือจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 

จ านวน 6,582,000 บาท 



ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) 
 

   เบี้ยยังชีพคนพิการ 
    -เพ่ือจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพคนพิการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 
 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) 

 

จ านวน 3,580,800 บาท 

   เงินส ารองจ่าย 
     -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีเร่งด่วนฉุกเฉินที่มีสาธารณภัย
เกิดข้ึน  หรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็น
ส่วนรวม โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก   
ที่ มท 0313.4/ว 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545  และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 
มิถุนายน 2561  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงาน
งบกลาง (00410) 
 

จ านวน 1,237,979 บาท 

  เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)  จ านวน 317,479 บาท 
   -เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 

ส่วนท้องถิ่น ในอัตราร้อยละสอง ของประมาณการรายรับ  
ซึ่งไม่รวมเงินอุดหนุน รายได้จากพันธบัตร เงินที่มีผู้อุทิศให้ฯลฯ 
ประมาณการรายรับงบประมาณ 2564 จ านวน 39,442,003บาท  
หักเงินอุดหนุน  23,568,041 บาท คงเหลือ 15,873,962 บาท  
ร้อยละสองของ 15,873,962 บาท เท่ากับ 317,479  
 
 
ประมาณการไว้เป็นเงิน 317,479 บาท  โดยแยกจ่ายดังนี้  
     1) เงินบ านาญรายเดือนให้แก่ข้าราชการผู้รับบ านาญ   
เดือนละ 7,690.80 บาท จ านวน 12 เดือน  ตั้งไว้เป็นเงิน  
92,290 บาท   
     2)  เงินสมทบ กบท. จ านวน  225,189 บาท  ตั้งจ่าย           
จากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง(00410) 
 

   

  เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบ านาญ (ชคบ.) จ านวน 30,000 บาท 
   -เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบ านาญ ตามหลักเกณฑ์  

จ านวน 1 ราย เดือนละ 2,309.20 บาท เป็นเงิน 27,710.40 บาท 
ตั้งไว้เป็นเงิน 30,000 บาท ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง  ที่ กค 
0408.3/ว 682 ลงวันที่  11  มิถุนายน  2562  และพระราช
กฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบ านาญ (ฉบับที่ ๑๖)  
พ.ศ. 2562 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงาน 
งบกลาง (00410) 
 

   

  เงินช่วยพิเศษ จ านวน 30,000 บาท 



   1. เงินค่าท าขวัญพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง 
     -เพ่ือเบิกจ่ายเป็นเงินค่าท าขวัญ กรณีพนักงานส่วนท้องถิ่น  
และลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง ประสบอันตรายหรือบาดเจ็บ 
ขณะปฏิบัติราชการตามสิทธิอันพึงได้รับ ตามประกาศคณะกรรมการ  
เรื่องท าขวัญข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2547 และตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินค่าท าขวัญข้าราชการและลูกจ้าง พ.ศ.
2564 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง 
(00410) 

จ านวน 20,000 บาท 

   2. เงินทดแทนกรณีพนักงานประสบอันตราย 
     -เพ่ือเบิกจ่ายเป็นเงินทดแทนกรณีพนักงานเจ็บป่วยหรือ 
สูญหาย เนื่องจากท างานให้ราชการตามประกาศคณะกรรมการ
กลางเทศบาล เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างของเทศบาล 
พ.ศ. 2553 ข้อ 6 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2553 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง  (00410) 

จ านวน 10,000 บาท 

 


