


รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลภูวง

อําเภอ หนองสูง   จังหวัดมุกดาหาร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 31,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 11,028,480 บาท

งบบุคลากร รวม 8,889,980 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,625,200 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 696,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน 
เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น
ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุม
กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557   
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เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งของนายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน 
เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น
ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุม
กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557   

  
    
     
    

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษประจําตําแหน่ง
ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน 
เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น
ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุม
กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557            
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เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

จํานวน 198,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน 
เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น
ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุม
กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557    
    
    
    
     

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,490,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน 
เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น
ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุม
กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557    
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 6,264,780 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 5,340,900 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมเงินปรับปรุง
เงินเดือนในสํานักปลัดเทศบาล ตําแหน่งปลัดเทศบาล 
รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล หัวหน้าฝาย
อํานวยการ นิติกร หัวหน้าฝายปกครอง นักทรัพยากรบุคคล 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักจัดการงานทั่วไป 
เจ้าพนักงานธุรการ และตําแหน่งอื่นๆ พร้อมทั้งปรับปรุง
อัตราเงินเดือนตามกฎหมาย
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมเงินปรับปรุง
เงินเดือนสังกัดกองคลัง ผู้อํานวยการกองคลัง หัวหน้าฝาย
บริหารงานคลัง นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการจัดเก็บ
รายได้ นักวิชาการพัสดุ และตําแหน่งอื่นๆ พร้อมทั้งปรับปรุง
อัตราเงินเดือนตามกฎหมาย 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 
0809.2/ว 138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทาง
การคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 138,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานเทศบาล 
ตําแหน่งปลัดเทศบาล และตําแหน่งอื่นๆ ที่ได้รับเงิน
ค่าตอบแทนพิเศษ 
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ 
มท 0809.2/ว 138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 264,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ พนักงานเทศบาล  
ตําแหน่งปลัดเทศบาล  รองปลัด  หัวหน้าสํานักปลัด 
หัวหน้าฝายอํานวยการ  หัวหน้าฝายปกครอง 
ผู้อํานวยการกองคลัง หัวหน้าฝายบริหารงานคลัง และ
ตําแหน่งอื่นๆ ที่มีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่งตามกฎหมาย 
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่  มท 
0809.2/ว 138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทาง
การคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     
     
    
     

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 485,880 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้าง ในสํานักปลัดเทศบาล 
และกองคลัง ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ พนักงานจ้างทั่วไป  
พนักงานจ้างตามภารกิจ และตําแหน่งอื่นๆ พร้อมเงินปรับปรุง
เงินค่าจ้างตามกฎหมาย 
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 
0809.2/ว 138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทาง
การคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวหรือเงินเพิ่มพิเศษ 
ให้แก่พนักงานจ้างในสํานักปลัดเทศบาลและกองคลัง 
ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ พนักงานจ้างทั่วไป และ
ตําแหน่งอื่นๆ พร้อมเงินปรับปรุงเงินค่าจ้างตามกฎหมาย 
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที่ 
มท 0809.2/ว 138 ลว. 30  ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
     
     
     

วันที่พิมพ์ : 10/9/2563  11:19:56 หน้า : 6/115



งบดําเนินงาน รวม 2,080,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 400,500 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาล หรือ
เงินอื่นใดในทํานองเดียวกันแก่ผู้ที่ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์ต่อเทศบาล  ตลอดจนค่าตอบแทนคณะกรรมการ  
เปิดซอง-รับซอง การสอบราคา ประกวดราคา และค่าตอบแทน
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างซึ่งมีสิทธิได้รับ ค่าตอบแทน
ตามกฎหมายแก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง และค่าตอบ
แทนอื่นๆ
-เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น
ให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557    
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ค่าเบี้ยประชุม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้คณะกรรมการสามัญประจําสภา
หรือคณะกรรมการอื่นที่สภาเทศบาลแต่งตั้งขึ้น เพื่อดําเนิน
กิจการของสภาเทศบาล  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน 
เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล 
เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และ
การจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557  
     
     
    
     

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง ที่ได้
ปฏิบัติหน้าที่ตามคําสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 
เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559    
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 234,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน หรือค่าเช่าซื้อ 
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ราชการแก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ
ได้รับเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านตามระเบียบกฎหมาย 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562 
     
     
    

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 46,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล 
และลูกจ้างประจํา ตลอดทั้งผู้มีสิทธิเบิกค่าการศึกษาบุตร  
ค่าช่วยเหลือได้ตามกฎหมาย 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2549 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522  ลงวันที่
9 สิงหาคม 2559 เรื่องประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียน               
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ค่าใช้สอย รวม 805,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

>ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 190,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้างงานบุคคล
ค่าจ้างกําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าเย็บปกหนังสือหรือเข้าปก ค่าบอกรับ
วารสาร ค่าการจัดทําวารสาร/จุลสารหรือสื่อต่างๆ ในการ
เผยแพร่โฆษณากิจกรรมของเทศบาล ค่าธรรมเนียมต่างๆ  
เช่น ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าเบี้ยประกัน 
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้า ค่าติดตั้งระบบโทรศัพท์  ค่าติดตั้ง
ระบบอินเตอร์เน็ต  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ 
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ หรือที่ต้องชําระตามกฎหมาย 
หรือมีหนังสือสั่งการให้จ่ายได้  ซึ่งจําเป็นต้องจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งการบริการ  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 4044 ลว. 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์
การดําเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท

>ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล   
                               จํานวน   20,000.00  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองบุคคล คณะบุคคลที่มาตรวจเยี่ยม 
มาตรวจราชการ มาปฏิบัติราชการที่เทศบาล
ตําบลภูวงและอื่นๆ ซึ่งเทศบาลสามารถจ่ายได้ตามกฎหมาย
และได้ตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน ร้อยละ 1 ของงบประมาณ
รายรับจริงของปีที่ล่วงมา เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลว. 28 
กรกฎาคม  2548

>ค่าเลี้ยงรับรองการประชุมสภาเทศบาล    
                               จํานวน   30,000.00  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาล  
หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการ
แต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลว. 28 กรกฎาคม  2548     
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

>ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง จํานวน 300,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตั้งของนายกเทศมนตรี 
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลภูวง ค่าจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ
ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด (กรณียุบสภา 
กรณีแทนตําแหน่งที่ว่างและกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่และกรณีอื่นๆ) โดยคํานึงถึงฐานะ
การคลังของเทศบาลตําบลภูวง 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 
ลว. 6  กรกฎาคม  2561
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1705 
ลว. 20  มีนาคม  2563 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.ภูวง พ.ศ. 2561-2565 
หน้าที่ 86 ลําดับที่ 1    
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>โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม ให้คณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาฯ,พนักงานเทศบาล
และลูกจ้าง ได้ตระหนักและยึดมั่นในหลักคุณธรรมและ
จริยธรรมในการทํางาน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการงานแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.ภูวง  พ.ศ. 2561-2565 
หน้าที่ 45 ลําดับที่ 2  
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>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ รายละเอียดตามคําชี้แจง ดังนี้ จํานวน 150,000 บาท

>ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่ผู้บริหาร 
สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ และพนักงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่เทศบาลมีคําสั่งให้เดินทางไปราชการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561
>ค่าของขวัญ ของรางวัล  ค่าพวงมาลา ช่อดอกไม้  และอื่นๆ  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766  
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
>ค่าใช้จ่ายทดแทนกองทุนผู้ประสบภัยกรณีรถยนต์ของเทศบาล
ก่อให้เกิดความเสียหาย เป็นไปหนังสือที่ มท  0313.4/ว 1400 
ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2537                                  
-เป็นไปตามประกาศกระทรวงการคลังเรื่องหลักเกณฑ์การชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําละเมิดต่อบุคคล
ภายนอก ลงวันที่ 3 ตุลาคม  พ.ศ. 2554
>ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่กฎหมายกําหนด
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์,เครื่องพิมพ์ดีด, โต๊ะเก้าอี้,
เครื่องถ่ายเอกสาร,เครื่องโทรสาร,เครื่องโรเนียว, เครื่องไร้สาย,
เครื่องปรับอากาศ,รถจักรยานยนต์,รถยนต์ส่วนกลาง,รถกู้ชีพกู้ภัย,
รถดับเพลิง,รถบรรทุกน้ําและ รถบรรทุกขยะ และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
และอื่นๆ ซึ่งเทศบาล มีอํานาจหน้าที่ สามารถดําเนินการได้
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
-เป็นไปหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536  
ลว.19 มีนาคม 2561    
    

ค่าวัสดุ รวม 363,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานต่าง ๆ
 เช่น กระดาษ ปากกา  ดินสอ 
น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน หนังสือพิมพ์ ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559  เรื่องแนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ  เช่น หลอดไฟฟ้า 
สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559  เรื่องแนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
     
     
     
     

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ  เช่น  ถ้วยชาม  
ช้อนส้อม แก้วน้ํา ถาด ไม้กวาด  น้ํายาดับกลิ่น ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559  เรื่องแนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
   
     

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ไม้ต่างๆ กระเบื้อง 
สังกะสี ตะปู ทราย ปูนขาว ปูนซีเมนต์ อ่างล้างมือ ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559  เรื่องแนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      

วันที่พิมพ์ : 10/9/2563  11:19:56 หน้า : 16/115



วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ เช่น แบตเตอรี่ 
หัวเทียน ยางรถยนต์  ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559  เรื่องแนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
   

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 170,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ํามันเชื้อเพลิง เช่น น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล 
น้ํามันเครื่อง จาระบี และอื่นๆ  สําหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์  
รถบรรทุกน้ํา รถยนต์กู้ชีพ รถดับเพลิง รถบรรทุกขยะ 
และเครื่องตัดหญ้า และอื่นๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในอํานาจ
หน้าที่ของเทศบาล 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559  เรื่องแนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
-เป็นไปหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 254 
ลว.15 มกราคม 2563     
     
     

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรต่าง ๆ เช่น พันธุ์พืช ยาป้องกันและ
กําจัดศัตรูพืชและสัตว์ สปริงเกลอร์ ปุย จอบหมุน จอบพรวน ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559  เรื่องแนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อฟิล์มถ่ายรูป ล้างอัดภาพ แบตเตอรี่ 
ม้วนวีดีโอ พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ เมมโมรี่การ์ด 
และอื่นๆ  
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ   
     
    
     

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่นอุปกรณ์บันทึกข้อมูล 
ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ เมาส์ แป้นพิมพ์ 
แผงแป้นอักขระ แผ่นกรองแสง ฯลฯ   
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลว. 27  มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ     
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 511,500 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 450,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล 
เช่น ค่าไฟฟ้าสํานักงานเทศบาล ค่าไฟฟ้าสาธารณะ ค่าไฟฟ้า
ส่องสว่างสาธารณะในเขตพื้นที่ตําบลภูวง ค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ํา
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล และอื่นๆ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาที่เทศบาลใช้บริการและจะต้องจ่าย
ตามอัตราที่หน่วยงานผู้ให้บริการกําหนดไว้
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ และให้
หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่า
หมายเลขโทรศัพท์ ค่าบํารุงรักษาสาย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 1,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าไปรษณียากร ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ
ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์และอื่นๆ
ของเทศบาลในการจัดส่งเอกสารต่างๆ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต
ค่าเช่าวงจรอินเตอร์เน็ต ค่าเช่าบริการเพื่อให้ได้มา
ซึ่งเว็บไซด์ ค่าต่อสัญญาเว็บไซต์ รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ด
และค่าสื่อต่างๆ ค่าเคเบิ้ลทีวีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ
การใช้บริการ และค่าสื่อสารอื่นๆ ซึ่งหมายรวมถึงค่าใช้จ่าย
เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ
การโทรคมนาคมค่าใช้จ่ายอื่นๆ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

งบลงทุน รวม 48,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 48,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

>เก้าอี้ทํางาน จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน จํานวน 3 ตัวๆ ละ 
2,500 บาท โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้ 
              1) แบบขาเหล็กโครเมี่ยม
              2) บุนวม มีที่วางแขน 2 ข้าง
              3) มีพนักพิงด้านหลัง
              4) สามารถปรับระดับขึ้นลงได้
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 
สํานักงานประมาณ
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>เก้าอี้พักคอย จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้พักคอยเก้าอี้ผู้มาติดต่อราชการ 
จํานวน  2  ตัว โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้
- มีขนาดไม่น้อยกว่า 68(กว้าง) x 185(ยาว) x 78(สูง) เซนติเมตร
- จํานวน 3 ที่นั่ง
- วัสดุทําจากเหล็กหรือดีกว่า
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 
สํานักงานประมาณ

>ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 11,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบสองบาน  จํานวน  2  ตู้  
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
              1) มีมือจับชนิดบิด
              2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
              3) คุณสมบัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
-เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2562  

>โต๊ะเค้าเตอร์ประชาสัมพันธ์ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะเคาเตอร์ประชาสัมพันธ์
ทรงสูงโค้งเข้ามุม จํานวน 1 ตัว ติดตั้งในอาคาร
สํานักงานเทศบาลตําบลภูวง
โดยมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
- มีขนาดไม่น้อยกว่า 
60(กว้าง) x 60(ลึก) x 110(สูง) เซนติเมตร
- ทําด้วยไม้เนื้อแข็ง
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 
สํานักงานประมาณ
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งบรายจ่ายอื่น รวม 10,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 10,000 บาท
รายจ่ายอื่น

>ค่าใช้จ่ายในการประเมินความพึงพอใจ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546    
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 114,400 บาท
งบดําเนินงาน รวม 107,400 บาท

ค่าตอบแทน รวม 82,400 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 26,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาล หรือ
เงินอื่นใดในทํานองเดียวกันแก่ผู้ที่ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์ต่อเทศบาล  ตลอดจนค่าตอบแทนคณะกรรมการ  
เปิดซอง-รับซอง การสอบราคา ประกวดราคา และค่าตอบแทน
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างซึ่งมีสิทธิได้รับ ค่าตอบแทน
ตามกฎหมายแก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง และค่าตอบ
แทนอื่นๆ
-เป็นไปปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น
ให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557    
     
     

     
     
    

วันที่พิมพ์ : 10/9/2563  11:19:56 หน้า : 24/115



ค่าเช่าบ้าน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน หรือค่าเช่าซื้อ 
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ราชการแก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ
ได้รับเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านตามระเบียบกฎหมาย 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562 
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 8,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล 
และลูกจ้างประจํา ตลอดทั้งผู้มีสิทธิเบิกค่าการศึกษาบุตร  
ค่าช่วยเหลือได้ตามกฎหมาย 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2549 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522  ลงวันที่
9 สิงหาคม 2559 เรื่องประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียน               
     
     
     

    
    
    

ค่าใช้สอย รวม 25,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการ 
สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ
ที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบ 
หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.4/ว 2381 ลว. 28 กรกฎาคม  2548     
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

>โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ
การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น การขับเคลื่อนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น การอบรมและการประชุมประชาคมแผนพัฒนา
ท้องถิ่น รวมทั้งการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการดําเนินงาน
-ปฎิบัติตามหนังสือกรมส่งเริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด มท 0810.3/ว 179 ลงวันที่ 15 มกราคม  2562  
-ปฎิบัติตามหนังสือกรมส่งเริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่  มท  0810.3/ว 1921  ลงวันที่ 16  พฤษภาคม  2562  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.ภูวง พ.ศ. 2561-2565 
หน้าที่ 89  ลําดับที่ 9        
          
    

งบลงทุน รวม 7,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 7,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

>เก้าอี้ทํางาน จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน จํานวน 1 ตัว
โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้ 
              1) แบบขาเหล็กโครเมี่ยม
              2) บุนวม มีที่วางแขน 2 ข้าง
              3) มีพนักพิงด้านหลัง
              4) สามารถปรับระดับขึ้นลงได้
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 
สํานักงานประมาณ     
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>ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก จํานวน 4,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก 
โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้ 
              1) มีบานเลื่อนกระจก 2 ข้าง
              2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 2 ชั้น            
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 
สํานักงานประมาณ     
     

งานบริหารงานคลัง รวม 414,100 บาท
งบดําเนินงาน รวม 391,100 บาท

ค่าตอบแทน รวม 136,100 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาล หรือ
เงินอื่นใดในทํานองเดียวกันแก่ผู้ที่ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์ต่อเทศบาล  ตลอดจนค่าตอบแทนคณะกรรมการ  
เปิดซอง-รับซอง การสอบราคา ประกวดราคา และค่าตอบแทน
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างซึ่งมีสิทธิได้รับ ค่าตอบแทน
ตามกฎหมายแก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง และค่าตอบ
แทนอื่นๆ
-เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น
ให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557    
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง ที่ได้
ปฏิบัติหน้าที่ตามคําสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 
เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559    
     
     
     
     

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน หรือค่าเช่าซื้อ 
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ราชการแก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ
ได้รับเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านตามระเบียบกฎหมาย 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562 
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 35,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล 
และลูกจ้างประจํา ตลอดทั้งผู้มีสิทธิเบิกค่าการศึกษาบุตร  
ค่าช่วยเหลือได้ตามกฎหมาย 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2549 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522  ลงวันที่
9 สิงหาคม 2559 เรื่องประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียน               
     
     
     

ค่าใช้สอย รวม 184,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

>ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้างงานบุคคล
ค่าเย็บปกหนังสือหรือเข้าปก ค่าบอกรับวารสาร ค่าการจัดทํา
วารสาร/จุลสารหรือสื่อต่างๆ ในการเผยแพร่โฆษณา
กิจกรรมของเทศบาล ค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าเบี้ยประกัน 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของ หรือที่ต้องชําระตามกฎหมาย 
หรือมีหนังสือสั่งการให้จ่ายได้  ซึ่งจําเป็นต้องจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งการบริการ  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 4044 ลว. 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์
การดําเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
ตรวจเยี่ยมมาตรวจราชการ มาปฏิบัติราชการที่เทศบาล
ตําบลภูวงและอื่นๆ ซึ่งเทศบาลสามารถจ่ายได้ตามกฎหมาย
และได้ตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน ร้อยละ 1 ของงบประมาณ
รายรับจริงของปีที่ล่วงมา เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลว. 28 
กรกฎาคม  2548

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

>โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจําปี 2564 จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดําเนินงานโครงการจัดเก็บภาษี
นอกสถานที่  ประจําปี 2564  เช่น ค่าป้ายโครงการและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการดําเนินงาน 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2550 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต. ภูวง พ.ศ. 2561-2565  
หน้าที่ 89 ลําดับที่ 7     
     
     

>โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดําเนินงานโครงการปรับปรุง
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ที่เกี่ยวเนื่องกับการดําเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ด้านการจัดเก็บรายได้ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2550 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต. ภูวง พ.ศ. 2561-2565  
(เพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 หน้าที่ 25 ลําดับที่ 1    
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>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ รายละเอียดตามคําชี้แจง ดังนี้ จํานวน 70,000 บาท

>ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่ผู้บริหาร 
สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ และพนักงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่เทศบาลมีคําสั่งให้เดินทางไปราชการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561
>ค่าของขวัญ ของรางวัล  ค่าพวงมาลา ช่อดอกไม้  และอื่นๆ  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766  
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
>ค่าใช้จ่ายทดแทนกองทุนผู้ประสบภัยกรณีรถยนต์ของเทศบาล
ก่อให้เกิดความเสียหาย เป็นไปหนังสือที่ มท  0313.4/ว 1400 
ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2537                                  
-เป็นไปตามประกาศกระทรวงการคลังเรื่องหลักเกณฑ์การชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําละเมิดต่อบุคคล
ภายนอก ลงวันที่ 3 ตุลาคม  พ.ศ. 2554
>ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่กฎหมายกําหนด
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์,เครื่องพิมพ์ดีด, โต๊ะเก้าอี้,
เครื่องถ่ายเอกสาร,เครื่องโทรสาร,เครื่องโรเนียว, เครื่องไร้สาย,
เครื่องปรับอากาศ,รถจักรยานยนต์,รถยนต์ส่วนกลาง,รถกู้ชีพกู้ภัย,
รถดับเพลิง,รถบรรทุกน้ําและ รถบรรทุกขยะ และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
และอื่นๆ ซึ่งเทศบาล มีอํานาจหน้าที่ สามารถดําเนินการได้
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
-เป็นไปหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536  
ลว.19 มีนาคม 2561    
    
    

ค่าวัสดุ รวม 68,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานต่าง ๆ
 เช่น กระดาษ ปากกา  ดินสอ 
น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน หนังสือพิมพ์ ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559  เรื่องแนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ  เช่น  ถ้วยชาม  
ช้อนส้อม แก้วน้ํา ถาด ไม้กวาด  น้ํายาดับกลิ่น ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559  เรื่องแนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
   
          

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อฟิล์มถ่ายรูป ล้างอัดภาพ แบตเตอรี่ 
ม้วนวีดีโอ พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ เมมโมรี่การ์ด 
และอื่นๆ  
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ   
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่นอุปกรณ์บันทึกข้อมูล 
ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ เมาส์ แป้นพิมพ์ 
แผงแป้นอักขระ แผ่นกรองแสง ฯลฯ   
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลว. 27  มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ     
     
     
     
    

ค่าสาธารณูปโภค รวม 3,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าไปรษณียากร ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ
ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์และอื่นๆ
ของเทศบาลในการจัดส่งเอกสารต่างๆ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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งบลงทุน รวม 23,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 23,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

>เก้าอี้ทํางาน จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน จํานวน 3 ตัวๆ ละ 
2,500 บาท โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้ 
              1) แบบขาเหล็กโครเมี่ยม
              2) บุนวม มีที่วางแขน 2 ข้าง
              3) มีพนักพิงด้านหลัง
              4) สามารถปรับระดับขึ้นลงได้
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 
สํานักงานประมาณ     

>ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 11,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบสองบาน  จํานวน  2  ตู้  
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
              1) มีมือจับชนิดบิด
              2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
              3) คุณสมบัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
-เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2562  
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>ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก จํานวน 4,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก 
โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้ 
              1) มีบานเลื่อนกระจก 2 ข้าง
              2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 2 ชั้น            
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 
สํานักงานประมาณ     
     
     

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 443,080 บาท

งบบุคลากร รวม 302,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 302,280 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 302,280 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมเงินปรับปรุง
เงินเดือนในสํานักปลัดเทศบาล ตําแหน่งเจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย และตําแหน่งอื่นๆ พร้อมทั้งปรับปรุง
อัตราเงินเดือนตามกฎหมาย 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 
0809.2/ว 138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทาง
การคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
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งบดําเนินงาน รวม 140,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 84,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 84,800 บาท

>เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 
                                     จํานวน   26,000.00  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาล หรือ
เงินอื่นใดในทํานองเดียวกันแก่ผู้ที่ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์ต่อเทศบาล  ตลอดจนค่าตอบแทนคณะกรรมการ  
เปิดซอง-รับซอง การสอบราคา ประกวดราคา และค่าตอบแทน
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างซึ่งมีสิทธิได้รับ ค่าตอบแทน
ตามกฎหมายแก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง และค่าตอบ
แทนอื่นๆ
-เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น
ให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557    
     
>เพื่อจ่ายเป็นค่าปวยการให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝาย
พลเรือน(อปพร.) หรือค่าใช่จ่ายในลักษณะเดียวกันกับ
ค่าตอบแทนหรือค่าปวยการให้กับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่เทศบาลตําบลภูวง
                                    จํานวน   58,800.00  บาท
ปฏิบัติตามคําสั่งของเทศบาลตําบลภูวง เช่น ปฏิบัติหน้าที่
รักษาความสงบเรียบร้อย งานอํานวยความสะดวกในการ
จัดการจราจร และงานอื่นๆ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560     
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ค่าใช้สอย รวม 26,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

>โครงการตั้งศูนย์บริการประชาชน จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งศูนย์บริการประชาชน
ในช่วงเทศกาลในการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาล เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาล
สงกรานต์ โดยจ่ายเป็นค่าจัดทําป้ายโครงการ ค่าจ้างเหมา
ในการจัดสถานที่ให้บริการแก่ประชาชน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0810.4/ว 4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0810.4/ว 1123 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.ภูวง พ.ศ. 2561-2565   
หน้าที่ 47 ลําดับที่ 3           
    
     

>โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจํา
เทศบาลตําบลภูวง

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการฝึกอบรมทบทวน
ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําเทศบาลตําบลภูวง เช่น 
ค่าจัดทําป้ายโครงการ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร/อาหารว่าง
ค่าน้ําดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0810.4/ว 5329 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0810.4/ว 440 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.ภูวง พ.ศ. 2561-2565   
(เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1 หน้าที่ 3 ลําดับที่ 1           
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ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 
เช่น ถุงมือ เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ สําลี ผ้าพันแผล
เปลหามคนไข้ และวัสดุอื่นๆ 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559 
เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ        
     
     
     

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรต่าง ๆ เช่น พันธุ์พืช ยาป้องกันและ
กําจัดศัตรูพืชและสัตว์ สปริงเกลอร์ ปุย จอบหมุน จอบพรวน ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559  เรื่องแนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 662,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 662,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 582,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

>ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 432,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้างงานบุคคล
ในงานกู้ชีพกู้ภัย ค่าเย็บปกหนังสือหรือเข้าปก ค่าบอกรับ
วารสาร ค่าการจัดทําวารสาร/จุลสารหรือสื่อต่างๆ ในการ
เผยแพร่โฆษณากิจกรรมของเทศบาล ค่าธรรมเนียมต่างๆ  
เช่น ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าเบี้ยประกัน 
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้า ค่าติดตั้งระบบโทรศัพท์  ค่าติดตั้ง
ระบบอินเตอร์เน็ต  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ 
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ หรือที่ต้องชําระตามกฎหมาย 
หรือมีหนังสือสั่งการให้จ่ายได้  ซึ่งจําเป็นต้องจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งการบริการ  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 4044 ลว. 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์
การดําเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

>โครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและให้การช่วยเหลือให้ฟื้นคืนชีพ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดําเนินโครงการปฐมพยาบาล
เบื้องต้นและให้การช่วยเหลือให้ฟื้นคืนชีพ เช่น ค่าจัดทํา
ป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าน้ําดื่ม ค่าวิทยากร และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.ภูวง พ.ศ. 2561-2565  
หน้าที่ 47 ลําดับที่ 2         
     
    

>โครงการฝึกอบรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดําเนินโครงการฝึกอบรม
การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ํา เช่น ค่าจัดทํา
ป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าน้ําดื่ม ค่าวิทยากร และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.ภูวง พ.ศ. 2561-2565  
(เพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 หน้าที่ 6 ลําดับที่ 2         

>โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือน
(หลักสูตรการจัดตั้ง)

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดําเนินโครงการฝึกอบรมอาสา
สมัครป้องกันภัยฝายพลเรือน (หลักสูตรการจัดตั้ง) เช่น 
ค่าจัดทําป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าน้ําดื่ม ค่าวิทยากร และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.ภูวง พ.ศ. 2561-2565  
(เพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 หน้าที่ 5 ลําดับที่ 1     
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>โครงการเพื่อนดีเตือนภัยห่างไกลยาเสพติด จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดําเนินโครงการเพื่อนดีเตือนภัย
ห่างไกลยาเสพติด เช่น ค่าจัดทําป้ายโครงการ ค่าอาหาร 
ค่าน้ําดื่ม ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.6/ว 3188
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.ภูวง พ.ศ. 2561-2565  
หน้าที่ 53 ลําดับที่ 6         

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ  เช่น ไมโครโฟน
ไฟฉายแบบคาดศรีษะ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559  เรื่องแนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
     
     
     
     
     

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ เช่น กรวยจราจร 
สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กระจกโค้งมน ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559  เรื่องแนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
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วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายต่างๆ เช่น เข็มขัด
เครื่องแบบ  ผ้าพันคอ เครื่องหมายยศและสังกัด 
รองเท้า และอื่นๆ 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559  เรื่องแนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
     

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิงต่างๆ เช่น 
ขวานดับเพลิง ถังดับเพลิงเคมีแห้ง ถังดับเพลิงแบบโฟม
และอื่นๆ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559  เรื่องแนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
     

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ เช่น เสื้อชูชีพ และวัสดุอื่นๆ 
ที่ไม่สามารถจําแนกประเภทได้
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559  เรื่องแนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,256,960 บาท

งบบุคลากร รวม 1,176,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,176,960 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,116,960 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมเงินปรับปรุง
เงินเดือนในกองการศึกษา ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา
หัวหน้าฝายบริหารการศึกษา ผู้อํานวยการกองการศึกษา และ
ตําแหน่งอื่นๆ พร้อมทั้งปรับปรุงอัตราเงินเดือนตามกฎหมาย
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 
0809.2/ว 138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทาง
การคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
 
    

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ พนักงานเทศบาล  
ตําแหน่งหัวหน้าฝายบริหารการศึกษา ผู้อํานวยการกอง
การศึกษาและตําแหน่งอื่นๆ ที่มีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่ง
ตามกฎหมาย 
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่  มท 
0809.2/ว 138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทาง
การคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาล หรือ
เงินอื่นใดในทํานองเดียวกันแก่ผู้ที่ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์ต่อเทศบาล  ตลอดจนค่าตอบแทนคณะกรรมการ  
เปิดซอง-รับซอง การสอบราคา ประกวดราคา และค่าตอบแทน
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างซึ่งมีสิทธิได้รับ ค่าตอบแทน
ตามกฎหมายแก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง และค่าตอบ
แทนอื่นๆ
-เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น
ให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557    
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง ที่ได้
ปฏิบัติหน้าที่ตามคําสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 
เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559    
     
     
     
    

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 9,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล 
และลูกจ้างประจํา ตลอดทั้งผู้มีสิทธิเบิกค่าการศึกษาบุตร  
ค่าช่วยเหลือได้ตามกฎหมาย 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2549 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522  ลงวันที่
9 สิงหาคม 2559 เรื่องประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียน               
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ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ รายละเอียดตามคําชี้แจง ดังนี้ จํานวน 50,000 บาท

>ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่ผู้บริหาร 
สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ และพนักงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่เทศบาลมีคําสั่งให้เดินทางไปราชการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561
>ค่าของขวัญ ของรางวัล  ค่าพวงมาลา ช่อดอกไม้  และอื่นๆ  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766  
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
>ค่าใช้จ่ายทดแทนกองทุนผู้ประสบภัยกรณีรถยนต์ของเทศบาล
ก่อให้เกิดความเสียหาย เป็นไปหนังสือที่ มท  0313.4/ว 1400 
ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2537                                  
-เป็นไปตามประกาศกระทรวงการคลังเรื่องหลักเกณฑ์การชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําละเมิดต่อบุคคล
ภายนอก ลงวันที่ 3 ตุลาคม  พ.ศ. 2554
>ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่กฎหมายกําหนด
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,402,790 บาท
งบบุคลากร รวม 897,480 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 897,480 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 537,960 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก พร้อมเงินปรับปรุง
เงินเดือนในสังกัดกองการศึกษา พร้อมทั้งปรับปรุง
อัตราเงินเดือนตามกฎหมาย 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 
0809.2/ว 138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทาง
การคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
 
     

เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะชํานาญการให้แก่ข้าราชการครู
หรือพนักงานครู ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 
0809.2/ว 138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทาง
การคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 269,520 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้าง ในกองการศึกษา 
ตําแหน่งผู้ดูแลเด็ก และตําแหน่งอื่นๆ 
พร้อมเงินปรับปรุงเงินค่าจ้างตามกฎหมาย 
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 
0809.2/ว 138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทาง
การคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
     
     
     
     

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มต่างๆ 
ให้แก่ ผู้ดูแลเด็ก กองการศึกษา พร้อมทั้งปรับปรุงอัตรา
เงินเดือนตามกฎหมาย 
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ 
มท 0809.2/ว 138 ลว. 30  ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงาน
บุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
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งบดําเนินงาน รวม 1,446,310 บาท
ค่าตอบแทน รวม 40,200 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาล หรือ
เงินอื่นใดในทํานองเดียวกันแก่ผู้ที่ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์ต่อเทศบาล  ตลอดจนค่าตอบแทนคณะกรรมการ  
เปิดซอง-รับซอง การสอบราคา ประกวดราคา และค่าตอบแทน
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างซึ่งมีสิทธิได้รับ ค่าตอบแทน
ตามกฎหมายแก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง และค่าตอบ
แทนอื่นๆ
-เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น
ให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557    
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง ที่ได้
ปฏิบัติหน้าที่ตามคําสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 
เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559    
     
     
     
    

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 4,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล 
และลูกจ้างประจํา ตลอดทั้งผู้มีสิทธิเบิกค่าการศึกษาบุตร  
ค่าช่วยเหลือได้ตามกฎหมาย 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2549 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522  ลงวันที่
9 สิงหาคม 2559 เรื่องประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียน               
     
     
     

วันที่พิมพ์ : 10/9/2563  11:19:57 หน้า : 52/115



ค่าใช้สอย รวม 693,230 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

>ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้างงานบุคคล
ค่าจ้างกําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าเย็บปกหนังสือหรือเข้าปก ค่าบอกรับ
วารสาร ค่าการจัดทําวารสาร/จุลสารหรือสื่อต่างๆ ในการ
เผยแพร่โฆษณากิจกรรมของเทศบาล ค่าธรรมเนียมต่างๆ  
เช่น ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าเบี้ยประกัน 
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้า ค่าติดตั้งระบบโทรศัพท์  ค่าติดตั้ง
ระบบอินเตอร์เน็ต  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ 
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ หรือที่ต้องชําระตามกฎหมาย 
หรือมีหนังสือสั่งการให้จ่ายได้  ซึ่งจําเป็นต้องจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งการบริการ  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 4044 ลว. 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์
การดําเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

>โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรมวันเด็ก  
เช่น วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าขนม ค่าสมุด ดินสอ ปากกา  
ยางลบ เงินรางวัลและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวเนื่อง
ในการจัดกิจกรรม 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการงานแข่งขันกีฬาและ
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.ภูวง พ.ศ. 2561-2565  
หน้าที่ 99 ลําดับที่ 1
     
     
     
     

>โครงการจ้างเหมารถ รับ - ส่งเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลภูวง

จํานวน 114,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างรถในการรับ-ส่งเด็กเล็กในเขตตําบลภูวง
ให้ได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางมาเรียน     
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต. ภูวง พ.ศ. 2561-2565
หน้าที่ 105  ลําดับที่ 14    
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>โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสัมนาหรืออบรม
ตามมาตรฐานตําแหน่งหรืองานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557   
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.ภูวง พ.ศ. 2561-2565  
หน้าที่ 104 ลําดับที่ 12
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>โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 394,230 บาท

>ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลภูวง  
จํานวน  249,900  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
ประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลภูวง 20 บาท/คน เป็นเวลา 
245 วันทําการ(ใช้ข้อมูลเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 62) 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลว. 14 กรกฎาคม 2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.ภูวง พ.ศ. 2561-2565    
หน้าที่ 100 ลําดับที่ 3

>ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว)
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลภูวงคนละ 
1,700  บาท/ปี      จํานวน 86,700 บาท      
เพื่อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่น
พัฒนาการเด็ก สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลว. 14 กรกฎาคม 2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.ภูวง พ.ศ. 2561-2565    
หน้าที่ 100 ลําดับที่ 4    

>ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
                   จํานวน  57,630  บาท 
- ค่าหนังสือเรียน คนละ 200 บาท/ปี               
                                          จํานวน  10,200  บาท     
- ค่าอุปกรณ์การเรียน คนละ 200 บาท/ปี        
                                          จํานวน  10,200  บาท
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน คนละ 300 บาท/ปี     
                                          จํานวน  15,300  บาท
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คนละ 430 บาท/ปี  
                                          จํานวน  21,930  บาท
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลว. 14 กรกฎาคม 2563  
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์,เครื่องพิมพ์ดีด,โต๊ะเก้าอี้,
เครื่องถ่ายเอกสาร,เครื่องโทรสาร,เครื่องโรเนียว, เครื่องไร้สาย,
เครื่องปรับอากาศ วัสดุ ครุภัณฑ์ และอื่นๆ ซึ่งเทศบาลมีอํานาจ
หน้าที่สามารถดําเนินการได้
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
-เป็นไปหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536  
ลว.19 มีนาคม 2561    
    
    

ค่าวัสดุ รวม 674,880 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานต่างๆ เช่น กระดาษ ปากกา  
ดินสอ น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน 
เครื่องคิดเลข ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559  เรื่องแนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ  เช่น  ถ้วยชาม  
ช้อนส้อม แก้วน้ํา ถาด ไม้กวาด  น้ํายาดับกลิ่น ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559  เรื่องแนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
   
     

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 594,880 บาท

> ค่าอาหารเสริม(นม) โรงเรียน  จํานวน   488,800  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับโรงเรียน
ในเขตตําบลภูวงจํานวน 260 วัน (ใช้ข้อมูลเด็ก ณ 
วันที่ 1 กรกฎาคม 2562) 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลว.14 กรกฎาคม 2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.ภูวง พ.ศ. 2561-2565    
หน้าที่ 102 ลําดับที่ 7

> ค่าอาหารเสริม(นม) ศพด.    จํานวน   106,080  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลภูวง จํานวน 260 วัน (ใช้ข้อมูลเด็ก 
ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562) 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0816.2/ว 4110 ลว.14 กรกฎาคม 2563                      
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.ภูวง พ.ศ. 2561-2565  
หน้าที่ 102 ลําดับที่ 6  
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่นอุปกรณ์บันทึกข้อมูล 
ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ เมาส์ แป้นพิมพ์ 
แผงแป้นอักขระ แผ่นกรองแสง ฯลฯ   
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลว. 27  มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ     
     
     
    

วัสดุการศึกษา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ วัสดุการศึกษา สื่อสารการเรียน
การสอนต่างๆ และเครื่องเล่นเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ
ของเด็กเล็ก สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลภูวง 
ตลอดจนอุปกรณ์อื่นๆ ที่จําเป็นต่อการศึกษาของเด็กเล็ก 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนสุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ                    
    
     

วันที่พิมพ์ : 10/9/2563  11:19:57 หน้า : 59/115



ค่าสาธารณูปโภค รวม 38,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล 
เช่น ค่าไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลภูวง 
และอื่นๆ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลภูวงและจะต้องจ่ายตามอัตราที่หน่วยงานผู้ให้บริการ
กําหนดไว้
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 9,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต
ค่าเช่าวงจรอินเตอร์เน็ต ค่าเช่าบริการเพื่อให้ได้มา
ซึ่งเว็บไซด์ ค่าต่อสัญญาเว็บไซต์ รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ด
และค่าสื่อต่างๆ ค่าเคเบิ้ลทีวีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ
การใช้บริการ และค่าสื่อสารอื่นๆ ซึ่งหมายรวมถึงค่าใช้จ่าย
เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ
การโทรคมนาคมค่าใช้จ่ายอื่นๆ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

งบลงทุน รวม 59,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 59,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

>ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก จํานวน 9,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก 
โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้ 
              1) มีบานเลื่อนกระจก 2 ข้าง
              2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 2 ชั้น            
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 
สํานักงานประมาณ     
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>โต๊ะอาหารสําหรับเด็กเล็กอายุต่ํากว่า 3 ปี จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะอาหารสําหรับเด็กเล็ก
อายุต่ํากว่า 3 ปี  จํานวน 10 ชุด  
โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้ 
       - ชุดละ  6  ที่นั่ง  
       - โต๊ะขนาด   120x60x50 ซม. 
       - เก้าอี้ขนาด 120x30x30 ซม.           
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 
สํานักงานประมาณ     
     
    

งบเงินอุดหนุน รวม 1,000,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,000,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

>อุดหนุนโครงการเข้าค่ายวิชาการนักเรียนกลุ่มพัฒนาคุณภาพ
วิชาการ

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นเงินอุดหนุนในการดําเนินการตามโครงการเข้าค่าย
วิชาการกลุ่มพัฒนาคุณภาพวิชาการตําบลภูวง โรงเรียน
ในเขตเทศบาลตําบลภูวง 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.ภูวง  พ.ศ. 2561-2565  
หน้าที่ 102 ลําดับที่ 8    
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>อุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นเงินอุดหนุนในการดําเนินการตามโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาลตําบลภูวง 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.ภูวง  พ.ศ. 2561-2565  
หน้าที่ 103 ลําดับที่ 9     

>อุดหนุนโครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นเงินอุดหนุนการดําเนินการตามโครงการภูมิปัญญา
ท้องถิ่น โรงเรียนในเขตตําบลภูวง 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.ภูวง  พ.ศ. 2561-2565  
หน้าที่ 103 ลําดับที่ 10    

>อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน จํานวน 940,000 บาท

อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
อาหารกลางวันให้โรงเรียนในเขตตําบลภูวง  
เพื่อดําเนินการจัดซื้ออาหารกลางวันให้กับนักเรียน คนๆ ละ 
20 บาท  เป็นเวลา  200 วัน ซึ่งเป็นโรงเรียน สพฐ.ที่มี
จํานวนนักเรียนให้จัดสรร 100 % ทุกสังกัด โรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน อัตรามื้อละ 
20 บาทต่อคน จํานวน 200 วัน (ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563)  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลว.14 กรกฎาคม 2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.ภูวง  พ.ศ. 2561-2565  
หน้าที่ 104 ลําดับที่ 11     
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 240,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปวยการชดเชยการงานที่เสียไปให้แก่
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น หรือค่าใช้จ่ายในลักษณะ
เดียวกันกับค่าตอบแทนหรือค่าปวยการให้กับผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาลตําบลภูวง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสา
สมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0819.2/ว 4253 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2563
    
     

วันที่พิมพ์ : 10/9/2563  11:19:57 หน้า : 64/115



ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

>ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้างงานบุคคล
ค่าจ้างกําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าเย็บปกหนังสือหรือเข้าปก ค่าบอกรับ
วารสาร ค่าการจัดทําวารสาร/จุลสารหรือสื่อต่างๆ ในการ
เผยแพร่โฆษณากิจกรรมของเทศบาล ค่าธรรมเนียมต่างๆ  
เช่น ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าเบี้ยประกัน 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของ หรือที่ต้องชําระตามกฎหมายหรือมีหนังสือสั่งการ
ให้จ่ายได้  ซึ่งจําเป็นต้องจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งการบริการ  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 4044 ลว. 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์
การดําเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
     
     
    

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

>โครงการบริหารจัดการและกําจัดขยะมูลฝอย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมและการดําเนินงานการบริหารจัดการ
และกําจัดขยะมูลฝอยและอื่นๆ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2560
-เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดการ
มูลฝอย พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ทต.ภูวง  พ.ศ. 2561-2565 
หน้าที่ 98 ลําดับที่ 1       
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>โครงการพัฒนาคุณภาพผู้ทําหน้าที่ดูแลสุขภาพประชาชนทั่วไปใน
ชุมชน/หมู่บ้าน

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการพัฒนา
คุณภาพผู้ทําหน้าที่ดูแลสุขภาพประชาชนทั่วไป
ในชุมชน/หมู่บ้าน เช่น ค่าจัดทําป้ายโครงการ 
ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.ภูวง พ.ศ. 2561-2565  
 หน้าที่ 49 ลําดับที่ 2       
    
    

>โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการป้องกัน
และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ฉีดวัคซีนป้องกัน
และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า และอื่นๆ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต. ภูวง  พ.ศ. 2561-2565 
หน้าที่ 50 ลําดับที่ 3     
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ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 
เช่น วัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
ทรายอะเบท น้ํายาเคมี สารเคมีพ่นหมอกควัน 
น้ํายาตรวจปัสสาวะ  เวชภัณฑ์ และวัสดุอื่นๆ 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559 
เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ        
     
     
     

งบเงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

>อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านนาตะแบง หมู่ที่ 6 (โครงการ
ควบคุมการขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ)

จํานวน 9,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการควบคุม
การขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลว. 5 กรกฏาคม 2561 
เรื่องซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุข 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.ภูวง พ.ศ. 2561-2565
หน้าที่ 50 ลําดับที่ 4              
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>อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านนาตะแบง หมู่ที่ 6 (โครงการส่ง
เสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก)

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลว. 5 กรกฏาคม 2561 
เรื่องซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุข 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.ภูวง พ.ศ. 2561-2565
หน้าที่ 50 ลําดับที่ 4          

>อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านนาตะแบง หมู่ที่ 6 (โครงการ
สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม)

จํานวน 6,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสืบสาน
พระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม  
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลว. 5 กรกฏาคม 2561 
เรื่องซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุข 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.ภูวง พ.ศ. 2561-2565
หน้าที่ 50 ลําดับที่ 4    
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>อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านนาตะแบง หมู่ที่ 7 (โครงการ
ควบคุมการขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ)

จํานวน 9,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการควบคุม
การขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลว. 5 กรกฏาคม 2561 
เรื่องซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุข 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.ภูวง พ.ศ. 2561-2565
หน้าที่ 50 ลําดับที่ 4        

>อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านนาตะแบง หมู่ที่ 7 (โครงการ
สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม)

จํานวน 6,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสืบสาน
พระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม  
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลว. 5 กรกฏาคม 2561 
เรื่องซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุข
 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.ภูวง พ.ศ. 2561-2565
หน้าที่ 50 ลําดับที่ 4          
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>อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านนาตะแบง หมู่ที่ 7 โครงการส่ง
เสริมโภชนาการและด้านสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก)

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริม
โภชนาการและด้านสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก  
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลว. 5 กรกฏาคม 2561 
เรื่องซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุข 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.ภูวง พ.ศ. 2561-2565      

>อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านบุ่ง หมู่ที่ 4 (โครงการควบคุม
การขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ)

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการควบคุม
การขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลว. 5 กรกฏาคม 2561 
เรื่องซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุข 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.ภูวง พ.ศ. 2561-2565
หน้าที่ 50 ลําดับที่ 4        
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>อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านบุ่ง หมู่ที่ 4 (โครงการดูแลและ
ส่งเสริมสุขภาพเพื่อประชาชนในชุมชน)

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการดูแล
และส่งเสริมสุขภาพเพื่อประชาชนในชุมชน  
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลว. 5 กรกฏาคม 2561 
เรื่องซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุข 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.ภูวง พ.ศ. 2561-2565
หน้าที่ 50 ลําดับที่ 4         

>อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านบุ่ง หมู่ที่ 4 (โครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ)

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลว. 5 กรกฏาคม 2561 
เรื่องซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุข 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.ภูวง พ.ศ. 2561-2565
หน้าที่ 50 ลําดับที่ 4       

วันที่พิมพ์ : 10/9/2563  11:19:57 หน้า : 71/115



>อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านบุ่ง หมู่ที่ 5 (โครงการควบคุม
การขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ)

จํานวน 6,500 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการควบคุม
การขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลว. 5 กรกฏาคม 2561 
เรื่องซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุข 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.ภูวง พ.ศ. 2561-2565
หน้าที่ 50 ลําดับที่ 4        

>อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านบุ่ง หมู่ที่ 5 (โครงการปรับปรุง
ภาวะสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก 0-5 ปี)

จํานวน 5,500 บาท

เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินโครงการปรับปรุงภาวะ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็ก 0-5 ปี 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลว. 5 กรกฏาคม 2561
 เรื่องซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุข 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.ภูวง พ.ศ. 2561-2565
หน้าที่ 50 ลําดับที่ 4         
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>อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านบุ่ง หมู่ที่ 5 (โครงการรณรงค์
แก้ไขปัญหายาเสพติด to be number one)

จํานวน 8,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์
แก้ไขปัญหายาเสพติด to be number one  
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลว. 5 กรกฏาคม 2561 
เรื่องซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุข 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.ภูวง พ.ศ. 2561-2565
หน้าที่ 50 ลําดับที่ 4     

>อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านผาขาม หมู่ที่ 3 (โครงการควบ
คุมการขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ)

จํานวน 10,195 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการควบคุม
การขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลว. 5 กรกฏาคม 2561 
เรื่องซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุข 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.ภูวง พ.ศ. 2561-2565
หน้าที่ 50 ลําดับที่ 4      
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>อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านผาขาม หมู่ที่ 3 (โครงการปรับ
ปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก)

จํานวน 6,380 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเด็ก  
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลว. 5 กรกฏาคม 2561 
เรื่องซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุข 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.ภูวง พ.ศ. 2561-2565
หน้าที่ 50 ลําดับที่ 4      
     

>อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านผาขาม หมู่ที่ 3 (โครงการส่ง
เสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ)

จํานวน 3,425 บาท

เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลว. 5 กรกฏาคม 2561
เรื่องซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุข 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.ภูวง พ.ศ. 2561-2565
หน้าที่ 50 ลําดับที่ 4        
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>อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านวังไฮ หมู่ที่ 1 (โครงการควบคุม
การขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ)

จํานวน 7,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการควบคุม
การขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลว. 5 กรกฏาคม 2561 
เรื่องซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุข 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.ภูวง พ.ศ. 2561-2565
หน้าที่ 50 ลําดับที่ 4      

>อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านวังไฮ หมู่ที่ 1 (โครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ)

จํานวน 6,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริม
โภชนาการและด้านสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลว. 5 กรกฏาคม 2561 
เรื่องซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุข 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.ภูวง พ.ศ. 2561-2565
หน้าที่ 50 ลําดับที่ 4        
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>อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านวังไฮ หมู่ที่ 1 (โครงการสืบ
สานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม)

จํานวน 7,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสืบสาน
พระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม  
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลว. 5 กรกฏาคม 2561 
เรื่องซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุข 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.ภูวง พ.ศ. 2561-2565
หน้าที่ 50 ลําดับที่ 4      

>อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านวังไฮ หมู่ที่ 2 (โครงการควบคุม
การขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ)

จํานวน 7,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการควบคุม
การขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลว. 5 กรกฏาคม 2561 
เรื่องซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุข 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.ภูวง พ.ศ. 2561-2565
หน้าที่ 50 ลําดับที่ 4        
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>อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านวังไฮ หมู่ที่ 2 (โครงการสืบ
สานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม)

จํานวน 7,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสืบสาน
พระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลว. 5 กรกฏาคม 2561 
เรื่องซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุข 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.ภูวง พ.ศ. 2561-2565
หน้าที่ 50 ลําดับที่ 4           

>อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านวังไฮ หมู่ที่ 2 (โครงการอบรม
หมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์)

จํานวน 6,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรม
หมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลว. 5 กรกฏาคม 2561 
เรื่องซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุข 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.ภูวง พ.ศ. 2561-2565
หน้าที่ 50 ลําดับที่ 4        
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 422,920 บาท

งบบุคลากร รวม 349,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 349,920 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 229,920 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมเงินปรับปรุง
เงินเดือนในสํานักปลัดเทศบาล ตําแหน่งนักพัฒนาชุมชน 
พร้อมทั้งปรับปรุง อัตราเงินเดือนตามกฎหมาย 
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ  ก.อบต.ที่ มท 
0809.2/ว 138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร
งานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
     
     
     

 
     

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้าง ในสํานักปลัดเทศบาล 
ตําแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป และตําแหน่งอื่นๆ พร้อมเงิน
ปรับปรุงเงินค่าจ้างตามกฎหมาย 
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 
0809.2/ว 138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทาง
การคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวหรือเงินเพิ่มพิเศษ 
ให้แก่พนักงานจ้างในสํานักปลัดเทศบาล ตําแหน่ง
พนักงานจ้างทั่วไปและตําแหน่งอื่นๆ 
พร้อมเงินปรับปรุงเงินค่าจ้างตามกฎหมาย 
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลว.30  ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
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งบดําเนินงาน รวม 68,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 68,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาล หรือ
เงินอื่นใดในทํานองเดียวกันแก่ผู้ที่ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์ต่อเทศบาล  ตลอดจนค่าตอบแทนคณะกรรมการ  
เปิดซอง-รับซอง การสอบราคา ประกวดราคา และค่าตอบแทน
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างซึ่งมีสิทธิได้รับ ค่าตอบแทน
ตามกฎหมายแก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง และค่าตอบ
แทนอื่นๆ
-เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น
ให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557    
     
    

    
    

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน หรือค่าเช่าซื้อ 
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ราชการแก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ
ได้รับเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านตามระเบียบกฎหมาย 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562 
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งบลงทุน รวม 5,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

>เก้าอี้ทํางาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน จํานวน 2 ตัวๆ ละ 
2,500 บาท โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้ 
              1) แบบขาเหล็กโครเมี่ยม
              2) บุนวม มีที่วางแขน 2 ข้าง
              3) มีพนักพิงด้านหลัง
              4) สามารถปรับระดับขึ้นลงได้
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 
สํานักงานประมาณ    

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 36,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 36,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 36,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

>ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ช่วยเหลือ 
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและครอบครัวผู้มีรายได้น้อย 
ในเขตตําบลภูวง 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.ภูวง พ.ศ. 2561-2565  
หน้าที่ 51 ลําดับที่ 1     
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>โครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้/ผู้ด้อยโอกาส จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย 
ให้กับประชาชน  ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสในเขตตําบลภูวง 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.ภูวง พ.ศ. 2561-2565  
หน้าที่ 51 ลําดับที่ 2     

แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 708,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 708,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 708,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

>ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 708,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้างงานบุคคล
ค่าจ้างกําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตตําบลภูวง  
ค่าจ้างทําความสะอาดคลอง/รางระบายน้ํา ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
และค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของหรือที่
ต้องชําระตามกฎหมายหรือมีหนังสือสั่งการให้จ่ายได้  
ซึ่งจําเป็นต้องจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งการบริการ  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 4044 ลว. 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์
การดําเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 185,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 165,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 165,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

>โครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินงานโครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ 
เช่น จัดซื้อรางวัลให้แก่ผู้สูงอายุ ที่เข้าร่วมกิจกรรมวันผู้สูงอายุ 
ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่าง ค่าน้ําดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการงานแข่งขันกีฬาและ
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.ภูวง พ.ศ. 2561-2565 
หน้าที่ 53 ลําดับที่ 5             
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>โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการพัฒนาครอบครัว
ในชุมชน โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้าง ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ของสถาบันครอบครัวอันนําไปสู่ความเข้มแข็งของครอบครัว
และชุมชนในเขตตําบลภูวง พร้อมทั้งส่งเสริมให้ความรู้ใน
เรื่องของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน 
ระดับชุมชน และระดับท้องถิ่น และอื่นๆ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.ภูวง พ.ศ. 2561-2565 
หน้าที่ 52 ลําดับที่ 1        

     
      
     

>โครงการส่งเสริมการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการส่งเสริม
สนับสนุนการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ ให้กับเยาวชน 
ประชาชนทั่วไป ผู้ที่สนใจด้านการส่งเสริมอาชีพ
ในเขตตําบลภูวง เช่น การฝึกอบรม          
กลุ่มสานตะกร้าพลาสติก, ฝึกอบรมการทําขนม, 
ฝึกอบรมการบํารุงรักษาซ่อมแซมเครื่องยนต์, 
ฝึกอบรมการเพาะเห็ด, ฝึกอบรมงานฝีมือด้วย
ใบตอง และอาชีพอื่นๆ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557      
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.ภูวง พ.ศ. 2561-2565 
หน้าที่ 91 ลําดับที่ 1         
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>โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 15,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงาน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน 
ระดับชุมชน และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การฝึกอรมหรือศึกษาดูงานตามโครงการศูนย์การเรียนรู้
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.ภูวง พ.ศ. 2561-2565 
หน้าที่ 53 ลําดับที่ 4       

>โครงการส่งเสริมกิจกรรมของเด็กและเยาวชน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการส่งเสริม
กิจกรรมของเด็กและเยาวชน เพื่อให้เด็กและเยาวชน
ในเขตเทศบาลตําบลภูวงเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น 
การรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย, การให้ความรู้เรื่อง
โรคติดต่อทางเพศ, การอบรมนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม,     
การดูแลเด็กพิเศษ(พิการ), กิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมของเด็กและเยาวชน, การอบรมคัดแยกขยะ 
และอื่นๆ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.ภูวง พ.ศ. 2561-2565 
หน้าที่ 52 ลําดับที่ 2    
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>โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ปวย
โรคเอดส์

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และ
ผู้ปวยโรคเอดส์ อาทิเช่น การดูแลสุขภาพ การส่งเสริม
สนับสนุนอาชีพ การเข้าถึงบริการสาธารณะและกิจกรรมอื่นๆ 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557      
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.ภูวง พ.ศ. 2561-2565 
หน้าที่ 52 ลําดับที่ 3         

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

>อุดหนุนกลุ่มสตรีตําบลภูวง จํานวน 20,000 บาท

เพื่ออุดหนุนกลุ่มสตรีตําบลภูวงตามโครงการร่วมใจ
พลังสตรีสามัคคี  ชาวเมืองหนองสูง ประจําปี  2564  
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ 
ของกลุ่มสตรีตําบลภูวง 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563        
-เป้นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.ภูวง พ.ศ. 2561-2565
หน้าที่ 90 ลําดับที่ 2     
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 200,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

>โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดงานตามโครงการ
แข่งกีฬาต้านยาเสพติด ในระดับตําบล เพื่อส่งเสริม
ให้เด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการ
ออกกําลังกายและห่างไกลยาเสพติด เช่น ค่าตอบแทน
กรรมการตัดสินกีฬา ค่าถ้วยรางวัล เงินรางวัล ค่าน้ําดื่ม
น้ําแข็ง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดงาน    
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการงานแข่งขันกีฬาและการ
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.ภูวง พ.ศ.2561-2565  
หน้าที่ 54 ลําดับที่ 1     
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>โครงการส่งทีมเรือร่วมงานประเพณีแข่งเรือออกพรรษา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามโครงการส่งทีมเรือ
ร่วมงานประเพณีแข่งเรือออกพรรษา เป็นการส่งเสริม
และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ให้ดํารงคงอยู่สืบไปและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการงานแข่งขันกีฬาและการ
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.ภูวง พ.ศ.2561-2565  
หน้าที่ 95 ลําดับที่ 1       

>โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใข้จ่ายต่างๆในการจัดงานตามโครงการฯ และ
ส่งเสริมการออกกําลังกายตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อให้
ประชาชนตําบลภูวง มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและเชื่อม
สัมพันธไมตรีกับหน่วยงานต่างๆ     
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย 
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการงานแข่งขันกีฬาและการ
ส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559   
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.ภูวง พ.ศ.2561-2565  
หน้าที่ 54 ลําดับที่ 2       

วันที่พิมพ์ : 10/9/2563  11:19:57 หน้า : 88/115



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

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์กีฬา เช่น
ฟุตบอล,ฟุตซอล,ตะกร้อ,วอลเลย์บอล,ไม้แบตมินตัน,
ลูกแบตมินตัน,ไม้ตีปิงปอง,ลูกปิงปอง,ลูกบาสเกตบอล,
แชร์บอลพร้อมตะกร้า,ตาข่ายวอลเลย์บอล,ตาข่ายฟุตบอล,
ตาข่ายฟุตซอล,ตาข่ายตะกร้อ,ชุดลูกเปตอง พร้อมทั้ง
สนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬาและอื่นๆ เพื่อเป็นการส่งเสริม
การออกกําลังกายของเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปใ
ห้มีสุขภาพแข็งแรง 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559 
เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของ ที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ    
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 130,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

>โครงการงานโฮมเหง้าเผ่าผู้ไทย ไหว้พระไกรสรราชเมืองหนองสูง 
ประจําปี 2564

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ งานโฮมเหง้าเผ่าผู้ไทย 
งานประจําปีอําเภอหนองสูง เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในเขตตําบลภูวงและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดงาน 
-เป็นไปตามระเบียกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย 
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการงานแข่งขันกีฬาและการ
ส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.ภูวง พ.ศ. 2561-2565
หน้าที่ 95 ลําดับที่ 3
     
     
     

>โครงการพาลูกจูงหลานเข้าวัด ประจําปี 2564 จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการพาลูก
จูงหลานเข้าวัด ประจําปี 2564 เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากร
ค่าอาหาร/อาหารว่าง ค่าน้ําดื่ม/น้ําแข็ง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดงาน   
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557   
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.ภูวง พ.ศ. 2561-2565
หน้าที่ 54 ลําดับที่ 1     
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>โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมของชุมชน
โรงเรียน วัด ในการพัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส 
ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม      
-เป็นไปตามระเบียกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย 
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการงานแข่งขันกีฬาและการ
ส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.ภูวง พ.ศ. 2561-2565
หน้าที่ 55 ลําดับที่ 4    

งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

>อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลภูวง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีต่างๆ  
และวัฒนธรรมท้องถิ่นเช่น ประเพณี บุญบั้งไฟ 
บุญผะเหวด  บุญกองข้าว บุญประจําปีของหมู่บ้านและอื่นๆ     
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.ภูวง (พ.ศ. 2561-2565)  
หน้าที่ 96 ลําดับที่ 5     
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,265,835 บาท

งบบุคลากร รวม 1,509,780 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,509,780 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,312,980 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมเงินปรับปรุง
เงินเดือนในกองช่าง ตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง 
หัวหน้าฝายการโยธา นายช่างโยธา เจ้าพนักงานธุรการ 
และตําแหน่งอื่นๆ พร้อมทั้งปรับปรุงอัตราเงินเดือน
ตามกฎหมาย
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 
0809.2/ว 138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทาง
การคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
 
     

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ พนักงานเทศบาล  
ตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง  หัวหน้าฝายการโยธา 
และตําแหน่งอื่นๆ ที่มีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่ง
ตามกฎหมาย  
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 
0809.2/ว 138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทาง
การคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 112,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้าง ในกองช่าง 
ตําแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไปและ  
ตําแหน่งอื่นๆ พร้อมเงินปรับปรุงเงินค่าจ้างตามกฎหมาย 
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 
0809.2/ว 138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทาง
การคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
     
     
     
    

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวหรือเงินเพิ่มพิเศษ 
ให้แก่พนักงานจ้างในกองช่าง ตําแหน่งพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไปและตําแหน่งอื่นๆ 
พร้อมเงินปรับปรุงเงินค่าจ้างตามกฎหมาย 
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที่ 
มท 0809.2/ว 138 ลว.30  ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
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งบดําเนินงาน รวม 657,300 บาท
ค่าตอบแทน รวม 114,300 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 52,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาล หรือ
เงินอื่นใดในทํานองเดียวกันแก่ผู้ที่ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์ต่อเทศบาล  ตลอดจนค่าตอบแทนคณะกรรมการ  
เปิดซอง-รับซอง การสอบราคา ประกวดราคา ค่าควบคุมงาน
และค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างซึ่งมีสิทธิได้รับ 
ค่าตอบแทนตามกฎหมายแก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 
และค่าตอบแทนอื่นๆ
-เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น
ให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557    
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง ที่ได้
ปฏิบัติหน้าที่ตามคําสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 
เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559    
     
     
     
     

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 59,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล 
และลูกจ้างประจํา ตลอดทั้งผู้มีสิทธิเบิกค่าการศึกษาบุตร  
ค่าช่วยเหลือได้ตามกฎหมาย 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2549 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522  ลงวันที่
9 สิงหาคม 2559 เรื่องประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียน               
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ค่าใช้สอย รวม 478,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

>ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 348,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้างงานบุคคล
ค่าเย็บปกหนังสือหรือเข้าปก ค่าบอกรับวารสาร ค่าการจัดทํา
วารสาร/จุลสารหรือสื่อต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ  
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้า ค่าติดตั้งระบบโทรศัพท์  ค่าติดตั้ง
ระบบอินเตอร์เน็ต  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ 
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ หรือที่ต้องชําระตามกฎหมาย 
หรือมีหนังสือสั่งการให้จ่ายได้  ซึ่งจําเป็นต้องจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งการบริการ  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 4044 ลว. 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์
การดําเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ รายละเอียดตามคําชี้แจง ดังนี้ จํานวน 30,000 บาท

>ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่ผู้บริหาร 
สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ และพนักงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่เทศบาลมีคําสั่งให้เดินทางไปราชการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561
>ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่กฎหมายกําหนด
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท

>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เช่น วัสดุ 
ครุภัณฑ์ต่างๆ และอื่นๆ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
รวมทั้งที่ดินและสิ่งก่อสร้างและอื่นๆ ซึ่งเทศบาล มีอํานาจ
หน้าที่ สามารถดําเนินการได้ตามระเบียบกฎหมาย
>บํารุงซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย ระบบไฟฟ้า ณ 
เทศบาลตําบลภูวง ไฟฟ้าสาธารณะในเขตตําบลภูวง  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
-เป็นไปหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536  
ลว.19 มีนาคม 2561    
    
     

ค่าวัสดุ รวม 65,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ ปากกา  
ดินสอ น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน  ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559  เรื่องแนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ  เช่น หลอดไฟฟ้า 
สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559  เรื่องแนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
     
     
     
     
     

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ไม้ต่างๆ กระเบื้อง 
สังกะสี ตะปู ทราย ปูนขาว ปูนซีเมนต์ อ่างล้างมือ ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559  เรื่องแนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่นอุปกรณ์บันทึกข้อมูล 
ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ เมาส์ แป้นพิมพ์ 
แผงแป้นอักขระ แผ่นกรองแสง ฯลฯ   
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลว. 27  มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ     
     
     
     
     

งบลงทุน รวม 98,755 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 98,755 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

>โต๊ะทํางาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดโต๊ะทํางาน จํานวน 2 ตัวๆ ละ 
5,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้ 
              1) โต๊ะไม้
              2) มี 2 บานประตู
              3) มี 1 ลิ้นชัก
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 
สํานักงานประมาณ    
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ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

>ชุดเครื่องคอริ่ง พร้อมเครื่องปั่นไฟ จํานวน 60,455 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเครื่องคอริ่ง พร้อมเครื่องปั่นไฟ  
โดยมีคุณลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ ดังนี้                         
1. เครื่องคอริ่ง                    ราคา  24,610 บาท
- กําลังเครื่อง 3,500 วัตต์                                           
- แรงดันไฟฟ้าสลับ 220 v                                         
2. กระบอกเจาะคอนกรีต     ราคา  5,350  บาท               
- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว หรือ 102 มิลลิลิตร            
- ความยาวกระบอก 40 ซม.                                        
- การเชื่อมฟันแบบเลเซอร์                                         
3. เครื่องกําเนิดไฟฟ้าชนิดเบนซิน  ราคา 30,495  บาท        
- ควบคุมแรงดันไฟฟ้าโดยใช้ Auto Voltage Regulation 
- กําลังไฟฟ้า 5 kw                                     
- กําลังเครื่องยนต์สูงสุด 8.5 kw                                    
- แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ  220 v                               
- ระบบสตาร์ทมือ/ไฟฟ้า                                           
- เครื่องยนต์เบนซิน    
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 
สํานักงานประมาณ    
                 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

>เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
สําหรับงานประมวลผล โดยมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ดังนี้
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก    
(4 core) จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง 
หรือดีกว่า ดังนี้
1) ในกรณีที่มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory รวมในระดับ 
(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็ว
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สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.3 GHz และมีหน่วย
ประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) 
ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ
2) ในกรณีที่มีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz 
และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่
น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB 
จํานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 
  จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth         
-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563                  
     

>เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3 จํานวน 6,300 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 
สําหรับกระดาษขนาด A3 โดยมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ดังนี้
คุณลักษณะพื้นฐาน
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม่
น้อยกว่า 32 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 14.5 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย
กว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10.4 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom     
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563           
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งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 3,146,200 บาท
งบลงทุน รวม 3,146,200 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,146,200 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

>ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางข้างวัดภูวงธรรมาวาส-
สะพานเหล็กข้ามห้วยบังอี่ หมู่ที่ 3

จํานวน 138,800 บาท

โดยมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดังนี้
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 67.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 268.00 ตารางเมตร  
พร้อมลงดินกลบไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.00-0.50 เมตร
หรือตามสภาพพื้นที่ 
ตามแบบประมาณการกองช่าง เทศบาลตําบลภูวง
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542       
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.ภูวง พ.ศ. 2561-2565   
(เพิ่มเติมฉบับที่ 2/2563 ) หน้าที่ 22  ข้อที่  51

>ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางนานางสิมลา-
วัดดอนปูตา หมู่ที่ 1

จํานวน 67,700 บาท

โดยมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดังนี้
ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 43.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 129.00 ตารางเมตร  
พร้อมลงดินกลบไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.00-0.50 เมตร
หรือตามสภาพพื้นที่ 
ตามแบบประมาณการกองช่าง เทศบาลตําบลภูวง
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542        
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.ภูวง พ.ศ. 2561-2565  
หน้าที่ 58  ข้อที่ 9
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>ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางนานางสุรินทร์-
นานายนงคราญ หมู่ที่ 1

จํานวน 189,900 บาท

โดยมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดังนี้
ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 120.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360.00 ตารางเมตร  
พร้อมลงดินกลบไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.00-0.50 เมตร
หรือตามสภาพพื้นที่ 
ตามแบบประมาณการกองช่าง เทศบาลตําบลภูวง
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542        
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.ภูวง พ.ศ. 2561-2565  
หน้าที่ 58  ข้อที่ 7

>ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางนานายเกตุแก้ว- 
ทางหลวงชนบท หมู่ที่  3

จํานวน 316,600 บาท

โดยมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดังนี้
ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร  
พร้อมลงดินกลบไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.00-0.50 เมตร
หรือตามสภาพพื้นที่ 
ตามแบบประมาณการกองช่าง เทศบาลตําบลภูวง
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542       
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.ภูวง พ.ศ. 2561-2565  
หน้าที่ 83  ข้อที่  85
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>ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางนานายบุญมี- 
นานายนัสนันท์  หมู่ที่  5

จํานวน 500,000 บาท

โดยมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดังนี้
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 240.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 960.00 ตารางเมตร  
พร้อมลงดินกลบไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.00-0.50 เมตร
หรือตามสภาพพื้นที่ 
ตามแบบประมาณการกองช่าง เทศบาลตําบลภูวง
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542       
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.ภูวง พ.ศ. 2561-2565  
หน้าที่ 56  ข้อที่  1

>ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางนานายประพันธ์- 
สะพานเหล็กข้ามห้วยบังอี่  หมู่ที่  3

จํานวน 120,600 บาท

โดยมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดังนี้
ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร  ระยะทาง 76.50 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 229.50 ตารางเมตร  
พร้อมลงดินกลบไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.00-0.50 เมตร
หรือตามสภาพพื้นที่ 
ตามแบบประมาณการกองช่าง เทศบาลตําบลภูวง
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542       
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.ภูวง พ.ศ.2561-2565   
(เพิ่มเติมฉบับที่ 2/2563 ) หน้าที่ 22  ข้อที่  52
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>ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางนานายพันมหา- 
นานายวิฑูรย์ หมู่ที่  7

จํานวน 475,300 บาท

โดยมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดังนี้
ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 300.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 900.00 ตารางเมตร  
พร้อมลงดินกลบไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.00-0.50 เมตร
หรือตามสภาพพื้นที่ 
ตามแบบประมาณการกองช่าง เทศบาลตําบลภูวง
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542       
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.ภูวง พ.ศ. 2561-2565  
หน้าที่ 61  ข้อที่  18

>ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางนานายวิเศษณ์- 
นานายนิพล หมู่ที่  6

จํานวน 500,000 บาท

โดยมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดังนี้
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 240.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 960.00 ตารางเมตร  
พร้อมลงดินกลบไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.00-0.50 เมตร
หรือตามสภาพพื้นที่ 
ตามแบบประมาณการกองช่าง เทศบาลตําบลภูวง
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542       
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.ภูวง พ.ศ. 2561-2565  
หน้าที่ 60  ข้อที่  15
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>ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางนานายสมบัติ- 
นานายบุญศรี หมู่ที่  3

จํานวน 220,000 บาท

โดยมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดังนี้
ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 139.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  417.00 ตารางเมตร  
พร้อมลงดินกลบไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.00-0.50 เมตร
หรือตามสภาพพื้นที่ 
ตามแบบประมาณการกองช่าง เทศบาลตําบลภูวง
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542       
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.ภูวง พ.ศ. 2561-2565  
หน้าที่ 59 ข้อที่ 10

>ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางนานายสมลอ- 
นานายอภิศักดิ์  หมู่ที่  1

จํานวน 284,900 บาท

โดยมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดังนี้
ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 180.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 540.00 ตารางเมตร  
พร้อมลงดินกลบไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.00-0.50 เมตร
หรือตามสภาพพื้นที่ 
ตามแบบประมาณการกองช่าง เทศบาลตําบลภูวง
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542       
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.ภูวง พ.ศ. 2561-2565  
หน้าที่ 56 ข้อที่ 3
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>ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านนายไพประนอม - 
บ้านนางบุญธง หมู่ที่ 1

จํานวน 66,200 บาท

โดยมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดังนี้
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 32.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  128.00 ตารางเมตร  
พร้อมลงดินกลบไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.00-0.50 เมตร
หรือตามสภาพพื้นที่ 
ตามแบบประมาณการกองช่าง เทศบาลตําบลภูวง
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542       
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.ภูวง พ.ศ. 2561-2565  
หน้าที่ 61  ข้อที่ 17

>ก่อสร้างถนนคันดินพร้อมลงดินลูกรังสายทางสวนยางนายจรูญ- 
นานางสาวทิพย์สุดา  หมู่ที่ 2

จํานวน 85,000 บาท

โดยมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดังนี้
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง  300 เมตร 
คันดินสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร  หรือปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า  
600.00 ลูกบาศก์เมตร  ลงดินลูกรังหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  
หรือปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 180.00 ลูกบาศก์เมตร
ตามแบบประมาณการกองช่าง เทศบาลตําบลภูวง
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542       
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.ภูวง พ.ศ. 2561-2565  
หน้าที่ 62  ข้อที่ 21

วันที่พิมพ์ : 10/9/2563  11:19:57 หน้า : 109/115



>เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จํานวน 1,200 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา
ได้(ค่า K)                        
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 
มท 0808.2/ว 2147  ลว.11 กรกฎาคม 2559 เรื่องการ
ตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าจ้างสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                     
     
     

>ลงดินลูกรังสายทางนานายกันยา หมู่ที่  4 จํานวน 170,000 บาท

โดยมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดังนี้
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ระยะทาง 600.00 เมตร  
คันดินสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า
1,200.00 ลูกบาศก์เมตร ลงดินลูกรังหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 360.00 ลูกบาศก์เมตร  
ตามแบบประมาณการกองช่าง เทศบาลตําบลภูวง
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542       
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.ภูวง พ.ศ. 2561-2565 
(เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/2563)  หน้าที่ 16  ข้อที่  32

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภาย
นอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

>ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน ในงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ของเทศบาลตําบลภูวง

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน ที่จ่ายให้แก่
เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งก่อสร้าง     
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ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้าง หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

>ค่าจ้างที่ปรึกษาในงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลตําบล
ภูวง

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้าง 
หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง     

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 6,344,235 บาท

งบกลาง รวม 6,344,235 บาท
งบกลาง รวม 6,344,235 บาท
ค่าชําระหนี้เงินต้น จํานวน 556,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชําระหนี้เงินต้นให้กับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
สํานักงานธุรกิจมุกดาหาร เป็นผู้ให้กู้เงิน เพื่อมาทําโครงการ
ก่อสร้างอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลภูวง ตามสัญญาเงินกู้
(ประจํา) โครงการสินเชื่อเพื่อการพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ฉบับที่  20  ณ เดือนพฤศจิกายน 2557 
วงเงินกู้  5,000,000 บาท
   
          
     

ค่าชําระดอกเบี้ย จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชําระดอกเบี้ย ให้กับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
สํานักงานธุรกิจมุกดาหาร เป็นผู้ให้กู้เงิน เพื่อมาทําโครงการ
ก่อสร้างอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลภูวง ตามสัญญาเงินกู้
(ประจํา) โครงการสินเชื่อเพื่อการพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ฉบับที่  20  ณ เดือนพฤศจิกายน 2557 
วงเงินกู้  5,000,000 บาท
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เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 54,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละห้า
ของค่าจ้าง พร้อมกับหักค่าจ้างของพนักงานจ้าง ส่งเป็นเงินสมทบ
ในอัตราเดียวกัน 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172  ลงวันที่  24 ธันวาคม  2561 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1620  ลงวันที่  22 เมษายน  2562 

     
     
     

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 2,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน 
กรณีลูกจ้าง ประสบอันตราย เจ็บปวย หรือสูญหาย
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561     
 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 3,504,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตําบลภูวง   
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0810.6/ว 651 ลว. 3 มีนาคม  2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.ภูวง  พ.ศ. 2561-2565 
หน้าที่ 85 ลําดับที่ 4
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการตําบลภูวง  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจ่ายเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2553 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0810.6/ว 651 ลว. 3 มีนาคม  2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.ภูวง  พ.ศ. 2561-2565 
หน้าที่ 85 ลําดับที่ 3     

เบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส์ 
ในเขตตําบลภูวง 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0810.6/ว 2927 ลว. 25  กรกฎาคม  2562 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.ภูวง  พ.ศ. 2561-2565 
หน้าที่ 85 ลําดับที่ 1     
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สํารองจ่าย จํานวน 100,445 บาท

เพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือ
กรณีการป้องกันภัยและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัยหรือ
คาดว่าจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทา
ปัญหาความเดือนของประชาชนส่วนรวมได้ เช่น 
การป้องกันและการแก้ไขปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว 
วาตภัย อัคคภัย ไฟาและหมอกควัน โรคติดต่อ และอื่นๆ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1022  ลงวันที่  31 มีนาคม  2563 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1656  ลงวันที่  8 มิถุนายน  2563 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.ภูวง  พ.ศ. 2561-2565 
หน้าที่ 85 ลําดับที่ 5  
     

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

>ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาล จํานวน 24,790 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงชมรมสันนิบาต เทศบาลแห่งประเทศไทย 
ในอัตราร้อยละ 1/6 ของหมวดเงินรายได้ ไม่รวมเงินอุดหนุน
ทั่วไปของปีที่ผ่านมา ตั้งจ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0313.4/ว3889  ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2538 
ซึ่งในปีที่ผ่านมา (2561 ) เทศบาลตําบลภูวง มีรายรับ
ที่ไม่รวมเงินอุดหนุน  14,843,703.76  บาท  คูณด้วยร้อยละ 
1/6 x 1/100 = 0.00167) = 24,788.99  บาท  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบํารุงสมาคม พ.ศ. 2555 
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>ประเภทเงินช่วยเหลือค่าทําศพ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือกรณีพิเศษแก่พนักงานเทศบาล  
ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างเทศบาลที่ถึงแก่กรรม 
ระหว่างรับราชการ ที่มีสิทธิได้รับตามกฎหมาย 
   
     

>สมทบหลักประกันสุขภาพ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับตําบล
ในการจัดตั้งกํากับดูแลการดําเนินงานและบริหารจัดการระบบ
ประกันสุขภาพ การป้องกันโรคและการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ที่จําเป็นต่อสุขภาพและการดํารงชีวิต โดยมีการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมของบุคคลในท้องถิ่น 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.ภูวง  พ.ศ. 2561-2565 
หน้าที่ 84 ลําดับที่ 2    
    

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 294,000 บาท

เพื่อจ่ายสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายโดยคํานวณตั้งจ่ายในอัตรา
ร้อยละ 2  ของประมาณการรายรับ โดยมีวิธีคํานวณดังนี้  
ประมาณการรายรับของงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี  2564 เป็นจํานวนทั้งสิ้น  31,000,000  บาท 
นํามาหักออก จากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน  16,300,000  บาท 
คงเหลือ  14,700,000  บาท นํามาคํานวณในอัตรา ร้อยละ 2 
ได้จํานวนเงิน  294,000  บาท  
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ที่ มท 0819.2/ว 1212 ลว. 20  เมษายน  2562 
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