
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลภูวง
อําเภอ หนองสูง   จังหวัดมุกดาหาร

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 30,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 7,596,700 บาท
งบบุคลากร รวม 5,890,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,625,200 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 696,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน
เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรี 
และการจ่ายค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 
และทีแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 2 พ.ศ. 2557
        

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งของนายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน 
เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่า
เบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และทีแก้ไข
เพิมเติมถึง ฉบับ ที 2 พ.ศ. 2557  

  
    

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษประจําตําแหน่งของนายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน 
เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่า
เบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และทีแก้ไข
เพิมเติมถึง ฉบับที 2 พ.ศ. 2557         
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เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 198,800 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี  
ทีปรึกษานายกเทศมนตรี 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบและ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล 
เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบีย
ประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง 
ฉบับที 2 พ.ศ. 2557    
    
    

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,490,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน
และประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล 
เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบีย
ประชุมกรรมการสภาเทศบาลพ.ศ. 2554 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง 
ฉบับที 2 พ.ศ. 2557  
   
   

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,265,440 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,581,440 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน 
ในสํานักปลัดเทศบาล  ตําแหน่งปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล  
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล  หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ  นิติกร  
นักทรัพยากรบุคคล เจ้าพนักงานธุรการ  และตําแหน่งอืนๆ
พร้อมทังปรับปรุงอัตราเงินเดือนตามกฎหมาย 
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/
ว 138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 เรืองซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน   
 

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 138,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานเทศบาล 
ตําแหน่งปลัดเทศบาล และตําแหน่งอืนๆ ทีได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ 
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/
ว 138 ลว.30 ธันวาคม 2558 เรืองซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน   
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 186,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ พนักงานเทศบาล  
ตําแหน่งปลัดเทศบาล  รองปลัด  หัวหน้าสํานักปลัด 
หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ  และตําแหน่งอืนๆ  
ทีมีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่งตามกฎหมาย 
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที  มท 
0809.2/ว 138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 เรืองซักซ้อมแนวทาง
การคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
     
     

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 324,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้าง ในสํานักปลัดเทศบาล 
ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ พนักงานขับรถยนต์ พนักงานจ้างทัวไป  
และตําแหน่งอืนๆ  พร้อมเงินปรับปรุงเงินค่าจ้าง ตามกฎหมาย 
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที มท 
0809.2/ว 138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 เรืองซักซ้อมแนวทาง
การคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน    
     

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชัวคราวหรือเงินเพิมพิเศษ ให้แก่พนักงานจ้าง
ในสํานักปลัดเทศบาล ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ พนักงานขับรถยนต์
พนักงานจ้างทัวไป และตําแหน่งอืนๆ พร้อมเงินปรับปรุงเงินค่าจ้าง
ตามกฎหมาย 
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที มท 0809.2/
ว 138 ลว.30  ธันวาคม 2558 เรืองซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน      
     

งบดําเนินงาน รวม 1,681,060 บาท
ค่าตอบแทน รวม 291,060 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 88,260 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืน เป็นกรณีพิเศษสําหรับพนักงาน
ส่วนท้องถิน เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี ) ของพนักงานเทศบาล  
ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง สํานักปลัดเทศบาล และอืนๆ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่
พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
พ.ศ. 2557
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ค่าเบียประชุม จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียประชุมให้คณะกรรมการสามัญประจําสภาหรือ
คณะกรรมการอืนทีสภาเทศบาลแต่งตังขึน เพือดําเนินกิจการของ
สภาเทศบาล  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน
และประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล 
เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่าย
ค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง 
ฉบับที 2 พ.ศ. 2557  
     
     

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างทีได้ปฏิบัติหน้าที
ตามคําสังแต่งตังให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที  มท 
0808.2/ว 2409 ลงวันที 17 พฤศจิกายน 2559 เรืองระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559    
     

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 174,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน หรือค่าเช่าซือ เพือปฏิบัติหน้าที
ราชการแก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน
ตามระเบียบกฎหมาย 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 3 พ.ศ. 2559 
     

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 8,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล 
และลูกจ้างประจํา ตลอดทังผู้มีสิทธิเบิกค่าการศึกษาบุตร  
ค่าช่วยเหลือได้ตามกฎหมาย 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 และทีแก้ไขเพิมเติม
ถึงฉบับที 3 พ.ศ. 2549 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/
ว 4522 ลว. 9 สิงหาคม 2559 เรืองประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียน               
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ค่าใช้สอย รวม 935,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
>ค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าเย็บปกหนังสือหรือเข้าปก, ค่าบอกรับวารสาร, 
ค่าการจัดทําวารสาร, จุลสารหรือสือต่างๆ ในการเผยแพร่
โฆษณากิจกรรมของเทศบาล ค่าธรรมเนียมต่างๆ  เช่น 
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  ค่าเบียประกัน 
ค่าติดตังระบบไฟฟ้า ค่าติดตังระบบโทรศัพท์  ค่าติดตัง
ระบบอินเตอร์เน็ต  ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่าย
อืนๆ  เพือให้ได้มาซึงสิงของ หรือทีต้องชําระตามกฎหมาย 
หรือมีหนังสือสังการให้จ่ายได้  ซึงจําเป็นต้องจ่ายเพือให้
ได้มาซึงการบริการ  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 7120 ลว. 9 ธันวาคม  2559 
เรืองหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
     

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท
>ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล   
                               จํานวน   20,000.00  บาท 
เพือจ่ายเป็นค่ารับรองบุคคล คณะบุคคลทีมาตรวจเยียม 
มาตรวจราชการ มาปฏิบัติราชการทีเทศบาล
ตําบลภูวงและอืนๆ ซึงเทศบาลสามารถจ่ายได้ตามกฎหมาย
และได้ตังจ่ายไว้ไม่เกิน ร้อยละ 1 ของงบประมาณ
รายรับจริงของปีทีล่วงมา เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 2381 ลว. 28 
กรกฎาคม  2548

>ค่าเลียงรับรองการประชุมสภาเทศบาล    
                               จํานวน   30,000.00  บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาเทศบาล  หรือ
คณะกรรมการ  หรือคณะอนุกรรมการทีได้รับการแต่งตัง
ตามกฎหมายหรือตามระเบียบ หรือหนังสือสังการกระทรวง
มหาดไทย เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 
0808.4/ว 2381 ลว. 28 กรกฎาคม  2548

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
>ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตัง จํานวน 420,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตังของนายกเทศมนตรี 
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลภูวง ตามทีคณะกรรมการการเลือกตังกําหนด 
(กรณี ยุบสภา กรณีแทนตําแหน่งทีว่างและกรณีคณะกรรมการ
การเลือกตังสังให้มีการเลือกตังใหม่และกรณีอืนๆ) โดยคํานึงถึงฐานะ
การคลังของเทศบาลตําบลภูวง 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 3675 
ลว. 6  กรกฎาคม  2561 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 ทต.ภูวง 
หน้าที 111 ลําดับที 1    
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>โครงการในการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 5,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในการปกป้องสถาบันของชาติ  เช่น 
สถาบันพระมหากษัตริย์ ซึงเป็นสถาบันของชาติอันเป็นศูนย์รวมแห่ง
ความเป็นชาติและความสามัคคีของคนในชาติ โดยให้ประชาชน 
ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมในเขตเทศบาลและอืนๆ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการงานแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 ทต.ภูวง 
หน้าที 64 ลําดับที 2           
    
     

>โครงการเสริมสร้างค่านิยมหลักคนไทย  12  ประการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการเสริมสร้าง
ค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทํา
โครงการ ค่าจัดหาอาหารและเครืองดืม ค่าจัดทําป้ายโครงการ 
ค่าวิทยากรและค่าใช้จ่ายอืนๆ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 ทต.ภูวง 
หน้าที 66 ลําดับที 5
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>เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ รายละเอียดตามคําชีแจง ดังนี จํานวน 200,000 บาท
>ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพือการพัฒนาองค์ความรู้เกียวกับการ
ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถินให้แก่ผู้บริหาร 
สมาชิกสภาท้องถิน ข้าราชการ และพนักงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน ทีเทศบาลมีคําสังให้เดินทางไปราชการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง 
ฉบับที 3 พ.ศ. 2559
>ค่าของขวัญ ของรางวัล  ค่าพวงมาลา ช่อดอกไม้  และอืนๆ  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0407/ว 1284  
ลงวันที 10  พฤศจิกายน 2530 เรืองการเบิกจ่ายค่าดอกไม้
เพือมอบให้บุคคลต่างๆ ค่าพวงมาลา และพานประดับพุ่มดอกไม้   
>ค่าใช้จ่ายทดแทนกองทุนผู้ประสบภัยกรณีรถยนต์ของเทศบาลก่อให้เกิด
ความเสียหาย เป็นไปหนังสือที มท  0313.4/ว 1400 ลงวันที 12 
พฤษภาคม 2537                                  
-เป็นไปตามประกาศกระทรวงการคลังเรืองหลักเกณฑ์การชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนกรณีเจ้าหน้าทีของรัฐกระทําละเมิดต่อบุคคล
ภายนอก ลงวันที 3 ตุลาคม  พ.ศ. 2554
>ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด และค่าใช้จ่ายอืนๆ เช่น ค่านําดืม ภายใน
สํานักงาน และอืนๆ
>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติหน้าทีราชการของสมาชิก อปพร. 
สมาชิกกู้ชีพกู้ภัยสมาชิกหน่วยแพทย์ (Ems)  อสม. และอืนๆ 
ตามคําสังเทศบาลตําบลภูวง

    
   

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ ได้แก่ เครืองคอมพิวเตอร์,เครืองพิมพ์ดีด, โต๊ะเก้าอี,
เครืองถ่ายเอกสาร,เครืองโทรสาร,เครืองโรเนียว, เครืองไร้สาย,
เครืองปรับอากาศ,รถจักรยานยนต์,รถยนต์ส่วนกลาง,รถกู้ชีพกู้ภัย,
รถดับเพลิง,รถบรรทุกนําและ รถบรรทุกขยะ และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
และอืนๆ ซึงเทศบาล มีอํานาจหน้าที สามารถดําเนินการได้
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542  
-เป็นไปหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536  
ลว.19 มีนาคม 2561    
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ค่าวัสดุ รวม 445,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือปากกา  ดินสอ  ยางลบ กระดาษโรเนียว กระดาษไข 
กระดาษถ่ายเอกสาร หมึกถ่ายเอกสาร หมึกเครืองพิมพ์ แผ่นดิสก์ 
หมึกสิงพิมพ์ ทีได้จากการซือหรือจ้างพิมพ์ และอืนๆ  
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 
0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559 เรืองแนวทางการพิจารณา
สิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ      
                                                                                                     
           

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสิงของเครืองใช้ต่างๆ เช่น ไม้กวาด ไม้ถูพืน 
นํายาล้างห้องนํา แก้วนําจานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม ผ้าปูโต๊ะ 
นําจืดทีซือจากเอกชน และอืนๆ  
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด  ที มท 
0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559 เรืองแนวทางการพิจารณา
สิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ       
     

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ แบตเตอร์รี ยาง ทีปัดนําฝน อุปกรณ์อืนๆ 
ทีเกียวกับยานพาหนะและขนส่งของเทศบาล และอืนๆ 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด 
ที มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559 เรืองแนวทาง
การพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ             
    

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิง เช่น นํามันเบนซิน นํามันดีเซล 
นํามันเครือง จาระบี และอืนๆ  สําหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์  
รถบรรทุกนํา รถยนต์กู้ชีพ รถดับเพลิง รถบรรทุกขยะ 
และเครืองตัดหญ้า และอืนๆ ทีใช้ในการปฏิบัติงานในอํานาจ
หน้าทีของเทศบาล 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที 
มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559  เรืองแนวทาง
การพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
-เป็นไปหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.2/ว 1536 
ลว.19 มีนาคม 2561     
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือฟิล์มถ่ายรูป ล้างอัดภาพ แบตเตอรี ม้วนวีดีโอ 
และอืนๆ ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ  ป้ายซอยต่างๆ  
ภายในเขตเทศบาลและป้ายเชิญชวนโครงการ/กิจกรรม และอืนๆ 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที 
มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559 เรืองแนวทาง
การพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ   
     

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล 
หมึกเครืองพิมพ์ เมาส์เครืองอ่านและเครืองบันทึกข้อมูลและวัสดุอืนๆ  
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที 
มท 0808.2/ว 1248  ลว. 27  มิถุนายน 2559 เรืองแนวทาง
การพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ     
     

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงพัฒนาเว็บไซด์ ค่าเช่าบริการ
เพือให้ได้มาซึงเว็บไซด์ ค่าติดตังระบบโทรศัพท์  ค่าติดตัง
ระบบอินเตอร์เน็ต และอืนๆ 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที 
มท 0808.2/ว 1657 ลว.16 กรกฎาคม 2556 เรืองรูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
     
    

งบลงทุน รวม 10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
>ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ 
ได้แก่ รถดับเพลิง, รถบรรทุกนํา และรถบรรทุกขยะและอืนๆ 
ซึงเทศบาล มีอํานาจหน้าทีสามารถดําเนินการได้ตามระเบียบกฎหมาย 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 
0808.2/ว 1657 ลว.16  กรกฎาคม 2556 เรืองรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน      

วันทีพิมพ์ : 12/8/2561  00:04:16 หน้า : 9/59



งบรายจ่ายอืน รวม 15,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 15,000 บาท
รายจ่ายอืน
>ค่าใช้จ่ายในการประเมินความพึงพอใจ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประเมินความพึงพอใจของประชาชนทีมีต่อ
คุณภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน(ประเมินความ
พึงพอใจโบนัส) 
-เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ. 2546

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 362,260 บาท
งบบุคลากร รวม 275,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 275,760 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 275,760 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมเงินปรับปรุง
เงินเดือน ในสํานักปลัดเทศบาล  งานวางแผนสถิติและวิชาการ
พร้อมทังปรับปรุงอัตราเงินเดือนตามกฎหมาย  
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/
ว 138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 เรืองซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
     

งบดําเนินงาน รวม 86,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 56,500 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 11,500 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืน เป็นกรณีพิเศษสําหรับ
พนักงานส่วนท้องถิน เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี ) 
ของพนักงานเทศบาล ในสํานักปลัดเทศบาล งานวางแผนสถิติ
และวิชาการ 
-เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิน
ให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557    
     

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน หรือค่าเช่าซือ 
เพือปฏิบัติหน้าทีราชการแก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ
ได้รับเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านตามระเบียบ กฎหมาย
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548
 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 3 พ.ศ. 2559 
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เงินช่วยเหลือบุตร จํานวน 9,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล 
ในสํานักปลัดเทศบาล งานวางแผนสถิติและวิชาการ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 
และทีแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 3 พ.ศ. 2549 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 4522 
ลว. 9 สิงหาคม 2559 เรืองประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียน  
    

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาเทศบาล  หรือ
คณะกรรมการ  หรือคณะอนุกรรมการทีได้รับการแต่งตัง
ตามกฎหมายหรือตามระเบียบ หรือหนังสือสังการกระทรวง
มหาดไทย เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 
0808.4/ว 2381 ลว. 28 กรกฎาคม  2548
     
     

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
>โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จํานวน 5,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการติดตามและประเมินผลแผน
พัฒนาท้องถิน ของเทศบาลตําบลภูวง เช่น ค่าเข้าเล่มเอกสาร  
ค่าป้าย และอืนๆ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548 
และทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2)  พ.ศ. 2559  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 ทต.ภูวง 
หน้าที 117 ลําดับที 10     
     
     

>โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดทําแผนพัฒนา จํานวน 20,000 บาท
>เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําและประสานแผนพัฒนาท้องถิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน เพือนําแผนพัฒนาท้องถินสีปี
ไปสู่การปฏิบัติ เป็นไปตามปฎิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนทีสุด  มท  0810.2/ว 0600   ลงวันที  29  มกราคม  2559  
>เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน 
และกิจกรรมสนับสนุน การจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน 
การพัฒนาผู้นําชุมชน สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชน และสนับสนุน
การขับเคลือนแผนชุมชนแบบบูรณาการ เพือนําข้อมูลมาจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิน เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที  มท 0891.4/ว 856  ลงวันที 12  มีนาคม  2553  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 ทต.ภูวงหน้าที 116 ลําดับ
ที 9        
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งานบริหารงานคลัง รวม 3,071,910 บาท
งบบุคลากร รวม 2,058,540 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,058,540 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,719,120 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมเงินปรับปรุง
เงินเดือน สังกัดกองคลัง ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองคลัง 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  นักวิชาการเงินและบัญชี  
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ นักวิชาการพัสดุ และตําแหน่งอืนๆ  
พร้อมทังปรับปรุงอัตราเงินเดือนตามกฎหมาย
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที มท 
0809.2/ว 138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 เรืองซักซ้อมแนวทาง
การคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
     
     

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาล  
ตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
และตําแหน่งอืนๆ ทีมีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่ง
ตามกฎหมาย 
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที มท 
0809.2/ว 138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 เรืองซักซ้อมแนวทาง
การคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน     
     

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 251,880 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้าง สังกัดกองคลัง 
พร้อมเงินปรับปรุงเงินค่าจ้าง ตามระเบียบฯ กําหนด  
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. 
ที มท 0809.2/ว 138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 เรือง
ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้าน
การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
     
     

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 27,540 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้กับ
พนักงานจ้างเทศบาล 
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. 
ที มท 0809.2/ว 138 ลว. 30 ธันวาคม 2558  เรือง
ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้าน
การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
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งบดําเนินงาน รวม 978,470 บาท
ค่าตอบแทน รวม 237,470 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 108,370 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ
แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาล หรือ
เงินอืนใดในทํานองเดียวกันแก่ผู้ทีปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์ต่อเทศบาล  ตลอดจนค่าตอบแทนคณะกรรมการ  
เปิดซอง-รับซอง การสอบราคา ประกวดราคา และค่าตอบแทน
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างซึงมีสิทธิได้รับ ค่าตอบแทน
ตามกฎหมายแก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เป็นต้น
เป็นไปปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิน
ให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557    
     

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก่พนักงาน ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ทีมาปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก 
ที มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที 17 พฤศจิกายน 2559 เรือง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
พ.ศ. 2559    
   
     

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 114,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน หรือค่าเช่าซือ เพือปฏิบัติ
หน้าทีราชการแก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือ
ค่าเช่าบ้านตามระเบียบ กฎหมาย 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง
ฉบับที 3 พ.ศ. 2559 

     

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,100 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล และลูกจ้างประจํา ตลอดทังผู้มีสิทธิเบิกค่าการ
ศึกษาบุตร  ค่าช่วยเหลือได้ตามกฎหมาย 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541
และทีแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 3 พ.ศ. 2549 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 4522 
ลว. 9 สิงหาคม 2559 เรืองประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียน     
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ค่าใช้สอย รวม 264,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
>ค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเย็บปกหนังสือหรือเข้าปก,ค่าบอกรับวารสาร,
ค่าการจัดทําวารสาร,จุลสารหรือสือต่างๆ ในการเผยแพร่
โฆษณากิจกรรมของเทศบาล และค่าใช้จ่ายอืนๆ  ซึงจําเป็น
ต้องจ่ายเพือให้ได้มาซึงการบริการ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ที 
มท 0808.2/ว 7120 ลว. 9 ธันวาคม  2559  
เรืองหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน    
     

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับรองบุคคล คณะบุคคลทีมาตรวจเยียม 
มาตรวจราชการ มาปฏิบัติราชการทีเทศบาลตําบลภูวง
และอืนๆ ซึงเทศบาลสามารถจ่ายได้ตามกฎหมายและ
ได้ตังจ่ายไว้ไม่เกิน ร้อยละ 1 ของงบประมาณรายรับจริง
ของปีทีล่วงมา 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/
ว 2381 ลว. 28 กรกฎาคม  2548

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
>โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที ประจําปี 2562 จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดําเนินงานโครงการจัดเก็บภาษี
นอกสถานที  ประจําปี 2562  เช่น ค่าป้ายโครงการและ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวเนืองกับการดําเนินงาน 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนทีภาษี
และทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองท้องถิน พ.ศ. 2560 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 ทต. ภูวง 
หน้าที 115 ลําดับที 6     

>โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดําเนินงานโครงการปรับปรุงแผนทีภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน เพือให้การทํางานมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
รวมทังค่าใช้จ่ายอืนๆ  ทีเกียวเนืองกับการดําเนินงาน  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองท้องถิน พ.ศ. 2560 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 ทต. ภูวง 
หน้าที 115 ลําดับที 7       

วันทีพิมพ์ : 12/8/2561  00:04:16 หน้า : 14/59



>เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ รายละเอียดตามคําชีแจง ดังนี จํานวน 90,000 บาท
>ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพือการพัฒนาองค์ความรู้
เกียวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ให้แก่ผู้บริหารสมาชิกสภาท้องถิน ข้าราชการ และ
พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ทีเทศบาลมีคําสัง
ให้เดินทางไปราชการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที
ท้องถิน  พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน  
พ.ศ. 2555 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 3 พ.ศ. 2559
>ค่าของขวัญ ของรางวัล  ค่าพวงมาลา ช่อดอกไม้  และอืนๆ                   
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0407/ว 1284   
ลงวันที 10  พฤศจิกายน  2530  เรืองการเบิกจ่ายค่าดอกไม้
เพือมอบให้บุคคลต่างๆ ค่าพวงมาลา และพานประดับพุ่ม
ดอกไม้   
>ค่าใช้จ่ายทดแทนกองทุนผู้ประสบภัยกรณีรถยนต์ของ
เทศบาลก่อให้เกิดความเสียหาย เป็นไปหนังสือที มท  0313.4/
ว 1400 ลงวันที 12 พฤษภาคม  2537 และเป็นไปตามประกาศ
กระทรวงการคลังเรือหลักเกณฑ์การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
กรณีเจ้าหน้าทีของรัฐกระทําละเมิดต่อบุคคลภายนอก 
ลงวันที 3 ตุลาคม  พ.ศ. 2554
>ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดและค่าใช้จ่ายอืนๆ เช่น ค่านําดืมภายในสํานักงาน 

    
    

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน 
เพือให้สามารถใช้งานได้ปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน 
วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบํารุงรักษาทรัพย์สินของทาง
ราชการและอืนๆ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอน
การกระจาย อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
พ.ศ. 2542 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 
0808.2/ว 1536 ลว.19 มีนาคม 2561
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ค่าวัสดุ รวม 65,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ ปากกา  ดินสอ  ยางลบ  กระดาษโรเนียว  
กระดาษไขกระดาษถ่ายเอกสาร หมึกถ่ายเอกสาร หมึกเครืองพิมพ์  
แผ่นดิสก์ หมึกสิงพิมพ์ ทีได้จากการซือหรือจ้างพิมพ์ และอืนๆ 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด 
ที มท  0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559 เรืองแนวทาง
การพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

                                                                   
     
     

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัวทีจําเป็นต้องใช้
ในกิจการบริหารงานเทศบาล เช่น ถ้วยชาม ชุดกาแฟ 
ไม้กวาด ถุงมือ  นําจืดทีซือจากเอกชน และวัสดุอืนๆ 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท  0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559 
เรืองแนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
                                                                      
     

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือฟิล์มถ่ายรูป  ล้างอัดภาพ  แบตเตอรี 
 ม้วนวีดีโอ ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ป้ายซอยภายใน
เขตเทศบาลและป้ายเชิญชวนโครงการกิจกรรมและอืนๆ 
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท  0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559 
เรืองแนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ         
     

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น 
แผ่นบันทึกข้อมูล  หมึกเครืองพิมพ์  เมาส์ 
เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลและวัสดุอืนๆ 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559 
เรืองแนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ     
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 412,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าทีอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล  
เช่น  ค่าไฟฟ้าของสํานักงานเทศบาล ค่าไฟฟ้าสาธารณะ  
ค่าไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะในเขตพืนทีตําบลภูวง และอืนๆ 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก
ที มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 
เรืองรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
     
     

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาทีเทศบาลใช้บริการและจะต้อง
จ่ายตามอัตราทีหน่วยงานผู้ให้บริการกําหนดไว้
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนมากที มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 
เรืองรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
     

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้บริการโทรศัพท์จากหน่วยงาน
ทีเทศบาลใช้บริการ เช่น ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าโทรศัพท์ 
และอืนๆ ซึงเทศบาลจะต้องจ่ายตามใบแจ้งหนีหรือตาม
การทวงถามทีกําหนด 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก
ที มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 
เรืองรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน    
     

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 7,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าไปรษณียากร ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ 
ค่าซือดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์และอืนๆ
ของเทศบาลในการจัดส่งเอกสารต่างๆ 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก
ที มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 
เรืองรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน    
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งบลงทุน รวม 34,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 34,900 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
>ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 11,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กแบบ 2 บาน
โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงานประมาณ 
มกราคม 2561 ดังนี 
1)มีมือจับชนิดบิด
2)มีแผ่นชันปรับระดับ 3 ชิน
3)คุณสมบัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก
.)                                        
-เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ 
มกราคม 2561 ณ มกราคม 2561 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปีการเพิมเติมหรือเปลียนแปลง
(ฉบับที 1) พ.ศ. 2561-2564 ทต.ภูวง หน้าที 31 ลําดับที 12     

>ตู้เหล็กแบบ 4 ลินชัก จํานวน 7,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เอกสาร 4 ลินชัก 
โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงานประมาณ 
มกราคม 2561 ดังนี 
1) มีหูลินชัก
2) คุณสมบัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
-เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ 
มกราคม 2561 ณ มกราคม 2561 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปีการเพิมเติมหรือเปลียนแปลง
(ฉบับที 1) พ.ศ. 2561-2564 ทต.ภูวง หน้าที 32 ลําดับที 17
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
>เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุก สําหรับงาน
สํานักงาน คุณลักษณะพืนฐาน  ดังนี  
- มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี
1) ในกรณีทีมีหน่วยความจํา แบบ  Cache Memory ขนาด
ไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐาน
ไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก
(Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า  6  แกน หรือ
2) ในกรณีทีมีหน่วยความจํา แบบ  Cache Memory ขนาด
ไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็วในสัญญาณนาฬิกาพืนฐาน
ไม่น้อยกว่า 2.4 GHz 
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4  หรือดีกว่า 
ขนาดไม่น้อยกว่า  4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 
1 TB จํานวน 1 หน่วย หรือ ชนิด Solid State Drive 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366x768 Pixel  
และมีขนาดไม่น้อยกว่า  12  นิว 
- มี DVD-RW  หรือดีกว่า ติดตังภายใน (Internal) หรือ
ภายนอก 
(External) จํานวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง       
- มีช่องเชือมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไม่น้อยกว่า 
1 ช่อง                   
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network  Interface) แบบ  
10/100/1000  Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า  Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n,ac) 
และ Bluetooth 
-เป็นไปตามราคาเกณฑ์กลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปีการเพิมเติมหรือเปลียนแปลง (ฉบับที 1) 
พ.ศ. 2561-2564 ทต. ภูวง หน้าที 29 ลําดับที 4     

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 807,640 บาท
งบบุคลากร รวม 280,440 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 280,440 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 280,440 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมเงินปรับปรุง
เงินเดือนในสํานักปลัดเทศบาล  ตําแหน่งเจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยพร้อมทังปรับปรุงอัตราเงินเดือน
ตามกฎหมาย 
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน  กจ. กท. และ ก.อบต. ที 
มท 0809.2/ว 138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 เรืองซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงาน
บุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน     
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งบดําเนินงาน รวม 527,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 82,200 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 82,200 บาท

>เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ 
                                     จํานวน   23,400.00  บาท 
สําหรับพนักงานส่วนท้องถิน เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี ) 
ของพนักงานเทศบาล ในสํานักปลัดเทศบาล แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิน ให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557

>เพือจ่ายเป็นค่าป่วยการให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน(อปพร.) หรือค่าใช่จ่ายในลักษณะเดียวกันกับค่าตอบแทน
หรือค่าป่วยการให้กับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
เทศบาลตําบลภูวง
                                    จํานวน   58,800.00  บาท
ปฏิบัติตามคําสังของเทศบาลตําบลภูวง เช่น ปฏิบัติหน้าทีรักษาความสงบ
เรียบร้อย งานอํานวยความสะดวกในการจัดการจราจร และงานอืนๆ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้
แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
พ.ศ. 2560     
     
     

ค่าใช้สอย รวม 435,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
>ค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 430,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการกู้ชีพและคนงานปฏิบัติงานด้านแผนงาน
การรักษาความสงบภายใน และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีต้องชําระตามกฎหมาย
หรือมีหนังสือสังการให้จ่ายได้เพือให้ได้มาซึงการบริการ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที มท 0808.2/
ว 7120  ลว. 9  ธันวาคม  2559  เรืองหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงิน
ค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
>โครงการตังศูนย์บริการประชาชน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตังศูนย์บริการประชาชนในช่วงเทศกาล  
ในการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล เช่น  
เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์  โดยจ่ายเป็นค่าจัดทําป้ายโครงการ  
ค่าจ้างเหมาในการจัดสถานทีให้บริการแก่ประชาชน และค่าใช้จ่ายอืนๆ  
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 
0804.5/ว1634 ลงวันที 22 กันยายน 2557 และหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.4/ว 661 ลงวันที 9
 มีนาคม 2561   
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564  ทต.ภูวง หน้าที 68 ลําดับ
ที 4           

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพือใช้จ่ายในการจัดซือ E.M. ,กากนําตาล ใช้ในการทํา
ความสะอาด คลองรางระบายนํา เพือป้องกันและแก้ไข
นําเสียเพือดับกลินของบ่อขยะ ค่าจัดซือปุ๋ยและวัสดุอืนๆ 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด 
ที มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559 เรืองแนวทาง
การ พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

                                                                             
         

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 25,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 25,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
>โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยขันต้นให้กับนักเรียน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยขันต้นให้กับนักเรียน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ
จัดทําโครงการ ค่าจัดหาอาหารและเครืองดืม ค่าจัดทําป้ายโครงการ  
ค่าวิทยากรและค่าใช้จ่ายอืนๆ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปีการเพิมเติมหรือเปลียนแปลง (ฉบับที 1) 
พ.ศ. 2561-2564 ทต. ภูวง หน้าที 6 ลําดับที 1        
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ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน  
ขาตังไมโครโฟน  ฟิวส์  หลอดไฟฟ้าและอืนๆ 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559 
เรืองแนวทางการ พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ                       

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 1,197,410 บาท
งบบุคลากร รวม 1,140,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,140,960 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,080,960 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมเงินปรับปรุง
เงินเดือนในกองการศึกษา ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองการศึกษา  
หัวหน้าฝ่ายการศึกษา นักวิชาการศึกษาและตําแหน่งอืนๆ 
พร้อมทังปรับปรุงอัตราเงินเดือนตามกฎหมาย 
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที มท 
0809.2/ว 138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 เรืองซักซ้อมแนวทาง
การคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน     
    

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ พนักงานเทศบาล  
ตําแหน่งผู้อํานวยการกองการศึกษา หัวหน้าฝ่ายบริหาร
การศึกษา และตําแหน่งอืนๆ ทีมีสิทธิได้รับเงินประจํา
ตําแหน่งตามกฎหมาย 
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. 
ที มท 0809.2/ว 138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 
เรืองซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน     
     

งบดําเนินงาน รวม 56,450 บาท
ค่าตอบแทน รวม 18,450 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 12,250 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืน เป็นกรณีพิเศษ
สําหรับพนักงานส่วนท้องถิน เป็นกรณีพิเศษ 
(เงินรางวัลประจําปี ) ของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจํา 
และพนักงานจ้างกองการศึกษาและอืนๆ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิน ให้เป็นรายจ่ายอืนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างทีได้
ปฏิบัติหน้าทีตามคําสังแต่งตังให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก 
ที มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที 17 พฤศจิกายน 2559 
เรืองระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559    
    

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 4,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล และลูกจ้างประจํา ตลอดทังผู้มีสิทธิเบิกค่าการ
ศึกษาบุตร  ค่าช่วยเหลือได้ตามกฎหมาย เป็นไปตาม 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 และ
ทีแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 3 พ.ศ. 2549 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 4522 ลว. 9 
สิงหาคม 2559 เรืองประเภทและอัตราเงินบํารุง
การศึกษาและค่าเล่าเรียน  
    

ค่าใช้สอย รวม 38,000 บาท
รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 3,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่ารับรองบุคคล คณะบุคคลทีมาตรวจเยียม 
มาตรวจราชการ มาปฏิบัติราชการทีเทศบาลตําบลภูวงและอืนๆ
ซึงเทศบาลสามารถจ่ายได้ตามกฎหมายและได้ตังจ่ายไว้
ไม่เกิน ร้อยละ 1 ของงบประมาณรายรับจริงของปี 
ทีล่วงมา เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที 
มท 0808.4/ว 2381 ลว. 28 กรกฎาคม  2548    
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
>เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ รายละเอียดตามคําชีแจง ดังนี จํานวน 35,000 บาท
>ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพือการพัฒนาองค์ความรู้
เกียวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ให้แก่ข้าราชการ และพนักงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินในสังกัดกองการศึกษาทีเทศบาลมีคําสัง
ให้เดินทางไปราชการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที
ท้องถิน  พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555  
และทีแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 3 พ.ศ. 2559
>ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าพวงมาลา ช่อดอกไม้ และอืนๆ  
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0407/ว 1284  
ลงวันที 10 พฤศจิกายน  2530 เรืองการเบิกจ่ายค่าดอกไม้ 
เพือมอบให้บุคคลต่างๆ ค่าพวงมาลาและพานประดับพุ่มดอกไม้   
>ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด และค่าใช้จ่ายอืนๆ เช่น ค่านําดืม
     
    

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,431,720 บาท
งบบุคลากร รวม 789,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 789,720 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 492,840 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน 
ในสังกัดกองการศึกษา พร้อมทังปรับปรุงอัตราเงินเดือน
ตามกฎหมาย เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. 
ที มท 0809.2/ว 138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 เรืองซักซ้อม              
แนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน     
     

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 248,880 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้าง ในกองการศึกษา 
ตําแหน่งผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างทัวไปและตําแหน่งอืนๆ  
พร้อมเงินปรับปรุงเงินค่าจ้าง ตามกฎหมาย 
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. 
ที มท 0809.2/ว 138 ลว. 30 ธันวาคม 2558                
เรืองซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้าน
การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวและเงินเพิมต่างๆ 
ให้แก่ ผู้ดูแลเด็ก กองการศึกษา พร้อมทังปรับปรุงอัตรา
เงินเดือนตามกฎหมาย 
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที 
มท 0809.2/ว 138 ลว. 30  ธันวาคม 2558 เรืองซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงาน
บุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน   
     

งบดําเนินงาน รวม 1,213,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 36,300 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 30,500 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืน เป็นกรณีพิเศษ
สําหรับพนักงานส่วนท้องถิน เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี ) 
ของครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง 
กองการศึกษาและอืนๆ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปี แก่พนักงานส่วนท้องถิน 
ให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
    
     
     

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างที
ได้ปฏิบัติหน้าทีตามคําสังแต่งตังให้ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนมาก ที  มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที 17 
พฤศจิกายน 2559 เรืองระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559    
     

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 4,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล และลูกจ้างประจํา ตลอดทังผู้มีสิทธิเบิกค่าการ
ศึกษาบุตร  ค่าช่วยเหลือได้ตามกฎหมาย 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วน
ท้องถิน พ.ศ. 2541 และทีแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 3 
พ.ศ. 2549 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 
0809.3/ว 4522 ลว. 9 สิงหาคม 2559  เรือง
ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน  
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ค่าใช้สอย รวม 508,280 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
>ค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าเย็บปกหนังสือหรือเข้าปก, ค่าบอกรับวารสาร, 
ค่าการจัดทําวารสาร, จุลสารหรือสือต่างๆ ในการเผยแพร่
โฆษณากิจกรรมของเทศบาล ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมารถ 
ค่าจ้างเหมาคนงาน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  
ค่าเบียประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีต้องชําระ
ตามกฎหมาย หรือมีหนังสือสังการให้จ่ายได้ซึงจําเป็นต้องจ่าย
เพือให้ได้มาซึงการบริการ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ 
0808.2/ว 7120 ลว. 9 ธันวาคม  2559 เรืองหลักเกณฑ์การเบิก
จ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน                                                 
     
    

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
>โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรมวันเด็ก เช่น 
ค่าป้ายโครงการ ค่ารางวัลและค่าใช้จ่ายอืนๆ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการงานแข่งขันกีฬาและ
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564  ทต.ภูวง 
หน้าที 141 ลําดับที 15
     
     

>โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลภูวง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินงานโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลภูวง ทําให้ภูมิทัศน์น่าอยู่ สวยงาม และ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564  ทต.ภูวง 
หน้าที 135 ลําดับที 3 
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>โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 278,280 บาท
>ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตําบลภูวง  
                                           จํานวน 176,400
 บาท                                    
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตําบลภูวง 20 บาท/คน 
เป็นเวลา 245 วันทําการ(ใช้ข้อมูลเด็ก ณ วันที 10 มิถุนายน 61) 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/
ว3274 ลว.19 มิถุนายน 2561 เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564  ทต.ภูวง  
หน้าที 136 ลําดับที 5
>ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว)
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตเทศบาลตําบลภูวง คนละ 
1,700 บาท/ปี                         จํานวน 61,200 บาท      
เพือจัดซือสือการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครืองเล่น
พัฒนาการเด็ก สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลภูวงเป็น 
-ไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/
ว 3274 ลว.19 มิถุนายน 2561 เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ 2562 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564  ทต.ภูวง 
หน้าที 134 ลําดับที 1     
>ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสํานับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก                                                    
                                            จํานวน 40,680 บาท      
-ค่าหนังสือเรียนคนละ 200 บาท/ปี  จํานวน  7,200
 บาท                                  
-ค่าอุปกรณ์การเรียนคนละ 200 บาท/ปี  จํานวน 7,200
 บาท                            
-ค่าเครืองแบบนักเรียนคนละ 300 บาท/ปี  จํานวน 10,800
 บาท                      
-ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนคนละ 430 บาท/ปี  จํานวน 15,480 บาท     

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและซ่อมแซมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตําบลภูวง และวัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ  
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ได้แก่ เครืองคอมพิวเตอร์,
เครืองพิมพ์ดีด, โต๊ะเก้าอี,เครืองถ่ายเอกสาร,เครืองโทรสาร, 
เครืองโทรศัพท์,เครืองปรับอากาศและอืนๆ  ซึงเทศบาลมีอํานาจ
หน้าทีสามารถดําเนินการได้ตามระเบียบกฎหมาย 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 
ลว.19 มีนาคม 2561
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ค่าวัสดุ รวม 668,920 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 25,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ ปากกา ดินสอ ยางลบ กระดาษโรเนียว  
กระดาษไข  กระดาษถ่ายเอกสาร หมึกถ่ายเอกสาร 
หมึกเครืองพิมพ์  แผ่นดิสก์ หมึกสิงพิมพ์ ทีได้จากการซือ
หรือจ้างพิมพ์และอืนๆ  
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559 
เรืองแนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ   
                                    

 
    

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสิงของเครืองใช้ต่างๆ เช่น ไม้กวาด 
ไม้ถูพืน นํายาล้างห้องนํา นํายาล้างจาน แก้วนําจานรอง 
ถ้วยชาม ช้อนส้อม ผ้าปูโต๊ะ นําจืดทีซือจากเอกชน 
เตาแก๊สและอืนๆ 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559 
เรืองแนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ     

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 621,920 บาท
> ค่าอาหารเสริม(นม) โรงเรียน  จํานวน   547,040  บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม(นม) ให้กับโรงเรียน
ในเขตตําบลภูวงจํานวน 260 วัน (ใช้ข้อมูลเด็ก ณ 
วันที 10 มิถุนายน 2561) 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด 
ที มท 0816.2/ว 3274 ลว. 19 มิถุนายน 2561                                  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564  
ทต.ภูวง  หน้าที 136 ลําดับที 4 
> ค่าอาหารเสริม(นม) ศพด.    จํานวน   74,880  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม(นม) ให้กับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลภูวง จํานวน 260 วัน (ใช้ข้อมูลเด็ก 
ณ วันที 10 มิถุนายน 2561) 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที 
มท 0816.2/ว 3274 ลว. 19 มิถุนายน 2561                                  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 ทต.ภูวง 
หน้าที 136 ลําดับที 6   
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ขาตังกล้อง  
เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป พู่กัน สี กระดาษเขียน
โปสเตอร์และอินๆ  
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559 
เรืองแนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  
        

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล  
หมึกเครืองพิมพ์ เมาส์เครืองอ่าน เครืองบันทึกข้อมูล
และวัสดุอืนๆ 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559 
เรืองแนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ                    

     

งบลงทุน รวม 316,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 316,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
>เก้าอีทํางาน จํานวน 8,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีทํางาน จํานวน 4 ตัวๆ ละ 2,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี
1) เก้าอีบุนวม
2) มีพนักผิงหลัง 
3) ล้อเลือนปรับระดับได้
4) มีทีพักแขนทังสองข้าง 
จัดซือตามราคาท้องถินหรือราคาตามท้องตลาดทัวไป โดยคํานึงถึง
ประสิทธิภาพการใช้งานและหลักความคุ้มค่า 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปีการเพิมเติมหรือเปลียนแปลง 
(ฉบับที 1) พ.ศ. 2561-2564 ทต.ภูวง หน้าที 31 ลําดับที 11     

>เครืองปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 26,000 BTU จํานวน 60,000 บาท
เพือติดตังเครืองปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) 
ขนาด 26,000 BTU ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลภูวง 
ขนาดพืนที 36 ตารางเมตร 
-จัดซือตามราคาท้องถินหรือราคาตามท้องตลาดทัวไป โดยคํานึงถึง
ประสิทธิภาพการใช้งานและหลักความคุ้มค้า 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 ทต. ภูวง 
หน้าที 180 ลําดับที 1     
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>ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 16,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 3 หลังๆละ 
5,500 บาท  โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์  กองมาตรฐานงบประมาณ 1 
สํานักงานประมาณ มกราคม 2561 ดังนี 
1) มีมือจับชนิดบิด
2) มีแผ่นชันปรับระดับ 3 ชิน
3) คุณสมบัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)  
-เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบ
ประมาณ มกราคม 2561 ณ มกราคม 2561 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปีการเพิมเติมหรือ
เปลียนแปลง(ฉบับที 1) พ.ศ. 2561-2564 ทต. ภูวง 
หน้าที 31 ลําดับที 12    

>โต๊ะทํางาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางาน จํานวน 4 ตัวๆ ละ
 5,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี 
1)โต๊ะไม้ 
2)มี 2 บานประตู
3)มี 1
 ลินชัก                                                                                           
        
-จัดซือตามราคาท้องถินหรือราคาตามท้องตลาด
ทัวไป โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพการใช้งานและ
หลักความคุ้มค่า 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปีการเพิมเติมหรือ
เปลียนแปลง (ฉบับที 1) พ.ศ. 2561-2564 
ทต.ภูวง หน้าที 30 ลําดับที 9     

>พัดลมชนิดติดผนัง ขนาด 16 นิว จํานวน 12,000 บาท
เพือจัดซือพัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิว สําหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลภูวง ทีได้มาตราฐาน จํานวน 8 ตัวๆ ละ 
1,500 บาท จัดซือตามราคาท้องถินหรือราคาตามท้องตลาด
ทัวไป โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพการใช้งานและหลักความ
คุ้มค่า 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปีการเพิมเติมหรือเปลียนแปลง 
(ฉบับที 1)  พ.ศ. 2561-2564  ทต.ภูวง หน้าที 31 
ลําดับที 13     

ครุภัณฑ์กีฬา
>เครืองเล่นสนามกลางแจ้ง จํานวน 200,000 บาท
เพือจัดซือเครืองเล่นสนามเด็กเล่นกลางแจ้งสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลภูวงเพือเป็นการ
ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้เป็นไปตามวัย 
-จัดซือตามราคาท้องถินหรือราคาตามท้องตลาดทัวไป 
โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพการใช้งานและหลักความคุ้มค่า 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564  ทต.ภูวง 
หน้าที 180 ลําดับที 2     
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,112,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,112,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
>อุดหนุนโครงการเข้าค่ายวิชาการนักเรียนกลุ่มพัฒนาคุณภาพวิชาการ จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นเงินอุดหนุนในการดําเนินการตามโครงการเข้าค่าย
วิชาการกลุ่มพัฒนาคุณภาพวิชาการตําบลภูวง โรงเรียน
ในเขตเทศบาลตําบลภูวง 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564  ทต.ภูวง 
หน้าที 153 ลําดับที 3     

>อุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นเงินอุดหนุนในการดําเนินการตามโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาลตําบลภูวง 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564  
ทต.ภูวง หน้าที 153 ลําดับที 2 

>อุดหนุนโครงการภูมิปัญญาท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นเงินอุดหนุนการดําเนินการตามโครงการภูมิปัญญา
ท้องถิน โรงเรียนในเขตตําบลภูวง 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564  
ทต.ภูวง หน้าที 154 ลําดับ
ที 4                                                                        

>อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน จํานวน 1,052,000 บาท
อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
อาหารกลางวันให้โรงเรียนในเขตตําบลภูวง  
เพือดําเนินการจัดซืออาหารกลางวันให้กับนักเรียนคนๆ ละ 
20 บาท  เป็นเวลา  200 วัน ซึงเป็นโรงเรียน สพฐ.ทีมี
จํานวนนักเรียนให้จัดสรร 100 % ทุกสังกัด โรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขันพืนฐาน อัตรามือละ 
20 บาทต่อคน จํานวน 200 วัน (ณ วันที 10 มิถุนายน 2561)  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 
0816.2/ว3274 ลว.19 มิถุนายน 2561 เรืองซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้าน
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ประจําปี
งบประมาณ 2562 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 
ทต.ภูวง หน้าที 152 ลําดับที 1                                          
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แผนงานสาธารณสุข
งานโรงพยาบาล รวม 60,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
>โครงการตรวจเยียมเพือเฝ้าระวังปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติดในหมู่
บ้าน

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดกิจกรรม
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตตําบลภูวง 
เช่น ค่าจัดทําป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม 
ค่าวิทยากรและค่าใช้จ่ายอืนๆ 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0816.5/ว 2726 ลว.5 ธันวาคม 2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 ทต.ภูวง 
หน้าที 69 ลําดับที 1        
     
     

>โครงการลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดด้วยระบบบังคับบําบัด จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการ
ลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดด้วยระบบบังคับบําบัด 
เช่น ค่าจัดทําป้ายโครงการ ค่าอาหารค่าเครืองดืม 
และค่าใช้จ่ายอืนๆ 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0816.5/ว 2726 ลว.5 ธันวาคม 2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 
ทต.ภูวง หน้าที 70 ลําดับที 4     
     

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 296,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 156,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 116,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
>ค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าเย็บปกหนังสือหรือเข้าปก, ค่าบอกรับวารสาร, 
ค่าการจัดทําวารสาร, จุลสารหรือสือต่างๆ ในการเผยแพร่
โฆษณากิจกรรมของเทศบาล ค่าธรรมเนียมต่างๆ  เช่น 
ค่าเช่าสถานที  ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอืนๆ
เพือให้ได้มาซึงสิงของ หรือทีต้องชําระตามกฎหมาย หรือ
มีหนังสือสังการให้จ่ายได้ เพือให้ได้มาซึงการบริการ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที มท 
0808.2/ว 7120 ลว. 9 ธันวาคม  2559 เรืองหลักเกณฑ์
การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
>โครงการบริหารจัดการและกําจัดขยะมูลฝอย จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมและการดําเนินงานการบริหารจัดการ
และกําจัดขยะมูลฝอยและอืนๆ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการงานแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินพ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564  ทต.ภูวง 
หน้าที 2 ลําดับที 131       

>โครงการพัฒนาคุณภาพผู้ทําหน้าทีดูแลสุขภาพประชาชนทัวไปใน
ชุมชน/หมู่บ้าน

จํานวน 20,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการพัฒนา
คุณภาพผู้ทําหน้าทีดูแลสุขภาพประชาชนทัวไป
ในชุมชน/หมู่บ้าน เช่น ค่าจัดทําป้ายโครงการ 
ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ อปกรณ์ 
และค่าใช้จ่ายอืนๆ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการงานแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564  
ทต.ภูวง หน้าที 72 ลําดับที 9        

>โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการป้องกัน
และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ฉีดวัคซีนป้องกัน
และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า และอืนๆ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการงานแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปีการเพิมเติมหรือ
เปลียนแปลง (ฉบับที 1) พ.ศ. 2561-2564 
ทต. ภูวง หน้าที 7 ลําดับที 1     
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>โครงปลูกป่า ปลูกต้นไม้ เพือเพิมพืนทีสีเขียวในทีสาธารณะ จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นการส่งเสริมสนับสนุนโครงการอันเนือง
มาจากพระราชดําริ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรนําและป่า 
รวมทังสร้างจิตสํานึกของประชาชนในการรักษาสิงแวดล้อม 
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการงานแข่งขันกีฬาและการ
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินพ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปีการเพิมเติมหรือ
เปลียนแปลง (ฉบับที 1)  พ.ศ. 2561-2564  
ทต.ภูวง หน้าที 5 ลําดับที 3 
     
     

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 
เช่น วัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
ทรายอะเบท นํายาเคมี สารเคมีพ่นหมอกควัน 
นํายาตรวจปัสสาวะ และวัสดุอืนๆ 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559 
เรืองแนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ        
     

งบเงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์
>อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านนาตะแบง หมู่ที 6 (โครงการควบคุม
การขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ)

จํานวน 9,000 บาท

เพือเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินโครงการควบคุม
การขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว 2072 ลว. 5 กรกฏาคม 2561 
เรืองซักซ้อมแนวทางการตังงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทัวไปด้านสาธารณสุข 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปีการเพิมเติมหรือ
เปลียนแปลง (ฉบับที 1) พ.ศ. 2561-2564 
ทต. ภูวง หน้าที 25 ลําดับที 16              
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>อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านนาตะแบง หมู่ที 6 (โครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก)

จํานวน 5,000 บาท

เพือเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว 2072 ลว. 5 กรกฏาคม 2561 
เรืองซักซ้อมแนวทางการตังงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทัวไปด้านสาธารณสุข 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปีการเพิมเติมหรือ
เปลียนแปลง (ฉบับที 1) พ.ศ. 2561-2564 
ทต. ภูวง หน้าที 26 ลําดับที 18              

>อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านนาตะแบง หมู่ที 6 (โครงการสืบ
สานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม)

จํานวน 6,000 บาท

เพือเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินโครงการสืบสาน
พระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม  
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว 2072 ลว. 5 กรกฏาคม 2561 
เรืองซักซ้อมแนวทางการตังงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทัวไปด้านสาธารณสุข 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปีการเพิมเติมหรือ
เปลียนแปลง (ฉบับที 1) พ.ศ. 2561-2564 
ทต. ภูวง หน้าที 25 ลําดับที 17              

>อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านนาตะแบง หมู่ที 7 (โครงการควบคุม
การขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ)

จํานวน 9,000 บาท

เพือเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินโครงการควบคุม
การขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว 2072 ลว. 5 กรกฏาคม 2561 
เรืองซักซ้อมแนวทางการตังงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทัวไปด้านสาธารณสุข 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปีการเพิมเติมหรือ
เปลียนแปลง (ฉบับที 1) พ.ศ. 2561-2564 
ทต. ภูวง หน้าที 26 ลําดับที 19              

>อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านนาตะแบง หมู่ที 7 (โครงการสืบ
สานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม)

จํานวน 6,000 บาท

เพือเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินโครงการสืบสาน
พระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม  
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว 2072 ลว.5 กรกฏาคม 2561 
เรืองซักซ้อมแนวทางการตังงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทัวไปด้านสาธารณสุข
 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปีการเพิมเติมหรือ
เปลียนแปลง (ฉบับที 1) พ.ศ. 2561-2564 
ทต. ภูวง หน้าที 27 ลําดับที 20              
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>อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านนาตะแบง หมู่ที 7 โครงการส่งเสริม
โภชนาการและด้านสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก)

จํานวน 5,000 บาท

เพือเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริม
โภชนาการและด้านสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก  
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว 2072 ลว. 5 กรกฏาคม 2561 
เรืองซักซ้อมแนวทางการตังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทัวไปด้านสาธารณสุข 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปีการเพิมเติมหรือ
เปลียนแปลง (ฉบับที 1) พ.ศ. 2561-2564 
ทต. ภูวง หน้าที 27 ลําดับที 21                

>อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านบุ่ง หมู่ที 4 (โครงการควบคุมการขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ)

จํานวน 10,000 บาท

เพือเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินโครงการควบคุม
การขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว 2072 ลว.5 กรกฏาคม 2561 
เรืองซักซ้อมแนวทางการตังงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทัวไปด้านสาธารณสุข 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปีการเพิมเติมหรือ
เปลียนแปลง (ฉบับที 1) พ.ศ. 2561-2564 
ทต. ภูวง หน้าที 23 ลําดับที 11              

>อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านบุ่ง หมู่ที 4 (โครงการดูแลและส่งเสริม
สุขภาพเพือประชาชนในชุมชน)

จํานวน 5,000 บาท

เพือเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินโครงการดูแล
และส่งเสริมสุขภาพเพือประชาชนในชุมชน  
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว 2072 ลว.5 กรกฏาคม 2561 
เรืองซักซ้อมแนวทางการตังงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทัวไปด้านสาธารณสุข 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปีการเพิมเติมหรือ
เปลียนแปลง (ฉบับที 1) พ.ศ. 2561-2564 
ทต. ภูวง หน้าที 23 ลําดับที 12              

>อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านบุ่ง หมู่ที 4 (โครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ)

จํานวน 5,000 บาท

เพือเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว 2072 ลว.5 กรกฏาคม 2561 
เรืองซักซ้อมแนวทางการตังงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทัวไปด้านสาธารณสุข 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปีการเพิมเติมหรือ
เปลียนแปลง (ฉบับที 1) พ.ศ. 2561-2564 
ทต. ภูวง หน้าที 22 ลําดับที 10              
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>อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านบุ่ง หมู่ที 5 (โครงการควบคุมการขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ)

จํานวน 6,500 บาท

เพือเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินโครงการควบคุม
การขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว 2072 ลว.5 กรกฏาคม 2561 
เรืองซักซ้อมแนวทางการตังงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทัวไปด้านสาธารณสุข 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปีการเพิมเติมหรือ
เปลียนแปลง (ฉบับที 1) พ.ศ. 2561-2564 
ทต. ภูวง หน้าที 23 ลําดับที 13              

>อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านบุ่ง หมู่ที 5 (โครงการปรับปรุงภาวะ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็ก 0-5 ปี)

จํานวน 5,500 บาท

เพือเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินโครงการปรับปรุงภาวะ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็ก 0-5 ปี 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว 2072 ลว.5 กรกฏาคม 2561
 เรืองซักซ้อมแนวทางการตังงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทัวไปด้านสาธารณสุข 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปีการเพิมเติมหรือ
เปลียนแปลง (ฉบับที 1) พ.ศ. 2561-2564 
ทต. ภูวง หน้าที 24 ลําดับที 14              

>อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านบุ่ง หมู่ที 5 (โครงการรณรงค์แก้ไข
ปัญหายาเสพติด to be number one)

จํานวน 8,000 บาท

เพือเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์
แก้ไขปัญหายาเสพติด to be number one  
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว 2072 ลว.5 กรกฏาคม 2561 
เรืองซักซ้อมแนวทางการตังงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทัวไปด้านสาธารณสุข 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปีการเพิมเติมหรือ
เปลียนแปลง (ฉบับที 1) พ.ศ. 2561-2564 
ทต. ภูวง หน้าที 24 ลําดับที 15              

>อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านผาขาม หมู่ที 3 (โครงการควบคุมการ
ขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ)

จํานวน 10,195 บาท

เพือเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินโครงการควบคุม
การขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว 2072 ลว.5 กรกฏาคม 2561 
เรืองซักซ้อมแนวทางการตังงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทัวไปด้านสาธารณสุข 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปีการเพิมเติมหรือ
เปลียนแปลง (ฉบับที 1) พ.ศ. 2561-2564 
ทต. ภูวง หน้าที 21 ลําดับที 8             
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>อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านผาขาม หมู่ที 3 (โครงการปรับปรุง
ภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก)

จํานวน 6,380 บาท

เพือเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินโครงการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเด็ก  
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว 2072 ลว.5 กรกฏาคม 2561 
เรืองซักซ้อมแนวทางการตังงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทัวไปด้านสาธารณสุข 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปีการเพิมเติมหรือ
เปลียนแปลง (ฉบับที 1) พ.ศ. 2561-2564 
ทต. ภูวง หน้าที 21 ลําดับที 7              

>อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านผาขาม หมู่ที 3 (โครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ)

จํานวน 3,425 บาท

เพือเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว 2072 ลว.5 กรกฏาคม 2561
เรืองซักซ้อมแนวทางการตังงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทัวไปด้านสาธารณสุข 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปีการเพิมเติมหรือ
เปลียนแปลง (ฉบับที 1) พ.ศ. 2561-2564 
ทต. ภูวง หน้าที 22 ลําดับที 9              

>อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านวังไฮ หมู่ที 1 (โครงการควบคุมการ
ขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ)

จํานวน 7,000 บาท

เพือเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินโครงการควบคุม
การขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว 2072 ลว. 5 กรกฏาคม 2561 
เรืองซักซ้อมแนวทางการตังงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทัวไปด้านสาธารณสุข 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปีการเพิมเติมหรือ
เปลียนแปลง (ฉบับที 1) พ.ศ. 2561-2564 
ทต. ภูวง หน้าที 19 ลําดับที 2              

>อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านวังไฮ หมู่ที 1 (โครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ)

จํานวน 6,000 บาท

เพือเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริม
โภชนาการและด้านสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว 2072 ลว. 5 กรกฏาคม 2561 
เรืองซักซ้อมแนวทางการตังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทัวไปด้านสาธารณสุข 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปีการเพิมเติมหรือ
เปลียนแปลง (ฉบับที 1) พ.ศ. 2561-2564 
ทต. ภูวง หน้าที 18 ลําดับที 1           
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>อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านวังไฮ หมู่ที 1 (โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม)

จํานวน 7,000 บาท

เพือเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินโครงการสืบสาน
พระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม  
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว 2072 ลว.5 กรกฏาคม 2561 
เรืองซักซ้อมแนวทางการตังงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทัวไปด้านสาธารณสุข 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปีการเพิมเติมหรือ
เปลียนแปลง (ฉบับที 1) พ.ศ. 2561-2564 
ทต. ภูวง หน้าที 19 ลําดับที 3              

>อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านวังไฮ หมู่ที 2 (โครงการควบคุมการ
ขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ)

จํานวน 7,000 บาท

เพือเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินโครงการควบคุม
การขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว 2072 ลว. 5 กรกฏาคม 2561 
เรืองซักซ้อมแนวทางการตังงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทัวไปด้านสาธารณสุข 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปีการเพิมเติมหรือ
เปลียนแปลง (ฉบับที 1) พ.ศ. 2561-2564 
ทต. ภูวง หน้าที 20 ลําดับที 5              

>อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านวังไฮ หมู่ที 2 (โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม)

จํานวน 7,000 บาท

เพือเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินโครงการสืบสาน
พระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว 2072 ลว.5 กรกฏาคม 2561 
เรืองซักซ้อมแนวทางการตังงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทัวไปด้านสาธารณสุข 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปีการเพิมเติมหรือ
เปลียนแปลง (ฉบับที 1) พ.ศ. 2561-2564 
ทต. ภูวง หน้าที 21 ลําดับที 6            

>อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านวังไฮ หมู่ที 2 (โครงการอบรมหมอหมู่
บ้านในพระราชประสงค์)

จํานวน 6,000 บาท

เพือเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินโครงการอบรม
หมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว 2072 ลว. 5 กรกฏาคม 2561 
เรืองซักซ้อมแนวทางการตังงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทัวไปด้านสาธารณสุข 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปีการเพิมเติมหรือ
เปลียนแปลง (ฉบับที 1) พ.ศ. 2561-2564 
ทต. ภูวง หน้าที 20 ลําดับที 4              
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 412,660 บาท
งบบุคลากร รวม 374,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 374,160 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 356,160 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมเงินปรับปรุง
เงินเดือนในสํานักปลัดเทศบาล ตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายปกครอง  
พร้อมทังปรับปรุง อัตราเงินเดือนตามกฎหมาย 
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ  ก.อบต.ที มท 
0809.2/ว 138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 เรืองซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร
งานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน   
     

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 18,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ พนักงานเทศบาล  
ตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายปกครอง และตําแหน่งอืนๆ  
ทีมีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่งตามกฎหมาย 
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที 
มท 0809.2/ว 138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 
เรืองซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน   
  
    

งบดําเนินงาน รวม 38,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 38,500 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 29,700 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืน เป็นกรณีพิเศษ
สําหรับพนักงานส่วนท้องถิน เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี ) 
ของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง 
สํานักปลัดเทศบาล  แผนงานสังคมสงเคราะห์ และอืนๆ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิน ให้เป็น
รายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 8,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
และลูกจ้างประจํา ตลอดทังผู้มีสิทธิเบิกค่าการศึกษาบุตร  
ค่าช่วยเหลือได้ตามกฎหมาย 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 
และทีแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 3 พ.ศ. 2549 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 4522 
ลว. 9 สิงหาคม 2559 เรืองประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษ
และค่าเล่าเรียน    
     

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 36,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 36,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 36,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
>ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม จํานวน 6,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ช่วยเหลือ 
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและครอบครัวผู้มีรายได้น้อย 
ในเขตตําบลภูวง 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2560 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564  
ทต.ภูวงหน้าที 74 ลําดับที 1     
     

>โครงการซ่อมแซมทีอยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้/ผู้ด้อยโอกาส จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมทีอยู่อาศัย 
ให้กับประชาชน   ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสในเขตตําบลภูวง 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพือช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2560 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564  
ทต.ภูวงหน้าที 74 ลําดับที 2        
     

วันทีพิมพ์ : 12/8/2561  00:04:16 หน้า : 41/59



แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 761,600 บาท
งบดําเนินงาน รวม 761,600 บาท
ค่าใช้สอย รวม 761,600 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
>ค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 761,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทําของอืนๆ จ้างเหมาปรับปรุง
ภูมิทัศน์ในเขตตําบลภูวง  การจ้างบุคคลภายนอกในการ
ทําความสะอาดคลอง/รางระบายนํา ค่าเย็บปกหนังสือ หรือเข้าปก, 
ค่าบอกรับวารสาร, ค่าการจัดทําวารสาร, จุลสารหรือสือต่างๆ 
ในการเผยแพร่โฆษณากิจกรรมของเทศบาล  ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีต้องชําระตามกฎหมายหรือมีหนังสือสังการ
ให้จ่ายได้ เพือให้ได้มาซึงการบริการ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 7120 ลว. 9 ธันวาคม  2559 เรืองหลักเกณฑ์
การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน                                   
     

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 390,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 350,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 350,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
>โครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินงานโครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ 
เช่น จัดซือรางวัลให้แก่ผู้สูงอายุ ทีเข้าร่วมกิจกรรมวันผู้สูงอายุ 
ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่าง ค่านําดืมและค่าใช้จ่ายอืนๆ 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการงานแข่งขันกีฬาและ
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559  และเป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี
พ.ศ. 2561-2564 ทต.ภูวง หน้าที 128 ลําดับที 2             
    

>โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการพัฒนาครอบครัว
ในชุมชน โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้าง ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ของสถาบันครอบครัวอันนําไปสู่ความเข้มแข็งของครอบครัว
และชุมชนในเขตตําบลภูวงพร้อมทังส่งเสริมให้ความรู้ใน
เรืองของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน 
ระดับชุมชน และระดับท้องถิน และอืนๆ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557 
และเป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564  
ทต.ภูวง หน้าที 75 ลําดับที 1        

     
    

วันทีพิมพ์ : 12/8/2561  00:04:16 หน้า : 42/59



>โครงการศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงาน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน 
ระดับชุมชน และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
การฝึกอรมหรือศึกษาดูงานตามโครงการศูนย์การเรียนรู้
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0891.4/ว 1659 ลงวันที 24 สิงหาคม 2553 
และเป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564  
ทต.ภูวง หน้าที 64 ลําดับที 1                     

>โครงการส่งเสริมการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ จํานวน 100,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการส่งเสริม
สนับสนุนการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ ให้กับเยาวชน 
ประชาชนทัวไป ผู้ทีสนใจด้านการส่งเสริมอาชีพ
ในเขตเทศบาลตําบลภูวงเช่น การฝึกอบรม             
กลุ่มสานตะกร้าพลาสติก, ฝึกอบรมการทําขนม , 
ฝึกอบรมการบํารุงรักษาซ่อมแซมเครืองยนต์, 
ฝึกอบรมการเพาะเห็ด, ฝึกอบรมงานฝีมือด้วย
ใบตอง และอืนๆ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564     
ทต.ภูวง  หน้าที 123 ลําดับที 1            
     
     

>โครงการส่งเสริมกิจกรรมของเด็กและเยาวชน จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการส่งเสริม
กิจกรรมของเด็กและเยาวชน เพือให้เด็กและเยาวชน
ในเขตเทศบาลตําบลภูวงเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น 
การรณรงค์ขับขีปลอดภัย, การให้ความรู้เรือง
โรคติดต่อทางเพศ, การอบรมนักอนุรักษ์สิงแวดล้อม,     
การดูแลเด็กพิเศษ(พิการ), กิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมของเด็กและเยาวชน, การอบรมคัดแยกขยะ 
และอืนๆ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564  ทต.ภูวง 
หน้าที 75 ลําดับที 2            
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>โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยโรค
เอดส์

จํานวน 30,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และ
ผู้ป่วยโรคเอดส์ อาทิเช่น การดูแล  สุขภาพ 
การส่งเสริมสนับสนุนอาชีพ การเข้าถึงบริการ
สาธารณะ และกิจกรรมอืนๆ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการงานแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564  
ทต.ภูวง หน้าที 75 ลําดับที 3                
    

>โครงการหนังสือพิมพ์และวารสาร จํานวน 60,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการส่งเสริมสนับสนุน
สือสิงพิมพ์ สําหรับทีอ่านหนังสือของหมู่บ้าน เช่น 
ค่าจัดซือหนังสือพิมพ์ ค่าจัดซือวารสารต่างๆ   
ให้กับชุมชนในเขตตําบลภูวง ทัง 7 หมู่บ้านๆ ละ 
2 ฉบับ/วัน และประจําสํานักงานเทศบาล 1 ฉบับ/วัน 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564  ทต.ภูวง 
หน้าที 143 ลําดับที 1                
    
     

งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์
>อุดหนุนกลุ่มสตรีตําบลภูวง จํานวน 20,000 บาท
เพืออุดหนุนกลุ่มสตรีตําบลภูวงตามโครงการร่วมใจพลังสตรี สามัคคี  ชาว
เมืองหนองสูง ประจําปี  2562  และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่างๆ ของกลุ่มสตรีตําบลภูวง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 และเป็นไป
ตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564  ทต.ภูวง  หน้าที 150  ลําดับ
ที 2       

>อุดหนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลภูวง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลภูวง ในการ
ดําเนินโครงการต่างๆ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 
ทต.ภูวง หน้าที 149  ลําดับที 1       

วันทีพิมพ์ : 12/8/2561  00:04:16 หน้า : 44/59



แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 185,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 185,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 135,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
>โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดงานตามโครงการ
แข่งกีฬาต้านยาเสพติด ในระดับตําบล เพือส่งเสริมให้เด็ก 
เยาวชนและประชาชนทัวไปได้มีส่วนร่วมในการออก
กําลังกายและห่างไกลยาเสพติด เช่น ค่าตอบแทนกรรมการ
ตัดสินกีฬา ค่าถ้วยรางวัล เงินรางวัล ค่านําดืม/นําแข็ง 
และค่าใช้จ่ายอืนๆ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย  
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการงานแข่งขันกีฬาและการ
ส่งนักกีฬาเข้าร่วม  การแข่งกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 ทต.ภูวง
หน้าที 76 ลําดับที 1  
        

>โครงการส่งทีมเรือร่วมงานประเพณีแข่งเรือออกพรรษา จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามโครงการส่งทีมเรือร่วมงาน
ประเพณีแข่งเรือออกพรรษา เช่น ค่าป้ายโครงการ เงินรางวัล 
ค่านําดืม/นําแข็ง  เป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณี ให้ดํารงคงอยู่สืบไปและค่าใช้จ่ายอืนๆ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย 
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการงานแข่งขันกีฬาและการ
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 ทต.ภูวง 
หน้าที 130 ลําดับที 5
    

>โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใข้จ่ายต่างๆ ในการจัดงานตามโครงการ
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งกีฬาและส่งเสริมการออก
กําลังกายตามนโยบายของรัฐบาลเพือให้ประชาชน
ในตําบลภูวง มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและ
เชือมสัมพันธไมตรีกับหน่วยงานต่างๆ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย 
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการงานแข่งขันกีฬาและการ
ส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปีการเพิมเติมหรือเปลียนแปลง 
(ฉบับที 1) พ.ศ. 2561-2564 ทต.ภูวง หน้าที 8 ลําดับที 2     
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โครงการปันจักยานเพือสุขภาพ จํานวน 5,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดงานตามโครงการ
ปันจักรยานเพือสุขภาพ เป็นการส่งเสริมการ
ออกกําลังกายโดยใช้จักรยานลดมลพิษต่อสิงแวดล้อม
และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเทียวตําบลภูวง 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการงานแข่งขันกีฬาและการ
ส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปีการเพิมเติมหรือเปลียนแปลง 
(ฉบับที 1) พ.ศ. 2561-2564 ทต. ภูวง หน้าที 8 ลําดับที 1     

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 50,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุ อุปกรณ์กีฬา 
เพือเป็นการส่งเสริมการออกกําลังกาย ของเด็ก เยาวชน
และประชาชนทัวไปให้มีสุขภาพแข็งแรง และสนับสนุน
กิจกรรมด้านกีฬา 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559 
เรืองแนวทางการพิจารณาสิงของ ทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ    
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 ทต.ภูวง 
หน้าที 76 ลําดับที 2
    
     

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 190,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
>โครงการงานโฮมเหง้าเผ่าผู้ไทย ไหว้พระไกรสรราชเมืองหนองสูง ประจําปี 
2562

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ งานโฮมเหง้าเผ่าผู้ไทย 
งานประจําปีอําเภอหนองสูง  เพือเป็นการอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในเขตตําบลภูวงและค่าใช้จ่ายอืนๆ 
-เป็นไปตามระเบียกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย 
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการงานแข่งขันกีฬาและการ
ส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 ทต.ภูวง
หน้าที 128 ลําดับที 1
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>โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจําปี 2561 จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง 
เช่น ค่าจ้างเหมาทํากระทง เงินรางวัล ถ้วยรางวัลค่านําดืม/
นําแข็งและค่าใช้จ่ายอืนๆ 
-เป็นไปตามระเบียกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย 
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการงานแข่งขันกีฬาและการ
ส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 ทต.ภูวง 
หน้าที 129 ลําดับที 4
    

>โครงการพาลูกจูงหลานเข้าวัด ประจําปี 2562 จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตาม
โครงการพาลูกจูงหลานเข้าวัด ประจําปี 2562  เช่น 
ค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากรค่าอาหาร/อาหารว่าง 
ค่านําดืม/นําแข็ง และค่าใช้จ่ายอืนๆ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 ทต.ภูวง  
หน้าที 129 ลําดับที 3  

     

งบเงินอุดหนุน รวม 70,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 70,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์
>อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลภูวง จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีต่างๆ  
และวัฒนธรรมท้องถินเช่น ประเพณี บุญบังไฟ 
บุญผะเหวด  บุญกองข้าว บุญประจําปีของหมู่บ้านและอืนๆ     
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 
-และเป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564  ทต.ภูวง  
หน้าที 151 ลําดับที 1    
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,051,450 บาท
งบบุคลากร รวม 1,319,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,319,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,259,100 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน 
สังกัดกองช่างตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง หัวหน้าฝ่ายการโยธา 
นายช่างโยธา เจ้าหน้าทีธุรการ  และตําแหน่งอืนๆ พร้อมทัง
ปรับปรุงอัตราเงินเดือนตามกฎหมาย  
-เป็นไปตามหนังสือ สํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/
ว 138 ลว.30 ธันวาคม 2558 เรืองซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน     
     

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ พนักงานเทศบาล  
ตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง  หัวหน้าฝ่ายการโยธา 
และตําแหน่งอืนๆ ทีมีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่ง
ตามกฎหมาย  
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที 
มท 0809.2/ว 138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 
เรืองซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้าน
การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน    

งบดําเนินงาน รวม 727,350 บาท
ค่าตอบแทน รวม 70,350 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 23,650 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษสําหรับพนักงาน
ส่วนท้องถินเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี ) ของพนักงานเทศบาล  
ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง สังกัดกองช่าง และอืนๆ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปี แก่พนักงานส่วนท้องถิน 
ให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557

    
     

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างทีได้
ปฏิบัติหน้าทีตามคําสังแต่งตังให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก 
ที มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที 17 พฤศจิกายน 2559 
เรืองระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559    
     

วันทีพิมพ์ : 12/8/2561  00:04:17 หน้า : 48/59



เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 44,700 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล 
และลูกจ้างประจํา ตลอดทังผู้มีสิทธิเบิกค่าการศึกษาบุตร  
ค่าช่วยเหลือได้ตามกฎหมาย 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 
และทีแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 3 พ.ศ. 2549 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/
ว 4522 ลว. 9 สิงหาคม 2559 เรืองประเภทและอัตรา
เงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน    

ค่าใช้สอย รวม 567,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
>ค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 262,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการคนงานปฏิบัติงานด้าน 
กองช่างและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีต้องชําระตามกฎหมาย
หรือมีหนังสือสังการให้จ่ายได้เพือให้ได้มาซึงการบริการ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 7120  ลว. 9  ธันวาคม  2559  เรือง
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
    
     

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับรองบุคคล คณะบุคคลทีมาตรวจเยียม
มาตรวจราชการ มาปฏิบัติราชการทีเทศบาลตําบลภูวง 
และอืนๆ ซึงเทศบาลสามารถจ่ายได้ตามกฎหมายและ
ได้ตังจ่ายไว้ไม่เกิน ร้อยละ 1 ของงบประมาณรายรับจริง
ของปีทีล่วงมา 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/
ว 2381 ลว. 28 กรกฎาคม  2548
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
>เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ รายละเอียดตามคําชีแจง ดังนี จํานวน 20,000 บาท
>ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพือการพัฒนาองค์ความรู้
เกียวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ให้แก่ข้าราชการและพนักงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินในสังกัดกองช่าง ทีเทศบาลมีคําสัง
ให้เดินทางไปราชการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 
-เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555 
และทีแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 3 พ.ศ. 2559
>ค่าของขวัญ ของรางวัล  ค่าพวงมาลา ช่อดอกไม้  และอืนๆ  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0407/
ว 1284 ลงวันที 10  พฤศจิกายน  2530  เรืองการเบิกจ่าย
ค่าดอกไม้เพือมอบให้บุคคลต่างๆ ค่าพวงมาลา 
และพานประดับพุ่มดอกไม้   
>ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด และค่าใช้จ่ายอืนๆ เช่น ค่านําดืม
    

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 280,000 บาท
>เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เช่น วัสดุ 
ครุภัณฑ์ต่างๆ และอืนๆ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
รวมทัังทีดินและสิงก่อสร้างและอืนๆ ซึงเทศบาล มีอํานาจ
หน้าที สามารถดําเนินการได้ตามระเบียบกฎหมาย
>บํารุงซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย ระบบไฟฟ้า ณ 
เทศบาลตําบลภูวง ไฟฟ้าสาธารณะในเขตตําบลภูวง  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.2/ว 1536 
ลว.19 มีนาคม 2561     

ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือปากกา ดินสอ ยางลบ 
กระดาษโรเนียว  กระดาษไข กระดาษถ่ายเอกสาร 
หมึกถ่ายเอกสาร หมึกเครืองพิมพ์ แผ่นดิสก์ 
หมึกสิงพิมพ์ ทีได้จากการซือหรือจ้างพิมพ์ และอืนๆ  
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท  0808.2/ว 1248 ลว. 27 
มิถุนายน 2559 เรืองแนวทางการพิจารณา            
สิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ    
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าต่าง ๆ เช่นหลอดไฟฟ้า  
สตาร์ทเตอร์ สวิทซ์ และอุปกรณ์อืนๆ ไว้ใช้ในการ
ซ่อมแซมประกอบติดตังไฟฟ้า ในเขตตําบลภูวง 
และอืนๆ 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 
มิถุนายน 2559 เรืองแนวทางการพิจารณาสิงของ
ทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

                                                                                        
     

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆ 
เช่น หิน ปูน  ทราย  ค้อน  จอบ  สิว  เลือย และอืนๆ 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 
มิถุนายน 2559 เรืองแนวทางการพิจารณาสิงของ
ทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ         

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่นแผ่นบันทึกข้อมูล 
หมึกเครืองพิมพ์  เมาส์เครืองอ่านและเครืองบันทึกข้อมูล 
และวัสดุอืนๆ  
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด 
ที มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559 เรืองแนวทาง
การพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
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งบลงทุน รวม 5,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
>โต๊ะทํางาน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางาน โดยมีคุณลักษณะดังต่อไป
นี                                             
- โต๊ะไม้ 
- มี 2 บานประตู
- มี 1
 ลินชัก                                                                                           
      
จัดซือตามราคาท้องถินหรือราคาตามท้องตลาดทัวไป 
โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพการใช้งานและหลักความคุ้มค่า 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปีการเพิมเติมหรือเปลียนแปลง 
(ฉบับที 1) พ.ศ. 2561-2564 ทต.ภูวง หน้าที 30 ลําดับที 9
     

งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 3,108,000 บาท
งบลงทุน รวม 3,108,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 3,108,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
>ก่อสร้างอาคารฌาปนสถานบ้านนาตะแบง หมู่ 6 จํานวน 900,000 บาท
โดยมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดัง
นี                                       
ขนาดความกว้าง  4.00  เมตร  ความยาว  8.00  เมตร  
ชนิดเตาเดียว ตามแบบประมาณการ ทต.ภูวง 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 ทต.ภูวง             
หน้าที 105 ลําดับที 93       

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
>ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากคสล.เดิม ถึงศาลาพักญาติ  หมู่ 6 จํานวน 151,000 บาท
โดยมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดัง
นี                                       
ขนาดผิวจราจรกว้าง  3.00  เมตร  ระยะทาง  93.00  เมตร  
หนา  0.15  เมตร  หรือพืนทีไม่น้อยกว่า  190.00 ตารางเมตร  
หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 279.00  ตารางเมตร  พร้อมลงดินกลบ
ไหล่ทางเฉลียข้างละ  0.00-0.50  เมตร หรือตามสภาพพืนที 
ตามแบบประมาณการ ทต.ภูวง 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 ทต.ภูวง             
หน้าที 86 ลําดับที 27          
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>ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากนานายชาญสินธุ์ สุพรรณโมกข์  ถึงนา
นายสมบัติ จันปุ่ม หมู่ 3

จํานวน 200,000 บาท

โดยมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดัง
นี                                      
ขนาดผิวจราจรกว้าง  3.00  เมตร  ระยะทาง  123.50  เมตร  
หนา  0.15  เมตร  หรือพืนทีไม่น้อยกว่า  190.00 ตารางเมตร 
หรือพืนทีไม่น้อยกว่า  370.50  ตารางเมตร  พร้อมลงดินกลบ
ไหล่ทางเฉลียข้างละ  0.00-0.50  เมตร หรือตามสภาพพืนที 
ตามแบบประมาณการ ทต.ภูวง 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 ทต.ภูวง  
หน้าที 81 ลําดับที 15      

>ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากนานายศีลธรรม กลางประพันธ์  ถึงนา
นายราตรี สุวรรณไตรย์ หมู่ 1

จํานวน 200,000 บาท

โดยมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดัง
นี                                        
ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00  เมตร  ระยะทาง 123.50  เมตร  
หนา  0.15  เมตร  หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 123.50 ตารางเมตร 
หรือพืนทีไม่น้อยกว่า  370.00  ตารางเมตร  พร้อมลงดินกลบ
ไหล่ทางเฉลียข้างละ  0.00-0.50  เมตร หรือตามสภาพพืนที 
ตามแบบประมาณการ ทต.ภูวง 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 ทต.ภูวง  
หน้าที 79 ลําดับที 7          

>ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากนานายสมพงษ์ จันปุ่ม  ถึงนานาง
สังเวช แสนสุข หมู่ 1

จํานวน 100,000 บาท

โดยมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดัง
นี                                      
ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  ระยะทาง 46.50  เมตร  
หนา  0.15  เมตร  หรือพืนทีไม่น้อยกว่า  190.00 ตารางเมตร 
หรือพืนทีไม่น้อยกว่า  186.00  ตารางเมตร  พร้อมลงดินกลบ
ไหล่ทางเฉลียข้างละ  0.00-0.50  เมตร หรือตามสภาพพืนที 
ตามแบบประมาณการ ทต.ภูวง 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 ทต.ภูวง  
หน้าที 77 ลําดับที 1          
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>ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายเวิน สุพรรณโมกข์ ถึงสะพาน
เหล็กข้ามห้วยบังอี  หมู่ 5

จํานวน 74,000 บาท

โดยมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดัง
นี                                      
ขนาดผิวจราจรกว้าง  2.50  เมตร  ระยะทาง  55.00  เมตร  
หนา  0.15  เมตร  หรือพืนทีไม่น้อยกว่า  190.00 ตารางเมตร  
หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 137.50  ตารางเมตร  พร้อมลงดินกลบ
ไหล่ทางเฉลียข้างละ  0.00-0.50  เมตร หรือตามสภาพพืนที 
ตามแบบประมาณการ ทต.ภูวง 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปีการเพิมเติมหรือเปลียนแปลง(ฉบับที 1) 
พ.ศ. 2561-2564 ทต. ภูวง หน้าที 10 ลําดับที 3       

>ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบภูผากูดจากนานายฤดา แสนสุข  ถึง
นานายประชา อาจวิชัย  หมู่ 2

จํานวน 200,000 บาท

โดยมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดัง
นี                                      
ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  ระยะทาง  92.50  เมตร  
หนา  0.15  เมตร  หรือพืนทีไม่น้อยกว่า  190.00 ตารางเมตร 
หรือพืนทีไม่น้อยกว่า  370.00  ตารางเมตร  พร้อมลงดินกลบ
ไหล่ทางเฉลียข้างละ  0.00-0.50  เมตร หรือตามสภาพพืนที 
ตามแบบประมาณการ ทต.ภูวง 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564  ทต.ภูวง  
หน้าที 79 ลําดับที 8          

>ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบภูผากูดจากนานายสลอม สุพรรณ
โมกข์ ถึงนานายชัย สุพรรณโมกข์  หมู่ 4

จํานวน 200,000 บาท

โดยมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดัง
นี                                      
ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  ระยะทาง  92.50  เมตร  
หนา  0.15  เมตร  หรือพืนทีไม่น้อยกว่า  190.00 ตารางเมตร 
หรือพืนทีไม่น้อยกว่า  5370.00  ตารางเมตร  พร้อมลงดินกลบ
ไหล่ทางเฉลียข้างละ  0.00-0.50  เมตร หรือตามสภาพพืนที 
ตามแบบประมาณการ ทต.ภูวง 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 ทต.ภูวง  
หน้าที 84 ลําดับที 22          
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>ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบภูผาขามจากนานางบุษบา แก้วศรี
นวม ถึงนานายวิระเดช แสนโคตร  หมู่ 1

จํานวน 200,000 บาท

โดยมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดัง
นี                                      
ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  ระยะทาง  92.50  เมตร  
หนา  0.15  เมตร  หรือพืนทีไม่น้อยกว่า  190.00 ตารางเมตร 
หรือพืนทีไม่น้อยกว่า  370.00  ตารางเมตร  พร้อมลงดินกลบ
ไหล่ทางเฉลียข้างละ  0.00-0.50  เมตร หรือตามสภาพพืนที 
ตามแบบประมาณการ ทต.ภูวง 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 ทต.ภูวง 
หน้าที 93 ลําดับที 48          

>ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบภูผาขามจากนานางประทิน อกอุ่น   
ถึงนานายประสานมิตร ขันติวงค์  หมู่ 3

จํานวน 200,000 บาท

โดยมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดัง
นี                                      
ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  ระยะทาง  92.50  เมตร  
หนา  0.15  เมตร  หรือพืนทีไม่น้อยกว่า  190.00 ตารางเมตร 
หรือพืนทีไม่น้อยกว่า  370.00  ตารางเมตร  พร้อมลงดินกลบ
ไหล่ทางเฉลียข้างละ  0.00-0.50  เมตร หรือตามสภาพพืนที 
ตามแบบประมาณการ ทต.ภูวง 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจาย
-อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564  ทต.ภูวง  
หน้าที 93 ลําดับที 48          

>ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบภูผาขามจากนานายถวิล สุริยะวงค์  
ถึงสวนนายเชย จันปุ่ม หมู่ 1

จํานวน 178,000 บาท

โดยมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดัง
นี                                      
ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  ระยะทาง  82.00  เมตร  
หนา  0.15  เมตร  หรือพืนทีไม่น้อยกว่า  190.00  ตารางเมตร 
หรือพืนทีไม่น้อยกว่า  560.00  ตารางเมตร  พร้อมลงดินกลบ
ไหล่ทางเฉลียข้างละ  0.00-0.50  เมตร หรือตามสภาพพืนที 
ตามแบบประมาณการ ทต.ภูวง  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564  ทต.ภูวง  
หน้าที 93 ลําดับที 48                
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>ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบภูผาขามจากนานายเสนอ สุริยะวงค์  
ถึงนานายบุญชัย จันปุ่ม หมู่ 4

จํานวน 200,000 บาท

โดยมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดัง
นี                                      
ขนาดผิวจราจรกว้าง  3.00  เมตร  ระยะทาง  123.50  เมตร  
หนา  0.15  เมตร  หรือพืนทีไม่น้อยกว่า  190.00 ตารางเมตร 
หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 370.00  ตารางเมตร  พร้อมลงดินกลบ
ไหล่ทางเฉลียข้างละ  0.00-0.50  เมตร หรือตามสภาพพืนที 
ตามแบบประมาณการ ทต.ภูวง 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564  ทต.ภูวง 
หน้าที 93 ลําดับที 48        

>ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบภูผาขามสายนานายทาส สุริยะวงค์  
ถึงนานายประสิทธิ สุริยะวงค์  หมู่ 5

จํานวน 200,000 บาท

โดยมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดัง
นี                                      
ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  ระยะทาง  92.50  เมตร  
หนา  0.15  เมตร  หรือพืนทีไม่น้อยกว่า  190.00 ตารางเมตร 
หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 370.00  ตารางเมตร  พร้อมลงดินกลบ
ไหล่ทางเฉลียข้างละ  0.00-0.50  เมตร หรือตามสภาพพืนที 
ตามแบบประมาณการ ทต.ภูวง 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564  ทต.ภูวง  
หน้าที 93 ลําดับที 48       

>ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนานายพงศกร จันปุ่ม หมู่ 1 จํานวน 100,000 บาท
โดยมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดัง
นี                                      
ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  ระยะทาง  46.50  เมตร  
หนา  0.15  เมตร  หรือพืนทีไม่น้อยกว่า  190.00 ตารางเมตร 
หรือพืนทีไม่น้อยกว่า  186.00  ตารางเมตร  พร้อมลงดินกลบ
ไหล่ทางเฉลียข้างละ  0.00-0.50  เมตร หรือตามสภาพพืนที 
ตามแบบประมาณการ ทต.ภูวง 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564  ทต.ภูวง  
หน้าที 78 ลําดับที 4          

>เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จํานวน 5,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายเงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา
ได้(ค่า K)                        
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที 
มท 0808.2/ว 2147  ลว.11 กรกฎาคม 2559 เรืองการ
ตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าจ้างสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน                                     
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 6,016,650 บาท
งบกลาง รวม 6,016,650 บาท
งบกลาง รวม 6,016,650 บาท
ค่าชําระหนีเงินต้น จํานวน 556,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าชําระหนีเงินต้นให้กับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
สํานักงานธุรกิจมุกดาหาร เป็นผู้ให้กู้เงิน เพือมาทําโครงการ
ก่อสร้างอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลภูวง ตามสัญญาเงินกู้
(ประจํา) โครงการสินเชือเพือการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ฉบับที  20  ณ เดือนพฤศจิกายน 2557 วงเงินกู้  5,000,000 บาท
   
     

ค่าชําระดอกเบีย จํานวน 96,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าชําระดอกเบีย ให้กับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
สํานักงานธุรกิจมุกดาหาร เป็นผู้ให้กู้เงิน เพือมาทําโครงการ
ก่อสร้างอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลภูวง ตามสัญญาเงินกู้
(ประจํา) โครงการสินเชือเพือการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ฉบับที  20  ณ เดือนพฤศจิกายน 2557 วงเงินกู้  5,000,000 บาท
     
     

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 47,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนประกันสังคม พนักงานจ้าง 
ในอัตราร้อยละห้า เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. 
และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.5/ว 9  ลงวันที  22 
มกราคม  2557 และพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 
และหนังสือสํานักงานก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที 
มท 0809.5/ว 81 ลงวันที 10 กรกฎาคม  2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 ทต.ภูวง  
หน้าที 121 ลําดับที 2          
     

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 3,132,000 บาท
เพือจ่ายเป็นการสงเคราะห์เบียยังชีพผู้สูงอายุตําบลภูวง   
ตามภารกิจถ่ายโอนมาตรา 16 แห่ง พ.ร.บ. กําหนดแผน
และขันตอนกระจายอํานาจฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  
ที มท 0810.6/ว 2076 ลว. 5  กรกฎาคม  2561 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 ทต.ภูวง 
หน้าที 110 ลําดับที 4          
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เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 1,651,200 บาท
เพือจ่ายเป็นการสงเคราะห์เบียยังชีพคนพิการตําบลภูวง  
โดยคนพิการมีสิทธิจะได้รับเบียยังชีพคนละ 800 บาท/เดือน 
ตามภารกิจถ่ายโอนมาตรา 16 แห่ง พ.ร.บ. กําหนดแผน
และขันตอนกระจายอํานาจฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  
ที มท 0810.6/ว 2076  ลว. 5  กรกฎาคม  2561 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 ทต.ภูวง 
หน้าที 109  ลําดับที  3          

      
    

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
ในเขตตําบลภูวง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยังชีพผู้ป่วยเอดส์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที 
มท 0810.6/ว 2076 ลว. 5  กรกฎาคม  2561 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564  ทต.ภูวง 
หน้าที  109  ลําดับที  1 
     
    

สํารองจ่าย จํานวน 69,650 บาท
เพือจ่ายในกรณีไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าและกรณีฉุกเฉิน
หรือจําเป็นเร่งด่วนหรือบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชน 
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและปรับปรุงคุณภาพชีวิตแก่ประชาชน
ทีประสบภัยทีไม่สามารถคาดการณ์ ได้ล่วงหน้าเช่น เกิดเหตุจากภัย
ธรรมชาติและอืนๆ  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนมาก 0313.4/ว 667 ลงวันที  12  มีนาคม  2545  และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก 0808.2/ว 3456 ลงวันที  19  
มิถุนายน  2558  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 0808.2/ว 3215 
ลงวันที  6  มิถุนายน  2559  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564  ทต.ภูวง  
หน้าที 67 ลําดับที 3     
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน
>ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาล จํานวน 24,130 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงชมรมสันนิบาต เทศบาลแห่งประเทศไทย 
ในอัตราร้อยละ 1/6 ของหมวดเงินรายได้ ไม่รวมเงินอุดหนุนทัวไป 
ของปีทีผ่านมา ตังจ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที มท 0313.4/ว3889  ลงวันที 29 พฤศจิกายน 2538 ซึง
ในปีทีผ่านมา (2560 ) เทศบาลตําบลภูวง มีรายรับ
ทีไม่รวมเงินอุดหนุน  14,444,900  บาท  คูณด้วยร้อยละ 
1/6 x 1/100 = 0.00167) = 24,122.98  บาท  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายองค์กร
ปกครองส่วนท้องถินเกียวกับค่าบํารุงสมาคม พ.ศ. 2555 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 ทต.ภูวง หน้าที 121
 ลําดับที 3    

>ประเภทเงินช่วยเหลือค่าทําศพ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือกรณีพิเศษแก่พนักงานเทศบาล  
ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างเทศบาลทีถึงแก่กรรม 
ระหว่างรับราชการ ทีมีสิทธิได้รับตามกฎหมาย 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี  พ.ศ. 2561-2564  ทต.ภูวง  
หน้าที 122 ลําดับที 4    

>สมทบหลักประกันสุขภาพ จํานวน 100,000 บาท
เพือเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับตําบล
เพือจัดตังกํากับดูแลการดําเนินงานและบริหารจัดการระบบ
ประกันสุขภาพการป้องกันโรคและการฟืนฟูสมรรถภาพที
จําเป็นต่อสุขภาพและการดํารงชีวิต โดยการบริหาร อย่างมี
ส่วนร่วมของบุคคลในท้องถิน 
-เป็นไปตามประการคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
ลงวันที 19 กุมภาพันธ์ 2557  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564  ทต.ภูวง 
หน้าที 109  ลําดับที 2     

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 280,670 บาท
เพือจ่ายสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการส่วนท้องถิน  
ตามกฎหมายโดยคํานวณตังจ่ายในอัตราร้อยละ 2  ของประมาณ
การรายรับ โดยมีวิธีคํานวณดังนี  ประมาณการรายรับของงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี  2562 เป็นจํานวนทังสิน  30,000,000  บาท 
นํามาหักออก จากเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน  15,966,500  บาท 
คงเหลือ  14,033,500  บาท นํามาคํานวณในอัตรา ร้อยละ 2 ได้
จํานวนเงิน  280,670  บาท  
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน ที มท 0808.5/ว 29 ลว.12 กรกฎาคม  2560 และ
ตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน 
ที มท  0808.5/ว 30 ลว.12 กรกฎาคม  2560  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี  พ.ศ. 2561-2564  ทต.ภูวง  
หน้าที 121 ลําดับที 1   
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