


รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560
เทศบาลตําบลธาตุนาเวง

อําเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร

ประมาณการรายรับรวมทังสิน 27,100,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร รวม 936,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 520,000 บาท
     คําชีแจง  ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมาเนืองจาก  
คาดว่าจะจัดเก็บได้เพิมขึน
ภาษีบํารุงท้องที จํานวน 16,000 บาท
     คําชีแจง  ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมาเนืองจาก  
คาดว่าจะจัดเก็บได้เพิมขึน
ภาษีป้าย จํานวน 400,000 บาท
     คําชีแจง  ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมาเนืองจาก  
คาดว่าจะจัดเก็บได้เพิมขึน
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 249,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 25,000 บาท
     คําชีแจง  ประมาณการเท่ากับปีทีผ่านมาเนืองจาก  
คาดว่าจะจัดเก็บได้เท่ากับปีทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย จํานวน 120,000 บาท
     คําชีแจง  ประมาณการเท่ากับปีทีผ่านมาเนืองจาก  
คาดว่าจะจัดเก็บได้เท่ากับปีทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 1,000 บาท
     คําชีแจง  ประมาณการเท่ากับปีทีผ่านมาเนืองจาก  
คาดว่าจะจัดเก็บได้เท่ากับปีทีผ่านมา
ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 20,000 บาท
     คําชีแจง  ประมาณการไว้เนืองจากในปีทีผ่านมา สามารถจัดเก็บได้

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 48,000 บาท
     คําชีแจง  ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมาเนืองจาก  
คาดว่าจะจัดเก็บได้เพิมขึน
ค่าใบอนุญาตอืนๆ จํานวน 35,000 บาท
     คําชีแจง  ประมาณการไว้เนืองจากในปีทีผ่านมา สามารถจัดเก็บได้

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 250,000 บาท
ดอกเบีย จํานวน 250,000 บาท
     คําชีแจง  ดอกเบียเงินฝากธนาคารและดอกเบียเงินฝาก กสท.
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา  เนืองจากคาดว่าจะได้รับเพิมขึน
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หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 252,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 250,000 บาท
     คําชีแจง  ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา  เนืองจากคาดว่า
จะขายได้เท่ากับปีทีผ่านมา
รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ จํานวน 2,000 บาท
     คําชีแจง  ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา เนืองจากคาดว่า
จะจัดเก็บได้เท่ากับปีทีผ่านมา
หมวดรายได้จากทุน รวม 3,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จํานวน 3,000 บาท
     คําชีแจง  ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา เนืองจากคาดว่า
จะขายได้เท่ากับปีทีผ่านมา

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดภาษีจัดสรร รวม 13,926,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน จํานวน 260,000 บาท
     คําชีแจง  ประมาณการไว้เนืองจากในปีทีผ่านมาสามารถจัดเก็บได้
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 7,500,000 บาท
     คําชีแจง  ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีผ่านมา เนืองจากคาดว่าจะได้รับ
จัดสรรลดลง
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 1,300,000 บาท
     คําชีแจง  ประมาณการเท่ากับปีทีผ่านมา เนืองจากคาดว่าจะได้รับ
จัดสรรเท่ากับปีทีผ่านมา
ภาษีสุรา จํานวน 700,000 บาท
     คําชีแจง  ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา เนืองจากคาดว่าจะได้รับ
จัดสรรเพิมขึน
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 1,400,000 บาท
     คําชีแจง  ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา เนืองจากคาดว่าจะได้รับ
จัดสรรเพิมขึน
ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 16,000 บาท
     คําชีแจง  ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา เนืองจากคาดว่าจะได้รับ
จัดสรรเพิมขึน
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 150,000 บาท
     คําชีแจง  ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา เนืองจากคาดว่าจะได้รับ
จัดสรรเท่ากับปีทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิน จํานวน 2,600,000 บาท
     คําชีแจง  ประมาณการไว้น้อยกว่าปีทีผ่านมา เนืองจากคาดว่าจะได้รับ
จัดสรรน้อยลง

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดเงินอุดหนุนทัวไป รวม 11,484,000 บาท
เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 11,484,000 บาท

     คําชีแจง  ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา เนืองจากคาดว่าจะได้รับ
จัดสรรเพิมขึน
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

แผนงานบริหารงานทัวไป

งานบริหารทัวไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 0.00 0.00 0.00 695,520 0 % 695,520

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รอง
นายก 0.00 0.00 0.00 120,000 0 % 120,000

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 0.00 0.00 0.00 120,000 0 % 120,000

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 0.00 0.00 0.00 198,720 0 % 198,720

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 0.00 0.00 0.00 1,490,400 0 % 1,490,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 0.00 0.00 0.00 2,624,640 2,624,640

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 0.00 2,105,080 9.4 % 2,303,040

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 0.00 0.00 88,500 1.69 % 90,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 396,720 2.9 % 408,240

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 42,120 -27.35 % 30,600

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 0.00 2,632,420 2,831,880

รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 0.00 5,257,060 5,456,520

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตําบลธาตุนาเวง

อําเภอเมืองสกลนคร    จังหวัดสกลนคร
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 0.00 0.00 30,000 0 % 30,000

ค่าเบียประชุม 0.00 0.00 0.00 30,000 0 % 30,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 4,000 400 % 20,000

ค่าเช่าบ้าน 0.00 0.00 0.00 144,000 -50 % 72,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 0.00 20,000 0 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 228,000 172,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 600,000 -50 % 300,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 0.00 0.00 60,000 -50 % 30,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าชดใช้ความเสียหาย,ค่าสินไหมทดแทน 0.00 0.00 0.00 10,000 0 % 10,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 300,000 0 % 300,000

ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการรับ-ส่งเสด็จฯ 0.00 0.00 0.00 61,260 63.24 % 100,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง 0.00 0.00 0.00 4,500 3,233.33 % 150,000

โครงการฝึกอบรมเพือพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร 0.00 0.00 0.00 41,760 378.93 % 200,000

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน
กฎหมายแก่พนักงานและประชาชน 0.00 0.00 0.00 0 100 % 30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 0.00 50,000 100 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 1,127,520 1,220,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 200,000 -50 % 100,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 0.00 20,000 0 % 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 0.00 100,000 -50 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

วัสดุก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 20,000 0 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 0.00 25,000 -20 % 20,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0.00 0.00 0.00 200,000 -50 % 100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 605,000 350,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0.00 0.00 15,546.04 500,000 -50 % 250,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 0.00 0.00 0.00 48,000 -37.5 % 30,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 0.00 0.00 10,819.33 96,000 -58.33 % 40,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 0.00 0.00 683.00 30,000 -50 % 15,000

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 0.00 0.00 0.00 170,000 -50 % 85,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 27,048.37 844,000 420,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 27,048.37 2,804,520 2,162,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครืองตัดสติกเกอร์ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 33,000

ชุดโต๊ะคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 5,000 -100 % 0

ชุดโต๊ะทํางาน 0.00 0.00 0.00 5,000 -100 % 0

ตู้เก็บแฟ้มเอกสาร 0.00 0.00 0.00 5,000 -100 % 0

ตู้โชว์ 0.00 0.00 0.00 15,000 -100 % 0

พรมปูพืนเวทีห้องประชุม 0.00 0.00 0.00 32,000 -100 % 0

พัดลมตังพืนอุตสาหกรรม 3 ขา 0.00 0.00 0.00 0 100 % 20,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถบรรทุก(ดีเซล) 0.00 0.00 0.00 787,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ขาตังไมโครโฟนคออ่อนพร้อม
ไมโครโฟน 0.00 0.00 0.00 1,800 -100 % 0

ขาตังไมโครโฟนแบบสูง 0.00 0.00 0.00 3,200 -100 % 0

ไมโครโฟนไร้สาย 0.00 0.00 0.00 5,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ถังต้มนําไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 0 100 % 13,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 859,000 66,000

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 859,000 66,000

รวมงานบริหารทัวไป 0.00 0.00 27,048.37 8,920,580 7,684,520

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 0.00 1,026,560 6.35 % 1,091,760

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 0.00 2,740 -100 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 0.00 0.00 42,000 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 457,760 10.05 % 503,760

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 84,000 -9 % 76,440

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 0.00 1,613,060 1,713,960

รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 0.00 1,613,060 1,713,960

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 0.00 0.00 100,000 -50 % 50,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 10,000 0 % 10,000

ค่าเช่าบ้าน 0.00 0.00 0.00 60,000 0 % 60,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 0.00 45,000 -22.22 % 35,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 215,000 155,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 25,000 20 % 30,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 75,000 -33.33 % 50,000

โครงการจัดทําแผนทีภาษี 0.00 0.00 0.00 35,000 471.43 % 200,000

โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี 0.00 0.00 0.00 10,000 0 % 10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 0.00 20,000 50 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 165,000 320,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 50,000 0 % 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 0.00 5,000 0 % 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 0.00 5,000 0 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 0.00 0 100 % 30,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0.00 0.00 0.00 0 100 % 60,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 25,000 -60 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 85,000 160,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการโทรศัพท์ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 12,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 0.00 0 12,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 465,000 647,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีพนักพิง 0.00 0.00 0.00 0 100 % 2,800

ชุดโต๊ะทํางาน 0.00 0.00 0.00 0 100 % 5,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 30,000 -100 % 0

เครืองพิมพ์เลเซอร์ชนิดขาวดํา 0.00 0.00 0.00 25,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 55,000 7,800

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 55,000 7,800

รวมงานบริหารงานคลัง 0.00 0.00 0.00 2,133,060 2,368,760

รวมแผนงานบริหารงานทัวไป 0.00 0.00 27,048.37 11,053,640 10,053,280

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. 0.00 0.00 0.00 300,000 -50 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 300,000 150,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 300,000 150,000

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 0.00 0.00 0.00 300,000 150,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 0.00 0.00 0.00 300,000 150,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 0.00 240,480 214.52 % 756,360

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 45,240 547.48 % 292,920

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 8,760 195.89 % 25,920

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 0.00 294,480 1,075,200

รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 0.00 294,480 1,075,200

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา 0.00 0.00 0.00 294,480 1,075,200

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา
1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก

0.00 0.00 0.00 30,000 0 % 30,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา
2. ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน 
ศพด.

0.00 0.00 0.00 728,000 -51.54 % 352,800

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา       
3.  ค่าจัดการเรียนการสอน

0.00 0.00 0.00 0 100 % 122,400

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 758,000 505,200

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 10,000 0 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 0.00 10,000 0 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

ค่าอาหารเสริม (นม) 0.00 0.00 0.00 272,687 -49.4 % 137,967

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 10,000

วัสดุการศึกษา 0.00 0.00 0.00 17,790 68.63 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 310,478 197,967

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 1,068,477.56 703,167

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ชุดโต๊ะทํางาน 0.00 0.00 0.00 0 100 % 10,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ตู้เย็นขนาด 7 คิวบิกฟุต 0.00 0.00 0.00 0 100 % 9,400

โต๊ะอาหารเด็กพร้อมเก้าอี 0.00 0.00 0.00 0 100 % 48,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองพิมพ์ Multifunchion แบบฉีด
หมึก(Inkjet) 0.00 0.00 0.00 7,600 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 7,600 67,400

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 7,600 67,400

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 0.00 0.00 0.00 1,076,077.56 770,567

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ 0.00 0.00 0.00 16,310 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 16,310 20,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 16,310 20,000

รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับ 0.00 0.00 0.00 16,310 20,000

รวมแผนงานการศึกษา 0.00 0.00 0.00 1,386,867.56 1,865,767

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 0.00 497,960 28.05 % 637,620

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 0.00 0.00 42,000 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 399,500 10.48 % 441,360

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 54,000 11.11 % 60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 0.00 993,460 1,180,980

รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 0.00 993,460 1,180,980

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 30,000 0 % 30,000

ค่าเช่าบ้าน 0.00 0.00 0.00 72,000 -50 % 36,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 0.00 54,000 -44.44 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 156,000 96,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 463,640 -56.86 % 200,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 10,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 110,000 -54.55 % 50,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 0.00 120,000 -58.33 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 693,640 310,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 60,000 -50 % 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 0.00 5,000 0 % 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 0.00 200,000 -62.5 % 75,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 0.00 30,000 66.67 % 50,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0.00 0.00 0.00 200,000 -50 % 100,000

วัสดุเครืองแต่งกาย 0.00 0.00 0.00 60,000 -50 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 565,000 300,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 1,414,640 706,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ชุดโต๊ะทํางาน 0.00 0.00 0.00 5,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครืองพ่นหมอกควัน 0.00 0.00 0.00 118,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องถ่ายภาพนิงระบบดิจิตอล 0.00 0.00 0.00 4,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครืองตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน 0.00 0.00 0.00 11,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 138,000 0

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 138,000 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข 0.00 0.00 0.00 2,546,100 1,886,980

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการจัดการขยะครบวงจร 0.00 0.00 0.00 30,000 0 % 30,000

โครงการจัดการขยะอันตราย 0.00 0.00 0.00 20,000 0 % 20,000

โครงการจัดการขยะอินทรีย์ 0.00 0.00 0.00 20,000 0 % 20,000

โครงการตรวจสุขภาพประชาชนเบืองต้น
และปฐมพยาบาลเบืองต้น 0.00 0.00 0.00 0 100 % 20,000

โครงการประชาร่วมใจต้านภัยไข้เลือด
ออก 0.00 0.00 0.00 140,000 -50 % 70,000

โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่
ประชาชนและผู้ประกอบการจําหน่าย
บุหรีและสุรา

0.00 0.00 0.00 0 100 % 10,000

โครงการป้องกันโรคจากสัตว์สู่คน 0.00 0.00 0.00 50,000 0 % 50,000

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนชราและ
คนพิการ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 30,000

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 10,000

โครงการรณรงค์อนุรักษ์ธรรมชาติและสิง
แวดล้อม 0.00 0.00 0.00 20,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

โครงการรักนํา รักป่า รักษาแผ่นดิน 0.00 0.00 0.00 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 280,000 290,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 280,000 290,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน 0.00 0.00 0.00 280,000 290,000

งานศูนย์บริการสาธารณสุข

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0.00 0.00 0.00 37,500 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 37,500 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 37,500 0

รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข 0.00 0.00 0.00 37,500 0

รวมแผนงานสาธารณสุข 0.00 0.00 0.00 2,863,600 2,176,980

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 0.00 275,040 6.85 % 293,880

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 0.00 275,040 293,880

รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 0.00 275,040 293,880

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ 0.00 0.00 0.00 275,040 293,880

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0.00 0.00 0.00 275,040 293,880
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 0.00 695,485 20.8 % 840,120

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 0.00 14,160 -100 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 0.00 0.00 42,000 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 393,360 2.75 % 404,160

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 45,480 -23.75 % 34,680

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 0.00 1,190,485 1,320,960

รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 0.00 1,190,485 1,320,960

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 10,000

ค่าเช่าบ้าน 0.00 0.00 0.00 72,000 -67.5 % 23,400

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 0.00 10,000 140 % 24,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 82,000 57,400

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 6,995 614.8 % 50,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 30,000 66.67 % 50,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 0.00 100,000 198.14 % 298,143

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 136,995 398,143

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 60,000 -50 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

วัสดุก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 520,000 -61.54 % 200,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 0.00 60,000 -16.67 % 50,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0.00 0.00 0.00 200,000 -50 % 100,000

วัสดุการเกษตร 0.00 0.00 0.00 0 100 % 50,000

วัสดุเครืองแต่งกาย 0.00 0.00 0.00 15,000 33.33 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 15,000 33.33 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 870,000 470,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 1,088,995 925,543

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ชุดโต๊ะทํางาน 0.00 0.00 0.00 5,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครืองกําเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 63,000

ไมโครโฟน 0.00 0.00 0.00 2,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์สํารวจ

กล้องระดับ ขนาดกําลังขยาย 24 เท่า 0.00 0.00 0.00 24,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 30,000 -3.33 % 29,000

เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว
ดํา 0.00 0.00 0.00 0 100 % 53,000

เครืองสํารองไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 0 100 % 11,600

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 61,000 156,600

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 61,000 156,600
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 25,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0 25,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0 25,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 0.00 0.00 0.00 2,340,480 2,428,103

งานไฟฟ้าถนน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 0.00 400,000 -50 % 200,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 400,000 200,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 400,000 200,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เครืองสกัดคอนกรีต 0.00 0.00 0.00 50,000 -100 % 0

เครืองสว่าน 0.00 0.00 0.00 6,550 -100 % 0

รอกสลิงดึงสายไฟ 0.00 0.00 0.00 2,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์โรงงาน

เครืองเจีย/ตัด แบบมือถือ 0.00 0.00 0.00 5,500 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 64,550 0

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที 2 สายหลังโรงเรียนเทคโนฯ 0.00 0.00 0.00 578,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที 4 ซอยแสนสุข 0.00 0.00 0.00 234,400 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที 5 คุ้มหนองสะเดา 0.00 0.00 0.00 498,600 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านโคกสว่าง หมู่ที 2(ซอยข้าง
ศาลาประชาคม)

0.00 0.00 0.00 0 100 % 499,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านดงพัฒนา หมู่ที 4 (ซอยทุ่งนา) 0.00 0.00 0.00 0 100 % 448,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านรุ่งพัฒนา หมู่ที 3(ถนนท้ายหมู่
บ้านช่วงที 1)

0.00 0.00 0.00 490,500 -100 % 0

โครงการก่อสร้างท่อระบายนําแบบมีบ่อ
พัก หมู่ที 4 สายกลางหมู่บ้าน 0.00 0.00 0.00 671,800 -100 % 0

โครงการก่อสร้างท่อระบายนําแบบมีบ่อ
พักถนนกลางหมู่บ้าน หมู่ 1 สายหน้าบ้าน
นายวิไสย

0.00 0.00 0.00 173,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างท่อระบายนําแบบมีบ่อ
พักสายกลางหมู่บ้าน หมู่ที 4 (เพิมเติม) 0.00 0.00 0.00 301,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บ้านหนองบัว
ใหญ่  หมู่ที 1 ถนนกลางหมู่บ้าน

0.00 0.00 0.00 0 100 % 416,000

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนํา
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักบ้านดง
พัฒนา หมู่ที 4 ถนนบ้านดงพัฒนา

0.00 0.00 0.00 0 100 % 374,000

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนํา
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักและ
กําแพงกันดินสํานักงานเทศบาลตําบลธาตุ
นาเวง

0.00 0.00 0.00 0 100 % 811,000

โครงการติดตังป้ายจราจรแนะนํา และ
ป้ายชีทางสํานักงานเทศบาลตําบลธาตุนา
เวง

0.00 0.00 0.00 123,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.และวางท่อ
ระบายนํา หมู่ที 3 
ซอยอินธิแสง(ช่วงที 1)

0.00 0.00 0.00 0 100 % 598,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมสิงก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 450,189 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงสิงก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0 100 % 20,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 3,520,489 3,166,000

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 3,585,039 3,166,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 0.00 0.00 270,261 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 270,261 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 270,261 0

รวมงานไฟฟ้าถนน 0.00 0.00 0.00 4,255,300 3,366,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 0.00 0.00 0.00 6,595,780 5,794,103

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการขับเคลือนแผนชุมชน 0.00 0.00 0.00 0 100 % 20,000

โครงการจัดประชุมประชาคม 0.00 0.00 0.00 10,000 0 % 10,000

โครงการบําบัดทุกข์บํารุงสุขแบบ ABC 0.00 0.00 0.00 20,000 0 % 20,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วง
เทศกาล 0.00 0.00 0.00 140,000 -50 % 70,000

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและสนับสนุน
กลุ่มอาชีพ 0.00 0.00 0.00 50,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและสนับสนุน
อาชีพ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 50,000

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 0.00 0.00 0.00 10,000 0 % 10,000

โครงการส่งเสริมภาวะผู้นําแก่สตรีใน
ตําบล 0.00 0.00 0.00 30,000 0 % 30,000
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โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
ตําบลธาตุนาเวง 0.00 0.00 0.00 30,000 0 % 30,000

โครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริ 0.00 0.00 0.00 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 320,000 270,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 320,000 270,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 0.00 0.00 0.00 320,000 270,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0.00 0.00 0.00 320,000 270,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการแข่งขันกีฬาเชือมความสามัคคี
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 0.00 0.00 19,640 52.75 % 30,000

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 0.00 0.00 0.00 84,574 18.24 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 104,214 130,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 104,214 130,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0.00 0.00 0.00 104,214 130,000
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสําคัญต่าง ๆ 0.00 0.00 0.00 30,000 66.67 % 50,000

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และ
วันผู้สูงอายุ 0.00 0.00 0.00 19,765 152.97 % 50,000

โครงการจัดงานวันลอยกระทง 0.00 0.00 0.00 193,902 -48.43 % 100,000

โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา 0.00 0.00 0.00 15,000 0 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 258,667 215,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 258,667 215,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน 0.00 0.00 0.00 258,667 215,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 0.00 0.00 0.00 362,881 345,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างฝายนําล้นห้วยทราย หมู่
ที 4 บ้านดงพัฒนา 0.00 0.00 0.00 431,400 -100 % 0

โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ(แบบเตา
เดียว) บ้านมะขามป้อม หมู่ที 5 0.00 0.00 0.00 0 100 % 904,000

โครงการก่อสร้างรัวลวดหนามรอบสระ
หนองบัว หมู่ที 1 0.00 0.00 0.00 107,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต
อเนกประสงค์ตําบลธาตุนาเวง 0.00 0.00 0.00 260,000 -100 % 0

โครงการติดตังป้ายประชาสัมพันธ์ชือหมู่
บ้านในเขตเทศบาลตําบลธาตุนาเวง 0.00 0.00 0.00 140,000 -100 % 0
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โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคม
พร้อมรัวรอบศาลาฯ บ้านมะขามป้อม หมู่
ที 5

0.00 0.00 0.00 616,800 -100 % 0

โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนา
นเด็กเล็กเทศบาลตําบลธาตุนาเวง 0.00 0.00 0.00 0 100 % 650,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 1,555,200 1,554,000

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 1,555,200 1,554,000

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน 0.00 0.00 0.00 1,555,200 1,554,000

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0.00 0.00 0.00 1,555,200 1,554,000

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

ค่าชําระหนีเงินต้น 0.00 0.00 0.00 988,060 6.09 % 1,048,233

ค่าชําระดอกเบีย 0.00 0.00 0.00 339,810 -17.71 % 279,638

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 0.00 0.00 0.00 222,824 -48.88 % 113,904

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 1,890,000

เบียยังชีพคนพิการ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 528,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 0.00 0.00 3,000.00 24,000 0 % 24,000

สํารองจ่าย 0.00 0.00 0.00 302,269 -13.98 % 260,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 0.00 0.00 0.00 139,555 0.96 % 140,895
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน (กบท.) 0.00 0.00 0.00 314,000 -0.54 % 312,320

รวมงบกลาง 0.00 0.00 3,000.00 2,330,518 4,596,990

รวมงบกลาง 0.00 0.00 3,000.00 2,330,518 4,596,990

รวมงบกลาง 0.00 0.00 3,000.00 2,330,518 4,596,990

รวมแผนงานงบกลาง 0.00 0.00 3,000.00 2,330,518 4,596,990

รวมทุกแผนงาน 0.00 0.00 30,048.37 27,043,526.56 27,100,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตําบลธาตุนาเวง
อําเภอ เมืองสกลนคร   จังหวัดสกลนคร

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 27,100,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว
ไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 7,684,520 บาท
งบบุคลากร รวม 5,456,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี และ รองนายกเทศมนตรี 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน
และประโยชน์ตอบแทนอืนของนายก รองนายก สมาชิกสภาเทศบาล
ทีดํารงตําแหน่งประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา เลขานุการ 
ทีปรึกษานายก ฯ (ฉบับที 2)  พ.ศ.  2557    

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี  และ 
รองนายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน
เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอืนของนายก รองนายก 
สมาชิกสภาเทศบาลทีดํารงตําแหน่งประธานสภา รองประธานสภา 
สมาชิกสภา เลขานุการ ทีปรึกษานายกฯ(ฉบับที 2)  พ.ศ.  2557     

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและ
ประโยชน์ตอบแทนอืนของนายก รองนายก สมาชิกสภาเทศบาล
ทีดํารงตําแหน่งประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา เลขานุการ 
ทีปรึกษานายก ฯ  (ฉบับที 2) พ.ศ.  2557     

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 198,720 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี 
ทีปรึกษานายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอืน
ของนายก รองนายก สมาชิกสภาเทศบาลทีดํารงตําแหน่ง
ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา เลขานุการ 
ทีปรึกษานายกฯ (ฉบับที 2)  พ.ศ.  2557     
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เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,490,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภา 
รองประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน  12  อัตรา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน
และประโยชน์ตอบแทนอืนของนายกรองนายก สมาชิกสภาเทศบาล
ทีดํารงตําแหน่งประธานสภา รองประธานสภาสมาชิกสภา เลขานุการ
ทีปรึกษานายกฯ (ฉบับที 2)  พ.ศ.  2557     

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,831,880 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,303,040 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  ของสํานักปลัดเทศบาล  ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน เรืองกําหนดมาตรฐานกลางการบริหาร
งานบุคคลส่วนท้องถิน(ฉบับที 5) ลงวันที 21 พฤษภาคม 2558    

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งปลัดเทศบาล   และหัวหน้า
สํานักปลัดเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดสกลนคร เรืองหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหาร
งานบุคคลของเทศบาล(เพิมเติม) พ.ศ.2559     

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 408,240 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและค่าตอบแทนพิเศษของ
พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดสกลนคร เรืองหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับที 4)  ลงวันที 5  ตุลาคม  2558    

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 30,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้าง  
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร 
เรืองหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิม
การครองชีพชัวคราว (ฉบับที 2) ลงวันที 6 สิงหาคม 2557     
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งบดําเนินงาน รวม 2,162,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 172,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 30,000 บาท

1.เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ จํานวน 20,000 บาท 
   เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่
   พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างของเทศบาลตําบลธาตุนาเวง
   ตังจ่ายตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 4072  ลงวันที 15    
   กรกฎาคม  2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
   รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของ อปท. และระเบียบ
   กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอืน
   เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี(โบนัส)
   แก่พนักงานส่วนท้องถิน ให้เป็นรายจ่ายอืนของ อปท.พ.ศ.2557
2.ประเภทค่าสมนาคุณคณะกรรมการสอบสวน จํานวน 10,000 บาท
   เพือจ่ายเป็นค่าสมนาคุณคณะกรรมการสอบสวน
      
    

ค่าเบียประชุม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียประชุมของคณะกรรมการสภาเทศบาลฯ     

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่
พนักงานเทศบาลหรือลูกจ้างของเทศบาลและพนักงานจ้างในกรณี
ทีได้รับคําสังหรือการสังการให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและ
มีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยที  มท 0808.4/ว 1562 
ลงวันที 15 พฤษภาคม 2550     

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลทีมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้
ตามหนังสือ มท  0808.2/6250  ลงวันที 27  พฤษภาคม  2551 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน
พ.ศ.2551     

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนให้กับบุตรของพนักงานเทศบาลทีมีสิทธิ
ให้เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกียวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2541  
แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 3 พ.ศ. 2549  ประกอบกับหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0809.3/ว 1891  ลงวันที  17  กรกฎาคม  2557     
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ค่าใช้สอย รวม 1,220,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 300,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  เช่น  ค่าติดตังระบบอินเตอร์เน็ต
ค่าประกันรถยนต์  ค่าจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล  และเทศบัญญัติ  
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่ารับวารสารและหนังสือพิมพ์ 
ค่าจัดทําป้ายต่างๆ ค่าล้างอัดขยายรูป ค่าใช้จ่ายในการฟ้องบังคับคดี 
ค่าจัดทําเอกสารเผยแพร่ต่างๆค่าจัดทําวารสารประชาสัมพันธ์
เทศบาลฯ ตามนโยบายผู้บริหาร ค่าใช้จ่ายในการวางระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ในสํานักงานเพือการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ค่าจ้างเหมารถ  ค่าจ้างแรงงานแก้ปัญหาการว่างงาน ค่าเช่าเครืองถ่าย
เอกสาร ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกดําเนินการใดทีมิใช่การประกอบ 
ดัดแปลงและต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้างใดๆ และค่าใช้จ่าย
รายการอืนๆทีอาจเกิดขึน     

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท
1.ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จํานวน 10,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  เช่น 
ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที
เกียวเนืองในการเลียงรับรอง รวมทังค่าบริการด้วยและค่าใช้จ่ายอืนๆ
ซึงจําเป็นต้องจ่ายเกียวกับการรับรองเพือเป็นค่ารับรองในการต้อนรับ
บุคคลหรือคณะบุคคลทีไปนิเทศงาน  ตรวจงาน  หรือเยียมชม  ให้ตัง
งบประมาณได้ไม่เกินปีละ 1 % ของรายได้จริงของปีงบประมาณ
ทีล่วงมาโดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เงินกู้ 
เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินทีมีผู้อุทิศให้  ตามหนังสือที 
มท 0808.4/ว 2381  ลงวันที 28 กรกฎาคม  2548   
2.ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
   เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิน เช่น ค่าอาหาร 
ค่าเครืองดืมต่างๆ เครืองใช้ในการเลียงรับรองและค่าบริการอืนๆด้วย
ซึงจําเป็นต้องจ่ายเกียวกับการรับรองในการประชุมสภาท้องถิน และ
ค่าใช้จ่ายอืน เช่น ดอกไม้ ธูป เทียน ฯลฯ ทีเกียวกับการประชุมสภา
ท้องถินตามหนังสือที มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที 28 กรกฎาคม 2548  
   

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าชดใช้ความเสียหาย,ค่าสินไหมทดแทน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าชดใช้ความเสียหายหรือสินไหมทดแทนกรณีเกิด
อุบัติเหตุจากเทศบาล     

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 300,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของพนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้าง  ผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ สมาชิก อปพร. 
และบุคคลอืนทีได้รับคําสังให้เดินทางไปราชการ เช่น  ค่าเบียเลียง 
ค่าซือเอกสารทางวิชาการ ค่าพาหนะ ค่าทีพักค่าลงทะเบียน และ
ค่าใช้จ่ายรายการอืนๆ ทีจําเป็นต้องใช้จ่ายในรายการนี ตามหนังสือ
ที มท 0808.2/ว2052 ลงวันที 7 เมษายน  2558 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน(ฉบับที 2) พ.ศ.2558
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ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการรับ-ส่งเสด็จฯ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการนํามวลชนไปเฝ้ารอรับ – ส่งเสด็จฯ
ค่าดําเนินการเกียวกับกิจกรรมในพระองค์ฯ เป็นค่าการเตรียมการ
ทีจําเป็นเช่น ค่าพาหนะ ค่าอาหาร  ค่านํา  ค่าธง ค่าพระบรมฉายาลักษณ์  
ค่าพระบรมสาทิสลักษณ์  ค่าจัดตกแต่งซุ้มรับเสด็จ  ค่าจ้างเหมาต่าง ๆ 
หรือค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้องและจําเป็นทีอาจเกิดขึน     

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง จํานวน 150,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตังผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตําบล
ธาตุนาเวงกรณีครบวาระหรือกรณีแทนตําแหน่งทีว่างรวมทังรายการ
ค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นและอาจเกิดขึนในการเลือกตังฯ     

โครงการฝึกอบรมเพือพัฒนาศักยภาพบุคลากร จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมสัมมนา และเดินทางไป
ทัศนศึกษาดูงานนอกสถานทีของผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิน
พนักงานและพนักงานจ้างขององค์กรปกครองท้องถิน เช่นเงินค่า
ตอบแทนวิทยากร  ค่าเช่าสถานที  ค่าอาหาร  ค่าเอกสาร  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าพาหนะ ค่าทีพัก ค่าของขวัญ
ของทีระลึก  และค่าใช้จ่ายรายการอืนๆทีอาจเกิดขึนจากโครงการนี
ตามแผนพัฒนาสามปี  (2560-2562)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
บริหารจัดการบ้านเมืองทีดี แนวทางการพัฒนาองค์กรและบุคลากร     

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่พนักงานและประชาชน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย
แก่พนักงานและประชาชน  เช่นเงินค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหาร  
ค่าเอกสารในการฝึกอบรม  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม และค่าใช้จ่าย
รายการอืนๆทีอาจเกิดขึนจากโครงการนีตามแผนพัฒนาสามปี 
(2560-2562)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี 
แนวทางการพัฒนาองค์กรและบุคลากร     

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน  ซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ  
ยานพาหนะ  ฯลฯ     

ค่าวัสดุ รวม 350,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น เครืองขียน กระดาษ หมึก 
ดินสอ ปากกา คลิป กาว แฟ้ม ซอง ตรายาง ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ 
ไวท์บอร์ด พรม แผ่นป้ายต่างๆ ยางลบ หมึกถ่ายเอกสาร ไม้บรรทัด 
เครืองเย็บกระดาษ เครืองตัดกระดาษ กุญแจ พระบรมฉายาลักษณ์ 
นาฬิกา เครืองคํานวณเลข  กระเป๋า  นําดืมสําหรับบริการประชาชน
ในสํานักงาน และอืนๆ ทีจัดเข้าวัสดุสํานักงานและหน่วยงานมีความ
จําเป็นต้องใช้ ตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 เรือง
แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์
การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ลงวันที 27 มิถุนายน 2559   
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า 
ปลักไฟ ขาตังไมโครโฟน ไมโครโฟน ลําโพง หม้อแปลงไฟฟ้า และ
รายการอืนทีจัดเข้าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุและมีความจําเป็นสําหรับ
หน่วยงาน ตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 เรืองแนวทาง
การพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์
การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ลงวันที 27 มิถุนายน 2559   
 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถ้วย จาน ช้อน แก้วนํา 
จานรองแก้วนํา  นํายาล้างห้องนํา  นํายาขัดพืน นํายาล้างจาน ไม้กวาด  
ผ้าปูโต๊ะ  ผงซักฟอก  แปรง  กระจกเงา  กระติกนําร้อน กระติกนําแข็ง  
ถังขยะ ถุงขยะ และอืนๆ ทีจัดเข้าประเภทวัสดุงานบ้านงานครัวและ
มีความจําเป็นสําหรับหน่วยงาน ตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว 1248 เรืองแนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักเกณฑ์การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ลงวันที 
27 มิถุนายน 2559    

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ นํามันทาไม้  อิฐ หิน 
ปูน ทราย เหล็ก สังกะสี ตะปู กระเบือง สี และอืนๆ ทีจัดเข้าวัสดุ
ประเภทวัสดุก่อสร้างเพือใช้ในการซ่อมแซม บํารุงรักษาทรัพย์สิน
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว 1248 เรืองแนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักเกณฑ์การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ลงวันที 
27 มิถุนายน 2559    

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น ยางรถยนต์ 
ยางนอก  ยางใน สายไมล์ เพลาแบตเตอรี  หัวเทียน  นํามันเบรก  
กระจกมองข้างรถ  ไขควง  หม้อนํารถยนต์  หลอดไฟรถ แม่แรง 
กุญแจปากตาย  และอืนๆ ทีจัดเข้าประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
และมีความจําเป็นสําหรับหน่วยงาน ตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 
0808.2/ว 1248 เรืองแนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
ลงวันที 27 มิถุนายน 2559     

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุนํามันเชือเพลิงหล่อลืน เช่น  ค่านํามันดีเซล  
นํามันเบนซิน นํามันจารบี นํามันเครือง  นํามันก๊าด  และอืนๆทีจัดเข้า
วัสดุนํามันเชือเพลิงหล่อลืนและจําเป็นต้องใช้ของหน่วยงาน  ตามหนังสือ
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 เรืองแนวทางการพิจารณาสิงของ
ทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์การจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ ลงวันที 27 มิถุนายน 2559     
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กัน สี ฟิล์ม ถ่าน แถบบันทึกเสียงหรือภาพ  และอืนๆ 
ทีจัดเข้าวัสดุประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตามหนังสือด่วนทีสุด 
ที มท 0808.2/ว 1248 เรืองแนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ลงวันที 27 มิถุนายน 2559     

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล
อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์
แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนือง เมาส์ สายเคเบิล แป้นพิมพ์ และวัสดุอืนๆ
ทีใช้กับเครืองคอมพิวเตอร์ทีจัดเข้าเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์และมีความจํา
เป็นสําหรับหน่วยงาน ตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 
เรืองแนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลัก
เกณฑ์
การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ลงวันที 27 มิถุนายน 2559   
  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 420,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 250,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าทีใช้ในสํานักงานเทศบาลและค่าใช้ไฟฟ้า
สาธารณะในพืนทีทีอยู่ในเขตความรับผิดชอบของเทศบาล และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กทีอยู่ในเขตเทศบาล     

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาทีใช้ในสํานักงานเทศบาลและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กทีอยู่ในเขตเทศบาล     

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้บริการโทรศัพท์ภายในประเทศทีใช้สําหรับติดต่อ
ราชการในสํานักงานเทศบาล  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าบริการโทรศัพท์
ประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี ตําแหน่งปลัดเทศบาล รวมถึงค่าใช้จ่าย
ทีเกิดขึนเกียวเนืองกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครือง ค่าบํารุงรักษา
หมายเลข ฯลฯ     

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  ค่าโทรเลข  ค่าธนาณัติ  ค่าซือดวงตรา
ไปรษณีย์ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์     

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 85,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ฯลฯ ซึงอยู่ใน
ความรับผิดชอบของหน่วยงาน     
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งบลงทุน รวม 66,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 66,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เครืองตัดสติกเกอร์ จํานวน 33,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองตัดสติกเกอร์  จํานวน 1 เครือง
คุณลักษณะพืนฐาน  มีช่วงการตัดสูงสุดความกว้างไม่น้อยกว่า
340 มม. ยาว  1,000 มม. มีความเร็วในการตัดสูงสุดไม่น้อยกว่า
12-100 มม./วินาที

พัดลมตังพืนอุตสาหกรรม 3 ขา จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือพัดลมตังพืนอุตสาหกรรม 3 ขา จํานวน 4 เครือง  
เครืองละ 5,000 บาท  คุณลักษณะพืนฐาน  มีใบพัดเหล็กอย่างหนาชุบ
โครเมียมไม่เป็นสนิม ขนาด 24 นิว สามารถปรับระดับความแรงลมได้
ไม่น้อยกว่า3ระดับ

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ถังต้มนําไฟฟ้า จํานวน 13,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือถังต้มนําไฟฟ้า  จํานวน 1 เครือง  คุณลักษณะ
พืนฐาน ถังนําสแตนเลสขึนรูปทังใบ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า
18 ลิตร ต้มนําเดือดด้วยกําลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ 
พร้อมผ้าหุ้มกันความร้อนเพือความปลอดภัย

งานบริหารงานคลัง รวม 2,368,760 บาท
งบบุคลากร รวม 1,713,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,713,960 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,091,760 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  ของกองคลัง ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน เรืองกําหนดมาตรฐานกลาง
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน(ฉบับที 5) ลงวันที 21
 พฤษภาคม 2558    
     

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง 
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร 
เรืองหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล(เพิมเติม) พ.ศ.2559     
   

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 503,760 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและค่าตอบแทนพิเศษ
ของพนักงานจ้างตามภารกิจ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดสกลนคร เรืองหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับ
พนักงานจ้าง(ฉบับที 4) ลงวันที 5  ตุลาคม  2558    
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 76,440 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้าง  
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร 
เรืองหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิม
การครองชีพชัวคราว (ฉบับที 2) ลงวันที 6 สิงหาคม 2557     
     

งบดําเนินงาน รวม 647,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 155,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนแก่ผู้ควบคุมงานจากหน่วยงานอืน 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและคณะกรรมการจัดซือ
จัดจ้างต่าง ๆ ทีเทศบาลมีคําสังแต่งตัง     

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่
พนักงานเทศบาลหรือลูกจ้างของเทศบาลและพนักงานจ้างในกรณี
ทีได้รับคําสังหรือการสังการให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและ
มีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยที  มท 0808.4/ว 1562 
ลงวันที 15 พฤษภาคม 2550     

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลทีมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน
ได้ตามหนังสือ มท  0808.2/6250  ลงวันที 27  พฤษภาคม  2551
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถินพ.ศ.2551     

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนให้กับบุตรของพนักงานเทศบาลทีมีสิทธิ
ให้เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกียวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2541  
แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 3 พ.ศ. 2549 ประกอบกับหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0809.3/ว 1891 ลงวันที 17 กรกฎาคม  2557     

ค่าใช้สอย รวม 320,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  เช่น  ค่าติดตังระบบอินเตอร์เน็ต
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่ารับวารสารและหนังสือพิมพ์ 
ค่าจัดทําป้ายต่างๆ ค่าล้างอัดขยายรูป ค่าใช้จ่ายในการฟ้องบังคับคดี 
ค่าจัดทําเอกสารเผยแพร่ต่างๆค่าจัดทําวารสารประชาสัมพันธ์
เทศบาลฯ ตามนโยบายผู้บริหาร ค่าใช้จ่ายในการวางระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ในสํานักงานเพือการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ค่าจ้างเหมารถ  ค่าจ้างแรงงานแก้ปัญหาการว่างงาน   ค่าเช่าเครืองถ่าย
เอกสาร ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกดําเนินการใดทีมิใช่การประกอบ 
ดัดแปลงและต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้างใดๆ และค่าใช้จ่าย
รายการอืนๆทีอาจเกิดขึน     
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของพนักงานเทศบาล
ลูกจ้าง  และบุคคลอืนทีได้รับคําสังให้เดินทางไปราชการ เช่น  
ค่าเบียเลียง ค่าซือเอกสารทางวิชาการ ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน 
ค่าทีพัก และค่าใช้จ่ายรายการอืนๆ ทีจําเป็นต้องใช้จ่ายในรายการนี 
ตามหนังสือ ที มท 0808.2/ว2052 ลงวันที 7 เมษายน  2558 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน(ฉบับที 2) พ.ศ.2558    

โครงการจัดทําแผนทีภาษี จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าคัดลอกข้อมูลรูปแปลงทีดินและค่าจ้างเหมาบุคคล
ภายนอกเพือเดินสํารวจภาคสนาม และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น     

โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจ้างเหมารถยนต์ประชาสัมพันธ์  และค่าใช้จ่าย
รายการอืนๆทีอาจเกิดขึนจากโครงการนี     

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน  ซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ  
ของกองคลัง  ฯลฯ     

ค่าวัสดุ รวม 160,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น เครืองขียน กระดาษ หมึก 
ดินสอ ปากกา คลิป กาว แฟ้ม ซอง ตรายาง ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ 
ไวท์บอร์ด พรม แผ่นป้ายต่างๆ ยางลบ หมึกถ่ายเอกสาร ไม้บรรทัด 
เครืองเย็บกระดาษ เครืองตัดกระดาษ กุญแจ พระบรมฉายาลักษณ์ 
นาฬิกา เครืองคํานวณเลข  กระเป๋า  นําดืมสําหรับบริการประชาชน
ในสํานักงาน และอืนๆ ทีจัดเข้าวัสดุสํานักงานและหน่วยงานมีความ
จําเป็นต้องใช้ ตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 เรือง
แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์
การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ลงวันที 27
 มิถุนายน 2559     
     
    
   

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า 
ปลักไฟ ขาตังไมโครโฟน ไมโครโฟน ลําโพง หม้อแปลงไฟฟ้า และ
รายการอืนทีจัดเข้าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุและมีความจําเป็นสําหรับ
หน่วยงาน ตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 เรือง
แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์
การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ลงวันที 27 มิถุนายน 2559   
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถ้วย จาน ช้อน แก้วนํา
จานรองแก้วนํา  นํายาล้างห้องนํา  นํายาขัดพืน   นํายาล้างจาน  
ไม้กวาดผ้าปูโต๊ะ  ผงซักฟอก  แปรง  กระจกเงา  กระติกนําร้อน 
กระติกนําแข็ง  ถังขยะ ถุงขยะ และอืนๆ ทีจัดเข้าประเภทวัสดุงานบ้าน
งานครัวและมีความจําเป็นสําหรับหน่วยงาน ตามหนังสือด่วนทีสุด 
ที มท 0808.2/ว 1248 เรืองแนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
ลงวันที 27 มิถุนายน 2559     

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น ยางรถยนต์ 
ยางนอก  ยางใน สายไมล์ เพลาแบตเตอรี  หัวเทียน  นํามันเบรก  
กระจกมองข้างรถ  ไขควง  หม้อนํารถยนต์  หลอดไฟรถ แม่แรง 
กุญแจปากตาย  และอืนๆ ทีจัดเข้าประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
และมีความจําเป็นสําหรับหน่วยงาน ตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว 1248 เรืองแนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักเกณฑ์การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ลงวันที 27
 มิถุนายน 2559     

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุนํามันเชือเพลิงหล่อลืน เช่น  ค่านํามันดีเซล  
นํามันเบนซิน    นํามันจารบี  นํามันเครือง   นํามันก๊าด  และอืนๆ
ทีจัดเข้าวัสดุนํามันเชือเพลิงหล่อลืนและจําเป็นต้องใช้ของหน่วยงานตาม
หนังสือด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 เรืองแนวทางการพิจารณา
สิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์การจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ ลงวันที 27 มิถุนายน 2559    

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล
อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์
แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนือง เมาส์ สายเคเบิล แป้นพิมพ์ และวัสดุอืนๆ
ทีใช้กับเครืองคอมพิวเตอร์ทีจัดเข้าเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์และมีความจํา
เป็นสําหรับหน่วยงาน ตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 
เรืองแนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลัก
เกณฑ์
การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ลงวันที 27 มิถุนายน 2559   
   

ค่าสาธารณูปโภค รวม 12,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 12,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้บริการโทรศัพท์ประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง     

งบลงทุน รวม 7,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 7,800 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีพนักพิง จํานวน 2,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีพนักพิง  จํานวน  1  ตัว  โดยจัดซือ
ตามราคาท้องถิน     
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ชุดโต๊ะทํางาน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี  จํานวน 1 ชุด  
โดยจัดซือตามราคาท้องถิน     

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 150,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  
ค่าเครืองแบบแต่งกาย ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง
และจําเป็น  ตามหนังสือด่วนมากที มท.0808.2/ว 1798 ลว. 5 มิ.ย
. 2552  ตามแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
บริหารจัดการบ้านเมืองทีดี  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาองค์กรและ
บุคลากร     

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 1,075,200 บาท
งบบุคลากร รวม 1,075,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,075,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 756,360 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิน เรืองกําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิน(ฉบับที 5) ลงวันที 21 พฤษภาคม 2558       

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 292,920 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและค่าตอบแทนพิเศษของ
พนักงานจ้างตามภารกิจ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดสกลนคร เรืองหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับที 4)  ลงวันที 5  ตุลาคม  2558   

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 25,920 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้าง  
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร 
เรืองหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิม
การครองชีพชัวคราว (ฉบับที 2) ลงวันที 6 สิงหาคม 2557
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 770,567 บาท
งบดําเนินงาน รวม 703,167 บาท
ค่าใช้สอย รวม 505,200 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู และผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตําบลธาตุนาเวง เช่นค่าลงทะเบียนฝึกอบรม 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หรือค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นและ
เกียวข้อง ตามหนังสือด่วนทีสุด มท 0816.4/ว1507 เรืองซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
รายการเงินอุดหนุนทัวไป เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ฯ ลงวันที  3 สิงหาคม 2559     

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
2. ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.

จํานวน 352,800 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กของเทศบาลตําบลธาตุนาเวง  จํานวน 72  คน ละ 20 บาท 
จํานวน  245  วัน (ข้อมูลนักเรียน ณ วันที 10 มิถุนายน  2559) 
ตามหนังสือด่วนทีสุด มท 0816.4/ว1507 เรืองซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
รายการเงินอุดหนุนทัวไป เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ฯ ลงวันที  3 สิงหาคม 2559     

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา       
3.  ค่าจัดการเรียนการสอน

จํานวน 122,400 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนของ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กทีอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล  จํานวน 72  คน ๆละ 
1,700 บาท  (ข้อมูลนักเรียน ณ วันที 10 มิถุนายน  2559) 
ตามหนังสือด่วนทีสุด มท 0816.4/ว1507 เรืองซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
รายการเงินอุดหนุนทัวไป เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ฯ ลงวันที  3 สิงหาคม 2559

ค่าวัสดุ รวม 197,967 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น เครืองขียน กระดาษ หมึก 
ดินสอ ปากกา คลิป กาว แฟ้ม ซอง ตรายาง ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ 
ไวท์บอร์ด พรม แผ่นป้ายต่างๆ ยางลบ หมึกถ่ายเอกสาร ไม้บรรทัด 
เครืองเย็บกระดาษ เครืองตัดกระดาษ กุญแจ พระบรมฉายาลักษณ์ 
นาฬิกา เครืองคํานวณเลข  กระเป๋า  นําดืมสําหรับบริการประชาชน
ในสํานักงาน และอืนๆ ทีจัดเข้าวัสดุสํานักงานและหน่วยงานมีความ
จําเป็นต้องใช้ ตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 เรือง
แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์
การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ลงวันที 27
 มิถุนายน 2559     
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถ้วย จาน ช้อน แก้วนํา 
จานรองแก้วนํา  นํายาล้างห้องนํา  นํายาขัดพืน   นํายาล้างจาน  
ไม้กวาดผ้าปูโต๊ะ  ผงซักฟอก  แปรง  กระจกเงา  กระติกนําร้อน 
กระติกนําแข็ง  ถังขยะ ถุงขยะ และอืนๆ ทีจัดเข้าประเภทวัสดุงานบ้าน
งานครัวและมีความจําเป็นสําหรับหน่วยงาน ตามหนังสือด่วนทีสุด 
ที มท 0808.2/ว 1248 เรืองแนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ลงวันที 27 มิถุนายน 2559     
      

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 137,967 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพืนที
ตําบลธาตุนาเวงจํานวน   72 คน ๆละ  7.37  บาท  จํานวน  260 วัน 
(ข้อมูลนักเรียน  ณ  วันที  10  มิถุนายน  2559) ตามหนังสือด่วนทีสุด 
มท 0816.4/ว1507 เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รายการเงินอุดหนุนทัวไป เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ ลงวันที  3 สิงหาคม 2559

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล
อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์
แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนือง เมาส์ สายเคเบิล แป้นพิมพ์ และวัสดุอืนๆ
ทีใช้กับเครืองคอมพิวเตอร์ทีจัดเข้าเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์และมีความจํา
เป็นสําหรับหน่วยงาน ตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 
เรืองแนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลัก
เกณฑ์
การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ลงวันที 27
 มิถุนายน 2559     
    
     

วัสดุการศึกษา จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสือการเรียนการสอนทําด้วยพลาสติก  แบบจําลอง
ภูมิประเทศ  เบาะยืดหยุ่น  หุ่น  และวัสดุอุปกรณ์อืนๆทีจัดอยู่ในวัสดุ
การศึกษา  สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลธาตุนาเวง ตามหนังสือ
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 เรืองแนวทางการพิจารณาสิงของ
ทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์การจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ ลงวันที 27 มิถุนายน 2559     

     

งบลงทุน รวม 67,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 67,400 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ชุดโต๊ะทํางาน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี  จํานวน 2 ชุด ๆละ
5,000.-บาท โดยจัดซือตามราคาท้องถิน     
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ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ตู้เย็นขนาด 7 คิวบิกฟุต จํานวน 9,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เย็นขนาด 7 คิวบิกฟุต  จํานวน 1  เครือง
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 7 คิวบิกฟุต
เป็นรุ่นทีได้รับฉลากประสิทธิภาพ เบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์และคุณลักษณะ
เฉพาะสังเขป พ.ศ. 2558     

โต๊ะอาหารเด็กพร้อมเก้าอี จํานวน 48,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะอาหารเด็กพร้อมเก้าอี  จํานวน 12 ชุด
(1 ชุด ประกอบด้วย โต๊ะ  1  ตัว ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 1.2 เมตร
 และเก้าอี  6 ตัว) โดยจัดซือตามราคาท้องถิน     

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  เช่น ค่าของขวัญ
ของรางวัล  ค่าขนม  ค่านํา  ค่าวัสดุอุปกรณ์เครืองเขียน   ค่าอาหาร
เครืองดืม ค่าจ้างการแสดงต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง  
ตามแผนพัฒนาสามปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์  แนวทางการพัฒนา การจัดการศึกษาและสนับสนุนส่งเสริม
การศึกษา     

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 1,886,980 บาท
งบบุคลากร รวม 1,180,980 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,180,980 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 637,620 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  ของกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม ตามประกาศคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน เรืองกําหนดมาตรฐานกลาง
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน(ฉบับที 5) ลงวันที 21
 พฤษภาคม 2558    
     

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร เรืองหลัก
เกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล(เพิมเติม) 
พ.ศ. 2559     
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 441,360 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและค่าตอบแทนพิเศษของ
พนักงานจ้างตามภารกิจ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดสกลนคร เรืองหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับที 4)  ลงวันที 5  ตุลาคม  2558      

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้าง  
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร 
เรืองหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิม
การครองชีพชัวคราว (ฉบับที 2) ลงวันที 6 สิงหาคม 2557       

งบดําเนินงาน รวม 706,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 96,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่
พนักงานเทศบาลหรือลูกจ้างของเทศบาลและพนักงานจ้างในกรณี
ทีได้รับคําสังหรือการสังการให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและ
มีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยที  มท 0808.4/ว 1562 
ลงวันที 15 พฤษภาคม 2550     

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลทีมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน
ได้ตามหนังสือ มท  0808.2/6250  ลงวันที 27  พฤษภาคม  2551
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถินพ.ศ.2551     

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนให้กับบุตรของพนักงานเทศบาลทีมีสิทธิ
ให้เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกียวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2541  
แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 3 พ.ศ. 2549 ประกอบกับหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0809.3/ว 1891 ลงวันที  17 กรกฎาคม 2557     

ค่าใช้สอย รวม 310,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  เช่น ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ค่ารับวารสารและหนังสือพิมพ์ ค่าจัดทําป้ายต่างๆ ค่าล้างอัด
ขยายรูป ค่าจ้างเหมารถ  ค่าจ้างเหมาทิงขยะ ค่าจ้างแรงงานแก้ปัญหา
การว่างงาน  ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกดําเนินการอืนใดทีมิใช่การ
ประกอบ ดัดแปลงและต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้างใดๆ และ
ค่าใช้จ่ายรายการอืนๆทีอาจเกิดขึน     
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของพนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบียเลียง ค่าซือเอกสารทางวิชาการ ค่าพาหนะ 
ค่าทีพัก  ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายรายการอืนๆ ทีจําเป็นต้องใช้จ่าย
ในรายการนี ตามหนังสือด่วนมากที มท 0808.2/ว2072 ลงวันที
14 มิถุนายน 2555     

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของพนักงานเทศบาล
ลูกจ้าง  และบุคคลอืนทีได้รับคําสังให้เดินทางไปราชการ เช่น  
ค่าเบียเลียง ค่าซือเอกสารทางวิชาการ ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน 
ค่าทีพัก และค่าใช้จ่ายรายการอืนๆ ทีจําเป็นต้องใช้จ่ายในรายการนี 
ตามหนังสือ ที มท 0808.2/ว2052 ลงวันที 7 เมษายน  2558 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน(ฉบับที 2) พ.ศ.2558    

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน  ซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ  
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ   ฯลฯ     

ค่าวัสดุ รวม 300,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น เครืองขียน กระดาษ หมึก 
ดินสอ ปากกา คลิป กาว แฟ้ม ซอง ตรายาง ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ 
ไวท์บอร์ด พรม แผ่นป้ายต่างๆ ยางลบ หมึกถ่ายเอกสาร ไม้บรรทัด 
เครืองเย็บกระดาษ เครืองตัดกระดาษ กุญแจ พระบรมฉายาลักษณ์ 
นาฬิกา เครืองคํานวณเลข  กระเป๋า  นําดืมสําหรับบริการประชาชน
ในสํานักงาน และอืนๆ ทีจัดเข้าวัสดุสํานักงานและหน่วยงานมีความ
จําเป็นต้องใช้ ตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 เรือง
แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์
การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ลงวันที 27
 มิถุนายน 2559     
   

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า 
ปลักไฟ ขาตังไมโครโฟน ไมโครโฟน ลําโพง หม้อแปลงไฟฟ้า และ
รายการทีจัดเข้าประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุทีมีความจําเป็นสําหรับ
หน่วยงาน ตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 เรืองแนวทาง
การพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์การจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ลงวันที 27 มิถุนายน 2559     
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 75,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถ้วย จาน ช้อน แก้วนํา 
จานรองแก้วนํา  นํายาล้างห้องนํา  นํายาขัดพืน   นํายาล้างจาน  
ไม้กวาดผ้าปูโต๊ะ  ผงซักฟอก  แปรง  กระจกเงา  กระติกนําร้อน 
กระติกนําแข็ง  ถังขยะ ถุงขยะ และอืนๆ ทีจัดเข้าประเภทวัสดุ
งานบ้านงานครัวและมีความจําเป็นสําหรับหน่วยงาน  ตามหนังสือ
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 เรืองแนวทางการพิจารณาสิงของ
ทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์การจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ ลงวันที 27 มิถุนายน 2559     
    

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น จารบี ยางรถยนต์ 
ยางนอก  ยางใน สายไมล์ เพลาแบตเตอรี  หัวเทียน  นํามันเบรก  
กระจกมองข้างรถ  ไขควง  หม้อนํารถยนต์  หลอดไฟรถ แม่แรง กุญแจ
ปากตาย  และอืนๆ ทีจัดเข้าประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่งและมีความ
จําเป็นสําหรับหน่วยงาน ตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 
เรืองแนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์
การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ลงวันที 27
 มิถุนายน 2559     
    

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุนํามันเชือเพลิงหล่อลืน เช่น  ค่านํามันดีเซล  
นํามันเบนซิน    นํามันจารบี  นํามันเครือง   นํามันก๊าด  และอืนๆ
ทีจําเป็นต้องใช้ของหน่วยงาน ตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 
1248 เรืองแนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักเกณฑ์การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ลงวันที
27 มิถุนายน 2559     
    

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกาย เช่น หมวก  เสือคลุมดับเพลิง  
รองเท้า  ถุงเท้า   เข็มขัด  ชุดหมี  เสือยืด  ชุดดับเพลิง รองเท้าดับเพลิง 
เสือยืด  เสือกันฝน  เสือสะท้อนแสง รองเท้าบู๊ต  ถุงมือ ผ้าปิดจมูก/ปาก 
 และอืนๆ ทีจัดเข้าวัสดุประเภทเครืองแต่งกายและมีความจําเป็น
สําหรับหน่วยงาน ตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 เรือง
แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์
การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ลงวันที 27
 มิถุนายน 2559     
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล
อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์
แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนือง เมาส์ สายเคเบิล แป้นพิมพ์ และวัสดุอืนๆ
ทีใช้กับเครืองคอมพิวเตอร์ทีจัดเข้าเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์และมีความจํา
เป็นสําหรับหน่วยงาน ตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 
เรืองแนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลัก
เกณฑ์
การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ลงวันที 27
 มิถุนายน 2559     
     

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 290,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 290,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 290,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดการขยะครบวงจร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ  เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์  
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครืองดืม  ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์
ให้ความรู้  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องและจําเป็น ตามแผนพัฒนา
สามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเทียว  แนวทาง
การพัฒนาการรักษาสิงแวดล้อม     

โครงการจัดการขยะอันตราย จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ  เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์  
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครืองดืม  ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์
ให้ความรู้  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องและจําเป็น ตามแผนพัฒนา
สามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเทียว  แนวทาง
การพัฒนาการรักษาสิงแวดล้อม 

โครงการจัดการขยะอินทรีย์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ  เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์  
ค่าอาหารว่างพร้อมเครืองดืม  ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้  
และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องและจําเป็น  ตามแผนพัฒนาสามปี 
(2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเทียว  แนวทางการพัฒนา
การรักษาสิงแวดล้อม     

โครงการตรวจสุขภาพประชาชนเบืองต้นและปฐมพยาบาลเบืองต้น จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในดําเนินโครงการ  เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
พร้อมเครืองดืม  ค่าวิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าเวชภัณฑ์ยา และ
ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง  ตามแผนพัฒนาสามปี (2560-2562
) ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  แนวทางการพัฒนา
การส่งเสริมและการป้องกันควบคุมโรค

โครงการประชาร่วมใจต้านภัยไข้เลือดออก จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์กําจัดลูกนํายุงลาย และพ่น
หมอกควันกําจัดยุงลาย เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่านํายากําจัดยุง
ค่าทรายกําจัดลูกนํายุงลาย ค่าอาหารและเครืองดืม ค่านํามันเชือเพลิง
ค่าจ้างแรงงานและค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้อง ตามแผนพัฒนาสามปี 
(2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  แนวทางการ
พัฒนาการส่งเสริมและการป้องกันควบคุมโรค   
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โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการจําหน่าย
บุหรีและสุรา

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในดําเนินโครงการ  เช่น ค่าอาหารว่างพร้อม
เครืองดืม  ค่าป้าย  ค่าสือประชาสัมพันธ์ทีเกียวข้อง  ค่าแผ่นพับ  
ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง  ตามแผนพัฒนา
สามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและการป้องกันควบคุมโรค

โครงการป้องกันโรคจากสัตว์สู่คน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการป้องกันโรคจากสัตว์สู่คน  
เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม  สําหรับอาสาสมัครปศุสัตว์
และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้อง  ค่าป้าย  ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ 
ทีเกียวข้องและจําเป็น  ตามแผนพัฒนาสามปี (2560-2562)
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  แนวทางการพัฒนา
การส่งเสริมและการป้องกันควบคุมโรค     

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนชราและคนพิการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในดําเนินโครงการ  เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
พร้อมเครืองดืม  ค่าวิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์   และค่าใช้จ่ายอืน ๆ  
ทีเกียวข้อง  ตามแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์  แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและการป้องกันควบคุม
โรค     

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ เช่น  ค่าอาหารว่างพร้อม
เครืองดืม  ค่าป้าย  ค่าแผ่นพับ  ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ที
เกียวข้อง  ตามแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์  แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและการป้องกัน
ควบคุมโรค     

โครงการรักนํา รักป่า รักษาแผ่นดิน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมตามโครงการ เช่น ค่าอาหารว่าง
พร้อมเครืองดืม  ค่าป้าย  ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้อง
 ตามแผนพัฒนาสามปี (2560-2562)  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การท่องเทียว  แนวทางการพัฒนาการรักษาสิงแวดล้อม     

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 293,880 บาท
งบบุคลากร รวม 293,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 293,880 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 293,880 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิน เรืองกําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิน(ฉบับที 5) ลงวันที 21 พฤษภาคม 2558       
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 2,428,103 บาท
งบบุคลากร รวม 1,320,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,320,960 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 840,120 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  ของกองช่าง ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหาร
งานบุคคลส่วนท้องถิน เรืองกําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิน(ฉบับที 5) ลงวันที 21 พฤษภาคม 2558       

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง 
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร 
เรืองหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล(เพิมเติม) พ.ศ.2559      

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 404,160 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและค่าตอบแทนพิเศษของ
พนักงานจ้างตามภารกิจ    ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดสกลนคร เรืองหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับที 4)  ลงวันที 5  ตุลาคม  2558        

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 34,680 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้าง ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร เรืองหลักเกณฑ์และ
เงือนไขเกียวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิมการครองชีพชัวคราว
(ฉบับที 2) ลงวันที 6 สิงหาคม 2557        

งบดําเนินงาน รวม 925,543 บาท
ค่าตอบแทน รวม 57,400 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่
พนักงานเทศบาลหรือลูกจ้างของเทศบาลและพนักงานจ้างในกรณี
ทีได้รับคําสังหรือการสังการให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และ
มีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยที มท 0808.4/ว1562 
ลงวันที 15 พฤษภาคม 2550     

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 23,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลทีมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน
ได้ตามหนังสือ มท  0808.2/6250  ลงวันที 27  พฤษภาคม  2551 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถินพ.ศ.2551     
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนให้กับบุตรของพนักงานเทศบาลทีมีสิทธิ
ให้เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกียวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2541 
แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 3 พ.ศ. 2549  ประกอบกับหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0809.3/ว 1891  ลงวันที  17  กรกฎาคม  2557     

ค่าใช้สอย รวม 398,143 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  เช่น  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ค่ารับวารสารและหนังสือพิมพ์ ค่าจัดทําป้ายต่างๆ ค่าล้างอัด
ขยายรูป ค่าจ้างเหมารถ  ค่าจ้างแรงงานแก้ปัญหาการว่างงาน  
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกดําเนินการใดทีมิใช่การประกอบ ดัดแปลง
และต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้างใดๆ และค่าใช้จ่ายรายการอืนๆ
ทีอาจเกิดขึน     

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของพนักงานเทศบาล
พนักงานจ้าง   เช่น  ค่าเบียเลียง ค่าซือเอกสารทางวิชาการ ค่าพาหนะ 
ค่าทีพัก ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายรายการอืนๆ ทีจําเป็นต้องใช้จ่าย
ในรายการนี ตามหนังสือที มท 0808.2/ว2052 ลงวันที 7
 เมษายน  2558 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน(ฉบับที 2) พ.ศ.2558    

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 298,143 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน  ซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ    
ยานพาหนะ ฯลฯ     

ค่าวัสดุ รวม 470,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

"เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น เครืองขียน กระดาษ หมึก 
ดินสอ ปากกา คลิป กาว แฟ้ม ซอง ตรายาง ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ 
ไวท์บอร์ด พรม แผ่นป้ายต่างๆ ยางลบ หมึกถ่ายเอกสาร ไม้บรรทัด 
เครืองเย็บกระดาษ เครืองตัดกระดาษ กุญแจ พระบรมฉายาลักษณ์ 
นาฬิกา เครืองคํานวณเลข  กระเป๋า  นําดืมสําหรับบริการประชาชน
ในสํานักงาน และอืนๆ ทีจัดเข้าวัสดุสํานักงานและหน่วยงานมีความ
จําเป็นต้องใช้ ตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 เรือง
แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์
การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ลงวันที 27
 มิถุนายน 2559     
"     
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ นํามันทาไม้ อิฐ 
หิน ปูน ทราย เหล็ก สังกะสี ตะปู กระเบือง สี และอืนๆ ทีจัดเข้า
วัสดุประเภทวัสดุก่อสร้าง ตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 
เรืองแนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลัก
เกณฑ์
การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ลงวันที 27
 มิถุนายน 2559     
ตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 เรืองแนวทางการพิจารณา
สิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์การจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ ลงวันที 27 มิถุนายน 2559     
     
    
     

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น ยางรถยนต์ 
ยางนอก  ยางใน สายไมล์ เพลาแบตเตอรี  หัวเทียน  นํามันเบรก  
กระจกมองข้างรถ  ไขควง  หม้อนํารถยนต์  หลอดไฟรถ แม่แรง 
กุญแจปากตาย  และอืนๆ ทีจัดเข้าประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
และมีความจําเป็นสําหรับหน่วยงาน ตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว 1248 เรืองแนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักเกณฑ์การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ลงวันที 27
 มิถุนายน 2559     
   
     

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุนํามันเชือเพลิงหล่อลืน เช่น ค่านํามันดีเซล  
นํามันเบนซิน นํามันจารบี นํามันเครือง  นํามันก๊าด และอืนๆทีจําเป็น
ต้องใช้ของหน่วยงาน ตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 
เรืองแนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลัก
เกณฑ์
การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ลงวันที 27
 มิถุนายน 2559     
  
     

วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว์  
พันธุ์พืช  ปุ๋ย  อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช  และอืนๆ ทีจัดเข้า
เป็นวัสดุการเกษตรและมีความจําเป็นสําหรับหน่วยงาน
ตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 เรืองแนวทาง
การพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์
การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ลงวันที 
27 มิถุนายน 2559     
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วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกาย เช่น หมวก เสือคลุมดับเพลิง  
รองเท้า  ถุงเท้า   เข็มขัด  ชุดหมี  เสือยืด  ชุดดับเพลิง รองเท้าดับเพลิง 
เสือยืด  เสือกันฝน  เสือสะท้อนแสง รองเท้าบู๊ต  ถุงมือ ผ้าปิดจมูก/ปาก 
และอืนๆ ทีจัดเข้าเป็นวัสดุเครืองแต่งกายและมีความจําเป็นสําหรับ
หน่วยงาน ตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 เรืองแนวทาง
การพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์การจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ลงวันที 27 มิถุนายน 2559     
    
     

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล
อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์
แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนือง เมาส์ สายเคเบิล แป้นพิมพ์ และวัสดุอืนๆ
ทีใช้กับเครืองคอมพิวเตอร์ทีจัดเข้าเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์และมีความจํา
เป็นสําหรับหน่วยงาน ตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 
เรืองแนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลัก
เกณฑ์
การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ลงวันที 27
 มิถุนายน 2559     
    

งบลงทุน รวม 156,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 156,600 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
เครืองกําเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์ จํานวน 63,000 บาท
เพือจัดซือเครืองกําเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์  จํานวน 1 เครือง
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ขนาด 5 กิโลวัตต์ขึนไป  เป็นเครืองยนต์ดีเซล
และมีองค์ประกอบเครืองกําเนิดไฟฟ้าครบชุด  ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัฑ์และคุณลักษณะเฉพาะสังเขป  พ.ศ. 2558 ข้อ 7.2.2

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 29,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์  สําหรับงานประมวลผล  
แบบที 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว) จํานวน 1 เครือง 
คุณลักษณะพืนฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที 11 มีนาคม 2559  ข้อที 9     

เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา จํานวน 53,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา
สําหรับกระดาษขนาด A3 จํานวน 1 เครือง ตามคุณลักษณะ
พืนฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ณ วันที  11 มีนาคม 2559  ข้อ 46     
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เครืองสํารองไฟฟ้า จํานวน 11,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA 
จํานวน 2 เครือง ราคาเครืองละ 5,800 บาท คุณลักษณะพืนฐาน 
มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (630 Watts) สามารถ
สํารองไฟได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที  ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที  11 มีนาคม  2559 ข้อ 59   

งบเงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 25,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร
ในการดําเนินงานวางและปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองสกลนคร

งานไฟฟ้าถนน รวม 3,366,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า
ปลักไฟ ขาตังไมโครโฟน ไมโครโฟน ลําโพง หม้อแปลงไฟฟ้า 
เพือใช้ในการซ่อมแซม บํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ และรายการค่าใช้จ่ายอืนๆทีอาจเกิดขึน ตามหนังสือด่วนทีสุด 
ที มท 0808.2/ว 1248 เรืองแนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์การจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ ลงวันที 27 มิถุนายน 2559          

งบลงทุน รวม 3,166,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 3,166,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกสว่าง หมู่ที 2(ซอยข้าง
ศาลาประชาคม)

จํานวน 499,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกสว่าง 
หมูที 2 (ซอยข้างศาลาประชาคม) ขนาดกว้าง 4.00  เมตร ยาว 208 ม.
หนาเฉลีย 0.15  ม. หรือมีพืนทีผิวจราจร ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 832 ตร.ม. 
ตีเส้นจราจรสีขาว ขนาดกว้าง 0.10 ม.ทังสองข้างทาง พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทางเฉลียข้างละ 0.30 ม. หรือตามสภาพเขตทางเกลียปรับแต่งเรียบ 
วางท่อระบายนํา ค.ส.ล.มอก.ชัน 3 ขนาด 0 0.40 x 1.00 ม. จํานวน 
3 จุด ๆละ จํานวน 6 ท่อน รวมเป็น 18 ท่อน ก่อสร้างตามแบบรูปรายการ
ละเอียดที ทต.ธาตุนาเวงกําหนด  แบบเลขที 02/2559 และตามแบบถนน 
ค.ส.ล.แบบมาตรฐานกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย แบบเลขที 
ท.1-01 พร้อมติดตังป้ายโครงการ  จํานวน 1 ป้าย  ตามแผนพัฒนาสาม
ปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี 
แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษาเส้นทางคมนาคม
 แหล่งนํา ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดงพัฒนา หมู่ที 4 (ซอยทุ่งนา) จํานวน 448,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดงพัฒนา 
หมู่ที 4 (ซอยทุ่งนา) ขนาดกว้าง 4.00  เมตร ยาว 190 ม. หนา 0.15 ม.
หรือมีพืนทีผิวจราจร ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 760 ตร.ม. ตีเส้นจราจรสีขาว 
ขนาดกว้าง 0.10 ม.ทังสองข้างทาง พร้อมลงลูกรังไหล่ทางเฉลียข้างละ
0.30 ม. หรือตามสภาพเขตทาง เกลียปรับแต่งเรียบ วางท่อระบายนํา 
ค.ส.ล.มอก.ชัน 3  0 0.40 x 1.00 ม. จํานวน 1 จุด จํานวน 6 ท่อน 
ก่อสร้างตามแบบรูปรายการละเอียดที ทต.ธาตุนาเวงกําหนด แบบเลข
ที 05/2559 และตามแบบถนน ค.ส.ล.แบบมาตราฐานกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย แบบเลขที ท.1-01 พร้อมติดตังป้ายโครงการ  
จํานวน 1 ป้าย  ตามแผนพัฒนาสามปี(2559-2561) ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง 
ปรับปรุง บํารุงรักษาเส้นทางคมนาคม แหล่งนํา ระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ  

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บ้านหนอง
บัวใหญ่  หมู่ที 1 ถนนกลางหมู่บ้าน

จํานวน 416,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมบ่อพักบ้านหนองบัวใหญ่ หมู่ที 1 ถนนกลางหมู่บ้าน  ท่อระบายนํา 
ค.ส.ล.มอก.ชัน 3  ขนาด 0 0.40 x 1.00 ม.จํานวน 197 ท่อน พร้อมชุด
บ่อพัก ค.ส.ล.ฝาปิดตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.80 x0.80 x 1.00 ม. จํานวน
22 ชุด หรือมีความยาวรวมไม่น้อยกว่า 215 ม. ยาแนวฝังกลบให้แน่น 
เกลียปรับแต่งเรียบ และเทผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 
1.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 197 ม. หรือมีพืนทีผิวจราจร
ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 197 ตร.ม. ก่อสร้างตามแบบรูปรายการละเอียดที 
ทต.ธาตุนาเวงกําหนด แบบเลขที 01/2559 พร้อมติดตังป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย  ตามแผนพัฒนาสามปี(2560-2562
) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี แนวทางการ
พัฒนา ก่อสร้าง 
ปรับปรุง บํารุงรักษาเส้นทางคมนาคม แหล่งนํา ระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักบ้านดง
พัฒนา หมู่ที 4 ถนนบ้านดงพัฒนา

จํานวน 374,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมบ่อพักบ้านดงพัฒนา หมู่ท4ี ถนนบ้านดงพัฒนาท่อระบายนําค.ส.ล. 
มอก.ชัน 3  ขนาด 0 0.40 x 1.00 ม.จํานวน 243 ท่อน พร้อมชุดบ่อพัก 
ค.ส.ล.ฝาปิดตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.80 x 0.80 x 1.00 ม. จํานวน 26
 ชุด หรือมีความยาวรวมไม่ น้อยกว่า 264 ม. ยาแนวฝังกลบให้แน่น เกลีย
ปรับแต่งเรียบ ก่อสร้างตามแบบรูปรายการละเอียดที ทต.ธาตุนาเวง
กําหนด แบบเลขที 04/2559 พร้อมติดตังป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย  
ตามแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองทีดี แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา
เส้นทางคมนาคมแหล่งนํา ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ     
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โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักและ
กําแพงกันดินสํานักงานเทศบาลตําบลธาตุนาเวง

จํานวน 811,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมบ่อพักและกําแพงกันดินสํานักงานเทศบาลตําบลธาตุนาเวง
โดยวางท่อระบายนํา ค.ส.ล.มอก.ชัน 3 ขนาด 0 0.60 x 1.00 ม.
จํานวน  178 ท่อน  พร้อมชุดบ่อพัก ค.ส.ล.ฝาปิดตะแกรงเหล็ก 
ขนาด 1.00 x 1.00 x 1.20 ม. จํานวน  18 ชุด หรือมีความยาวรวม
ไม่น้อยกว่า 196 ม. ยาแนวฝังกลบให้แน่น เกลียปรับแต่งเรียบ 
เทกําแพงกันดิน ค.ส.ล. ความยาว 196 เมตร ก่อสร้างตามแบบรูป
รายการละเอียดทีทต.ธาตุนาเวงกําหนด แบบเลขที 08/2559 
พร้อมติดตังป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย  ตามแผนพัฒนาสามปี
(2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี
แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษาเส้นทางคมนาคม 
แหล่งนํา ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.และวางท่อระบายนํา หมู่ที 3 
ซอยอินธิแสง(ช่วงที 1)

จํานวน 598,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงถนน ค.ส.ล.และวางท่อระบายนํา 
หมู่ที 3 ซอยอิทธิแสง(ช่วงท1ี) ขนาดท่อระบายนํา ค.ส.ล.มอก. ชัน 3 
ขนาด 0 0.40 x 1.00 ม. กึงกลาง จํานวน 146 ท่อน  พร้อมชุดบ่อพัก 
ค.ส.ล.ฝาปิดตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.80 x 0.80 x 1.00 ม. จํานวน 
17 ชุด หรือมีความยาวไม่น้อยกว่า 160 ม. ยาแนวรอยต่อท่อฝังกลบ
ให้แน่น เกลียปรับแต่งเรียบ และเทผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ความยาวไม่น้อยกว่า 160 ม. หรือมีพืนที
ผิวจราจร ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 629 ตร.ม. ก่อสร้างตามแบบรูปรายการ
ละเอียดที ทต.ธาตุนาเวงกําหนด แบบเลขที 03/2559 พร้อมติดตังป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย  ตามแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี แนวทางการพัฒนา 
ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษาเส้นทางคมนาคม แหล่งนํา ระบบ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงสิงก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงสิงก่อสร้างทีอยู่ในเขตพืนที
ตําบลธาตุนาเวง
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 270,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 270,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 270,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการขับเคลือนแผนชุมชน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน
 และกิจกรรมสนับสนุน การจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน การพัฒนา
ผู้นําชุมชน  สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชน  และสนับสนุนการขับเคลือน
แผนชุมชนแบบบูรณาการ  เช่น  ค่าวัสดุในการดําเนินโครงการ  
ค่าอาหารและอาหารว่าง  ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ  ตามหนังสือ
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 4072  ลงวันที  15 กรกฎาคม 2559  
เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ตามแผนพัฒนาสามปี
(2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี
แนวทางการพัฒนา  การบริการประชาชน     

โครงการจัดประชุมประชาคม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดประชุมประชาคม  เช่น  อาหารว่าง
และเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนจําเป็นทีอาจเกิด
ขึน   ตามแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
บริหารจัดการบ้านเมืองทีดี  แนวทางการพัฒนา  การบริการประชาชน 
ตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 4072  ลงวันที  15
 กรกฎาคม 2559  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน         

โครงการบําบัดทุกข์บํารุงสุขแบบ ABC จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการบําบัดทุกข์  บํารุงสุข แบบ ABC 
(Area  Based  Collaborative  Research)  เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าป้าย ฯลฯ  ตามแผนพัฒนาสามปี
 (2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม  แนวทางการพัฒนา  การสงเคราะห์  การส่งเสริม
สวัสดิการ และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสตรี  เด็ก คนชรา คนพิการ ผู้ด้อย
โอกาส  ผู้ติดเชือเอดส์ และผู้ยากจน ตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว 4072  ลงวันที  15 กรกฎาคม 2559  เรือง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณพ.ศ.2560 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน        

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ ฯ  ค่าตอบแทนการปฏิบัติ
งาน ค่าอาหารว่าง และเครืองดืม  ค่าใช้จ่ายรายการอืนๆ ทีเกียวข้องและจํา
เป็น  ตังจ่ายตามหนังสือด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 4072  ลงวันที 15
 กรกฎาคม 2559  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ตาม
แผนพัฒนาสามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองทีดี  แนวทางการพัฒนา  การรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน     
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โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม  เช่น ค่าอาหาร เครืองดืม อาหาร
ว่าง ค่าวิทยากร ค่าสถานทีอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ
ทีเกียวข้องและจําเป็น   ตามแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี  แนวทางการ
พัฒนาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามหนังสือด่วนทีสุด ที 
มท 0808.2/ว 4072  ลงวันที  15 กรกฎาคม 2559  เรือง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม  เช่น ค่าอาหาร เครืองดืม อาหาร
ว่าง ค่าวิทยากร ค่าสถานทีอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ 
ทีเกียวข้องและจําเป็น   ตามแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี  แนวทางการพัฒนา
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 4072  ลงวันที  15 กรกฎาคม 2559  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณพ.ศ.2560 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน       

โครงการส่งเสริมภาวะผู้นําแก่สตรีในตําบล จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม  เช่น ค่าอาหาร เครืองดืม อาหาร
ว่าง ค่าวิทยากร ค่าสถานทีอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ 
ทีเกียวข้องและจําเป็น   ตามแผนพัฒนาสามปี(2560-2562)
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  แนวทางการพัฒนา
การสงเคราะห์  การส่งเสริมสวัสดิการ และการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
สตรี  เด็ก คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส  ผู้ติดเชือเอดส์ และผู้ยากจน
ตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 4072  ลงวันที  15 กรกฎาคม
 2559  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2560            

โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ตําบลธาตุนาเวง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ  เช่น ค่าอาหาร เครือง
ดืม อาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่าสถานทีอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่าย
อืน ๆ ทีเกียวข้องและจําเป็น   ตามแผนพัฒนาสามปี (2560-2562
) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี  แนวทาง
การพัฒนาองค์กรและบุคลากร ตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว 4072  ลงวันที  15 กรกฎาคม 2559  เรือง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน    

โครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริ จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม
ราชินีนาถ เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครืองดืม ค่า
ป้าย ฯลฯ ตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 4072  ลงวันที  15
 กรกฎาคม 2559  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
ตามแผนพัฒนาสามปี (2560-2562)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนา
ตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง     
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 130,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันกีฬาเชือมความสามัคคีระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ควบคุมฝึกสอนกีฬา  ค่าเตรียมการแข่งขัน  
ค่าเบียเลียง  ค่าวัสดุอุปกรณ์แข่งขัน ค่าพาหนะ  ค่าใช้จ่ายรายการอืนๆ 
ทีเกียวข้องและจําเป็นต้องใช้จ่ายในรายการนี  ตามแผนพัฒนาสามปี  
(2560-2562)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  แนวทาง
การพัฒนา การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ     

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาภายในตําบล 
เชือมความสามัคคีและส่งเสริมการออกกําลังกายให้แก่ เยาวชนและ
ประชาชน เพือต้านภัยยาเสพติด เช่น ค่าอาหาร ค่านํา ค่าตอบแทน
กรรมการตัดสิน เงินรางวัล ถ้วยรางวัล ของรางวัล  ค่าวัสดุอุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ตามแผนพัฒนาสามปี  (2560-2562)  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  แนวทางการพัฒนา 
การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ ตังจ่ายตามหนังสือด่วนทีสุด ที 
มท 0808.2/ว 4072  ลงวันที 15  กรกฎาคม  2559  เรือง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน     

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 215,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 215,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 215,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสําคัญต่าง ๆ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเข้าร่วมกิจกรรม งานรัฐพิธี งานสําคัญของชาติ 
จัดซือสิงของ พวงมาลา พานพุ่ม ดอกไม้  ในวันสําคัญต่าง ๆ  ทาง
พุทธศาสนา และวันสําคัญของชาติ เช่น วันแม่แห่งชาติ  วันวิสาขบูชา 
วันมาฆบูชา  วันปิยะมหาราช  และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้องและจําเป็น 
 ตามแผนพัฒนาสามปี  (2560-2562)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่อง
เทียว  แนวทางการพัฒนา การอนุรัษ์  ฟืนฟูศิลปะ  ศาสนา  วัฒนธรรม
  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิน     

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ เช่น
ค่าอาหาร เครืองดืม ค่าจ้างการแสดง ค่าของรางวัลสําหรับผู้สูงอายุ 
ค่าพวงมาลัย ค่าดอกไม้  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องและจําเป็น 
ตามแผนพัฒนาสามปี  (2560-2562)  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การท่องเทียว  แนวทางการพัฒนา การอนุรัษ์  ฟืนฟูศิลปะ  ศาสนา  
วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิน     
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โครงการจัดงานวันลอยกระทง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันลอยกระทง    เช่น  ค่าดอกไม้  
ธูปเทียน  ค่าเครืองดืม  เงินรางวัล ค่าจัดสถานที ค่าเช่าเวที ค่ามหรสพ 
และค่าใช้จ่ายรายการอืนๆทีอาจเกิดขึนจากโครงการนี ตามแผนพัฒนา
สามปี  (2560-2562)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเทียว  แนวทาง
การพัฒนา การอนุรัษ์  ฟืนฟูศิลปะ  ศาสนา  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิน     

โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา เช่น  
ค่าจ้างเหมาจัดตกแต่งรถขบวนแห่เทียนพรรษา  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ
และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้องและจําเป็น  ตามแผนพัฒนาสามปี 
(2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเทียว  แนวทางการ
พัฒนา การอนุรัษ์  ฟืนฟูศิลปะ  ศาสนา  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิน     

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 1,554,000 บาท
งบลงทุน รวม 1,554,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 1,554,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ(แบบเตาเดียว) บ้านมะขามป้อม หมู่ที 5 จํานวน 904,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างเมรุเผาศพ(แบบเตาเดียว)  
บ้านมะขามป้อม หมู่ที 5 ขนาด 4..00 X 8.00 เมตร ทางขึนลง
บันได 3 ด้าน ก่อสร้างตามแบบรูปรายการละเอียดที ทต.ธาตุนาเวง
กําหนด แบบเลขที 06/59 พร้อมติดตังป้ายโครงการ  จํานวน 1 ป้าย
ตามแผนพัฒนาสามปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองทีดี แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา
เส้นทางคมนาคม แหล่งนํา ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ     

โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนานเด็กเล็กเทศบาลตําบลธาตุนาเวง จํานวน 650,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาลตําบลธาตุนาเวง โดยก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กเชือมอาคาร
ขนาดพืนที 84 ตร.ม. หลังคาโครงเหล็กทางเดินด้านหน้าขนาดกว้าง
2.00 ม.ยาว 15 ม. เทพืน  ค.ส.ล.ด้านหน้าและรอบอาคารพืนทีไม่น้อย
กว่า 650 ตร.ม. ก่อสร้างตามแบบรูปรายการละเอียดที ทต.ธาตุนาเวง
กําหนด แบบเลขที 07/2559 พร้อมติดตังป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย
ตามแผนพัฒนาสามปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองทีดี แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา
เส้นทางคมนาคม แหล่งนํา ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ     

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 4,596,990 บาท
งบกลาง รวม 4,596,990 บาท
งบกลาง รวม 4,596,990 บาท
ค่าชําระหนีเงินต้น จํานวน 1,048,233 บาท

เพือชําระหนีเงินต้น  เงินกู้ ก.ส.ท.  ตามสัญญากู้เพือก่อสร้างอาคารสํานัก
งานเทศบาลพร้อมสิงก่อสร้างประกอบอืน ๆ      

วันทีพิมพ์ : 19/10/2559  14:41:35 หน้า : 31/33



ค่าชําระดอกเบีย จํานวน 279,638 บาท
เพือชําระดอกเบียเงินกู้ ก.ส.ท.  ตามสัญญากู้เพือก่อสร้างอาคาร
สํานักงานเทศบาลพร้อมสิงก่อสร้างประกอบอืน ๆ      

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 113,904 บาท
เพือจ่ายสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง
ทีเทศบาลจะต้องจ่ายให้พนักงานจ้างตามกฎหมาย     

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 1,890,000 บาท
เพือจ่ายเป็นสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุทีมีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึนไป
ทีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2552 และได้ขึนทะเบียนขอรับเงินเบียยังชีพ
รายเดือนแบบขันบันไดสําหรับผู้สูงอายุ ตามหนังสือด่วนทีสุด
ที มท 0891.3/ว 1502 ลงวันที 2 สิงหาคม 2559

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 528,000 บาท
เพือจ่ายเป็นสวัสดิการให้แก่คนพิการทีมีสิทธิตามหลักเกณฑ์
ทีกําหนด ทีได้แสดงความจํานงโดยการขอขึนทะเบียนเพือขอรับ
เงินเบียความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถินแล้ว  โดย
คนพิการทีมีสิทธิจะได้รับเบียความพิการคนละ 800 บาทต่อเดือน
ตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0891.3/ว 1502 ลงวันที 2 สิงหาคม 2559

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์  ตังจ่ายตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยังชีพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2548     

สํารองจ่าย จํานวน 260,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสํารองจ่าย กรณีฉุกเฉิน เร่งด่วนและจําเป็น
จากเหตุการณ์ทีอาจเกิดขึนโดยไม่ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า
เหตุจําเป็นอืนๆ   วาตภัย  อัคคีภัย  อุทกภัย  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิมเติมถึงปัจจุบัน     
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 140,895 บาท
1.เงินค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 
   จํานวน 21,620 บาท 
   เพือเป็นค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามข้อ  
   บังคับสันนิบาตฯ  คํานวณตังจ่ายในอัตราร้อยละเศษหนึงส่วนหก
   (0.00167)ของรายรับจริงในปีทีผ่านมาไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาด
   เงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท ทังนีไม่เกินเจ็ดแสนบาทถ้วน)  
   ดังนัน 12,946,105.66X 0.00167 = 21,620 บาท  ตามหนังสือ
   สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  ที ส.ท.ท. 286/2558  
   ลงวันที  22  เมษายน  2558
2.เงินสมทบเข้าระบบหลักประกันสุขภาพ จํานวน 70,000 บาท 
   เพือจ่ายสมทบเข้าระบบหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตําบลธาตุนาเวง 
   ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ลงวันที  
   28 มิถุนายน 2549  เรือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพือสนับสนุนให้
   องค์การบริหารส่วนตําบลหรือเทศบาล ดําเนินการและบริหารจัดการ
   ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถินหรือพืนที ตามหนังสือ
   ด่วนทีสุด ที มท 0891.3/ว1110 ลงวันที 3 เมษายน 2550 เรือง 
   การดําเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถินหรือพืนที
   และหนังสือที สน 0027/11467 ลงวันที 14  กรกฎาคม 2551  
   เรือง การดําเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิน
3.เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 49,275 บาท
   เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ตามหนังสือกระทรวง  
   มหาดไทย ที ด่วนทีสุด มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที  20 ส.ค.2553
    

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 312,320 บาท
เพือสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการส่วนท้องถิน
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที
15 กรกฎาคม 2559  ในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับ
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทัวไปทีตังไว้ไม่รวมรายได้
จากพันธบัตร  เงินกู้  เงินทีมีผู้อุทิศให้  และเงินอุดหนุน
(27,100,000-11,484,000)=15,616,000 X 2/100=312,320 บาท
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา

งบกลาง งบกลาง

ค่าชําระดอกเบีย 279,638

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 140,895

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 24,000

ค่าชําระหนีเงินต้น 1,048,233

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 113,904

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 1,890,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

312,320

สํารองจ่าย 260,000

เบียยังชีพคนพิการ 528,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 404,160 441,360 292,920

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 34,680 60,000 25,920

เงินเดือนพนักงาน 840,120 293,880 637,620 756,360

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 24,000 30,000

ค่าเบียประชุม

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

ค่าชําระดอกเบีย 279,638

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 140,895

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 24,000

ค่าชําระหนีเงินต้น 1,048,233

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 113,904

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 1,890,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

312,320

สํารองจ่าย 260,000

เบียยังชีพคนพิการ 528,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 120,000 120,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 1,490,400 1,490,400

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

198,720 198,720

เงินเดือนนายก/รองนายก 695,520 695,520

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 120,000 120,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 912,000 2,050,440

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 107,040 227,640

เงินเดือนพนักงาน 3,394,800 5,922,780

เงินประจําตําแหน่ง 132,000 216,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 55,000 109,000

ค่าเบียประชุม 30,000 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

ค่าเช่าบ้าน 23,400 36,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 10,000 30,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 50,000 200,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 10,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าชดใช้ความเสีย
หาย,ค่าสินไหมทด
แทน

ค่าใช้จ่ายในการขับ
เคลือนแผนชุมชน 20,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
วันสําคัญต่าง ๆ 50,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 50,000 50,000

ค่าใช้จ่ายในการเตรียม
การรับ-ส่งเสด็จฯ

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตัง

โครงการแข่งขันกีฬา
เชือมความสามัคคี
ระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

30,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด 100,000

โครงการจัดการขยะ
ครบวงจร 30,000

โครงการจัดการขยะ
อันตราย 20,000

โครงการจัดการขยะ
อินทรีย์ 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

80,000 80,000

ค่าเช่าบ้าน 132,000 191,400

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 30,000 70,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 330,000 580,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 30,000 40,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าชดใช้ความเสีย
หาย,ค่าสินไหมทด
แทน

10,000 10,000

ค่าใช้จ่ายในการขับ
เคลือนแผนชุมชน 20,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
วันสําคัญต่าง ๆ 50,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 350,000 450,000

ค่าใช้จ่ายในการเตรียม
การรับ-ส่งเสด็จฯ 100,000 100,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตัง 150,000 150,000

โครงการแข่งขันกีฬา
เชือมความสามัคคี
ระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

30,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด 100,000

โครงการจัดการขยะ
ครบวงจร 30,000

โครงการจัดการขยะ
อันตราย 20,000

โครงการจัดการขยะ
อินทรีย์ 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์และ
วันผู้สูงอายุ

50,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 20,000

โครงการจัดงานวัน
ลอยกระทง 100,000

โครงการจัดทําแผนที
ภาษี

โครงการจัดประชุม
ประชาคม 10,000

โครงการตรวจสุขภาพ
ประชาชนเบืองต้นและ
ปฐมพยาบาลเบืองต้น

20,000

โครงการบําบัดทุกข์
บํารุงสุขแบบ ABC 20,000

โครงการประชาร่วมใจ
ต้านภัยไข้เลือดออก 70,000

โครงการประชา
สัมพันธ์การจัดเก็บ
ภาษี

โครงการประชา
สัมพันธ์ให้ความรู้แก่
ประชาชนและผู้
ประกอบการจําหน่าย
บุหรีและสุรา

10,000

โครงการป้องกันโรค
จากสัตว์สู่คน 50,000

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุในช่วง
เทศกาล

70,000

โครงการฝึกอบรมทบ
ทวน อปพร.

โครงการฝึกอบรมเพือ
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร

โครงการฝึกอบรมส่ง
เสริมและสนับสนุน
อาชีพ

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์และ
วันผู้สูงอายุ

50,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 20,000

โครงการจัดงานวัน
ลอยกระทง 100,000

โครงการจัดทําแผนที
ภาษี 200,000 200,000

โครงการจัดประชุม
ประชาคม 10,000

โครงการตรวจสุขภาพ
ประชาชนเบืองต้นและ
ปฐมพยาบาลเบืองต้น

20,000

โครงการบําบัดทุกข์
บํารุงสุขแบบ ABC 20,000

โครงการประชาร่วมใจ
ต้านภัยไข้เลือดออก 70,000

โครงการประชา
สัมพันธ์การจัดเก็บ
ภาษี

10,000 10,000

โครงการประชา
สัมพันธ์ให้ความรู้แก่
ประชาชนและผู้
ประกอบการจําหน่าย
บุหรีและสุรา

10,000

โครงการป้องกันโรค
จากสัตว์สู่คน 50,000

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุในช่วง
เทศกาล

70,000

โครงการฝึกอบรมทบ
ทวน อปพร. 150,000 150,000

โครงการฝึกอบรมเพือ
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร

200,000 200,000

โครงการฝึกอบรมส่ง
เสริมและสนับสนุน
อาชีพ

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ด้านกฎหมาย
แก่พนักงานและ
ประชาชน

โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนชรา
และคนพิการ

30,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคเอดส์ 10,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

10,000

โครงการรักนํา รักป่า 
รักษาแผ่นดิน 30,000

โครงการส่งเสริมภาวะ
ผู้นําแก่สตรีในตําบล 30,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา
1. ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก

30,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา
2. ค่าจ้างเหมา
ประกอบอาหารกลาง
วัน ศพด.

352,800

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา       
3.  ค่าจัดการเรียน
การสอน

122,400

โครงการสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์
ตําบลธาตุนาเวง

30,000

โครงการแห่เทียนเข้า
พรรษา 15,000

โครงการอันเนืองมา
จากพระราชดําริ 30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 298,143 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ด้านกฎหมาย
แก่พนักงานและ
ประชาชน

30,000 30,000

โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนชรา
และคนพิการ

30,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคเอดส์ 10,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

10,000

โครงการรักนํา รักป่า 
รักษาแผ่นดิน 30,000

โครงการส่งเสริมภาวะ
ผู้นําแก่สตรีในตําบล 30,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา
1. ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก

30,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา
2. ค่าจ้างเหมา
ประกอบอาหารกลาง
วัน ศพด.

352,800

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา       
3.  ค่าจัดการเรียน
การสอน

122,400

โครงการสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์
ตําบลธาตุนาเวง

30,000

โครงการแห่เทียนเข้า
พรรษา 15,000

โครงการอันเนืองมา
จากพระราชดําริ 30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 130,000 478,143
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 20,000 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 50,000 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 10,000 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 200,000 5,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 100,000 100,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 75,000 10,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 137,967

วัสดุการเกษตร 50,000

วัสดุก่อสร้าง 200,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุสํานักงาน 30,000 30,000 10,000

วัสดุการศึกษา 30,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

ค่านําประปา ค่านําบาดาล

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีพนักพิง

เครืองตัดสติกเกอร์

ชุดโต๊ะทํางาน 10,000

พัดลมตังพืน
อุตสาหกรรม 3 ขา

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์ 29,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 50,000 150,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 40,000 80,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 25,000 230,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 160,000 360,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 55,000 140,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 137,967

วัสดุการเกษตร 50,000

วัสดุก่อสร้าง 20,000 220,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000 10,000

วัสดุสํานักงาน 150,000 220,000

วัสดุการศึกษา 30,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 85,000 85,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 30,000 30,000

ค่าไฟฟ้า 250,000 250,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 15,000 15,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 52,000 52,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีพนักพิง 2,800 2,800

เครืองตัดสติกเกอร์ 33,000 33,000

ชุดโต๊ะทํางาน 5,000 15,000

พัดลมตังพืน
อุตสาหกรรม 3 ขา 20,000 20,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์ 29,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED 
ขาวดํา

53,000

เครืองสํารองไฟฟ้า 11,600

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ตู้เย็นขนาด 7 คิวบิ
กฟุต 9,400

โต๊ะอาหารเด็กพร้อม
เก้าอี 48,000

ถังต้มนําไฟฟ้า

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครืองกําเนิดไฟฟ้า 
ขนาด 5 กิโลวัตต์ 63,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างเมรุ
เผาศพ(แบบเตาเดียว) 
บ้านมะขามป้อม หมู่ที 
5

904,000

โครงการปรับปรุง
อาคารศูนย์พัฒนา
นเด็กเล็กเทศบาลตําบล
ธาตุนาเวง

650,000

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านโคกสว่าง หมู่ที 
2(ซอยข้างศาลา
ประชาคม)

499,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านดงพัฒนา หมู่ที 4 
(ซอยทุ่งนา)

448,000

โครงการก่อสร้างวาง
ท่อระบายคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก 
บ้านหนองบัวใหญ่  หมู่
ที 1 ถนนกลางหมู่บ้าน

416,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED 
ขาวดํา

53,000

เครืองสํารองไฟฟ้า 11,600

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ตู้เย็นขนาด 7 คิวบิ
กฟุต 9,400

โต๊ะอาหารเด็กพร้อม
เก้าอี 48,000

ถังต้มนําไฟฟ้า 13,000 13,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครืองกําเนิดไฟฟ้า 
ขนาด 5 กิโลวัตต์ 63,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างเมรุ
เผาศพ(แบบเตาเดียว) 
บ้านมะขามป้อม หมู่ที 
5

904,000

โครงการปรับปรุง
อาคารศูนย์พัฒนา
นเด็กเล็กเทศบาลตําบล
ธาตุนาเวง

650,000

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านโคกสว่าง หมู่ที 
2(ซอยข้างศาลา
ประชาคม)

499,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านดงพัฒนา หมู่ที 4 
(ซอยทุ่งนา)

448,000

โครงการก่อสร้างวาง
ท่อระบายคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก 
บ้านหนองบัวใหญ่  หมู่
ที 1 ถนนกลางหมู่บ้าน

416,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างวาง
ท่อระบายนําคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก
บ้านดงพัฒนา หมู่ที 4 
ถนนบ้านดงพัฒนา

374,000

โครงการก่อสร้างวาง
ท่อระบายนําคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก
และกําแพงกันดิน
สํานักงานเทศบาล
ตําบลธาตุนาเวง

811,000

โครงการปรับปรุงถนน 
ค.ส.ล.และวางท่อ
ระบายนํา หมู่ที 3 
ซอยอินธิแสง(ช่วงที 1)

598,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงสิงก่อสร้าง 20,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 25,000

รวม 4,596,990 1,554,000 345,000 270,000 5,794,103 293,880 2,176,980 1,865,767
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างวาง
ท่อระบายนําคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก
บ้านดงพัฒนา หมู่ที 4 
ถนนบ้านดงพัฒนา

374,000

โครงการก่อสร้างวาง
ท่อระบายนําคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก
และกําแพงกันดิน
สํานักงานเทศบาล
ตําบลธาตุนาเวง

811,000

โครงการปรับปรุงถนน 
ค.ส.ล.และวางท่อ
ระบายนํา หมู่ที 3 
ซอยอินธิแสง(ช่วงที 1)

598,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงสิงก่อสร้าง 20,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 25,000

รวม 150,000 10,053,280 27,100,000
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จํานวน 692,157.00 บาท
จํานวน 173,404.00 บาท
จํานวน 181,908.29 บาท
จํานวน 0.00 บาท
จํานวน 26,590.00 บาท
จํานวน 0.00 บาท
จํานวน 9,372,533.23 บาท
จํานวน 6,497,790.00 บาท

จํานวน 468,063.03 บาท
จํานวน 7,064,103 บาท
จํานวน 2,375,903.10 บาท
จํานวน 2,796,871.00 บาท
จํานวน 0.00 บาท
จํานวน 270,260.99 บาท

จํานวน 2,159,500.00 บาท

จํานวน 295,511.73 บาท

จํานวน 0.00 บาท

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

(1) รายรับจริง จํานวน 16,944,382.52  บาท ประกอบด้วย

              บัดนี�ถึงเวลาที�คณะผู้บริหารของเทศบาลตําบลธาตุนาเวง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภาเทศบาลตําบล
ธาตุนาเวงอีกครั�งหนึ�ง  ฉะนั�น ในโอกาสนี� คณะผู้บริหารเทศบาลตําบลธาตุนาเวง   จึงขอชี�แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึง   
 สถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ   พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี�

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลธาตุนาเวง

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั�วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ วันที� 30 มิถุนายน พ.ศ.2559 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นมีสถานะ
การเงิน ดังนี�
1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 18,980,468.78 บาท
1.1.2 เงินสะสม จํานวน 6,572,380.75 บาท
1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 9,461,642.34 บาท
1.1.4 รายการที�ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี�ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท
1.1.5 รายการที�ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี�ผูกพัน จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 11,327,000.00 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2559 ณ วันที� 30 มิถุนายน พ.ศ.2559

หมวดภาษีอากร

หมวดรายได้จากทุน
หมวดภาษีจัดสรร

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

หมวดเงินอุดหนุนทั�วไป

(2) เงินอุดหนุนที�รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 2,782,440.00 บาท

งบบุคลากร
งบดําเนินงาน

งบกลาง
(3) รายจ่ายจริง จํานวน 12,975,201.12 บาท ประกอบด้วย

งบเงินอุดหนุน

งบลงทุน
งบรายจ่ายอื�น

(4) รายจ่ายที�จ่ายจากเงินอุดหนุนที�รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์

(5) รายจ่ายที�จ่ายจากเงินสะสม

(6) รายจ่ายที�จ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม



รายรับจริง
ปี  2558

619,158.64
158,234.00
242,813.41

0.00
240,072.00

0.00
1,260,278.05

11,685,827.61

11,685,827.61

7,816,478.00
7,816,478.00

20,762,583.66

คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รวม 23,500,000.00 27,100,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทั�วไป 7,800,000.00 11,484,000.00
รวมรายได้ที�รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 7,800,000.00 11,484,000.00

รวมรายได้ที�รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 14,811,000.00 13,926,000.00

รายได้ที�รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น

รายได้ที�รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น

หมวดภาษีจัดสรร 14,811,000.00 13,926,000.00

หมวดรายได้จากทุน 3,000.00 3,000.00
รวมรายได้จัดเก็บ 889,000.00 1,690,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00 0.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 252,000.00 252,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 166,000.00 249,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 125,000.00 250,000.00

รายได้จัดเก็บ
หมวดภาษีอากร 343,000.00 936,000.00

เทศบาลตําบลธาตุนาเวง
อําเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร

ปี 2560
ประมาณการ

    ปี 2559
ประมาณการ

รายรับ





รายจ่ายจริงปี 2558 ประมาณการ ปี 2559 ประมาณการ ปี 2560

งบกลาง 821,223.99 2,201,366.00 4,596,990.00
งบบุคลากร 8,483,087.00 9,678,900.00 11,041,500.00
งบดําเนินงาน 4,437,312.70 5,657,134.00 6,418,710.00
งบลงทุน 5,514,539.00 5,335,100.00 5,017,800.00
งบเงินอุดหนุน 42,500.00 627,500.00 25,000.00

19,298,662.69 23,500,000.00 27,100,000.00
19,298,662.69 23,500,000.00 27,100,000.00รวม

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ .ศ. 2560

รายจ่าย
จ่ายจากงบประมาณ

รวมจ่ายจากงบประมาณ



ส่วนที 2

เทศบัญญัติ

เรือง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

เทศบาลตําบลธาตุนาเวง

อําเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร





บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของ เทศบาลตําบลธาตุนาเวง

อําเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 10,053,280

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 150,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 1,865,767

แผนงานสาธารณสุข 2,176,980

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 293,880

แผนงานเคหะและชุมชน 5,794,103

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 270,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 345,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,554,000

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 4,596,990

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 27,100,000





แผนงานบริหารงานทัวไป

งานงบ งานบริหารทัวไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 5,456,520 1,713,960 7,170,480

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640 0 2,624,640

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,831,880 1,713,960 4,545,840

งบดําเนินงาน 2,162,000 647,000 2,809,000

    ค่าตอบแทน 172,000 155,000 327,000

    ค่าใช้สอย 1,220,000 320,000 1,540,000

    ค่าวัสดุ 350,000 160,000 510,000

    ค่าสาธารณูปโภค 420,000 12,000 432,000

งบลงทุน 66,000 7,800 73,800

    ค่าครุภัณฑ์ 66,000 7,800 73,800

                                             รวม 7,684,520 2,368,760 10,053,280

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย รวม

งบดําเนินงาน 150,000 150,000

    ค่าใช้สอย 150,000 150,000

                                             รวม 150,000 150,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลธาตุนาเวง

อําเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร



แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

การศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม

งบบุคลากร 1,075,200 0 0 1,075,200

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,075,200 0 0 1,075,200

งบดําเนินงาน 0 703,167 20,000 723,167

    ค่าใช้สอย 0 505,200 20,000 525,200

    ค่าวัสดุ 0 197,967 0 197,967

งบลงทุน 0 67,400 0 67,400

    ค่าครุภัณฑ์ 0 67,400 0 67,400

                                             รวม 1,075,200 770,567 20,000 1,865,767

แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

สาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอืน รวม

งบบุคลากร 1,180,980 0 1,180,980

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,180,980 0 1,180,980

งบดําเนินงาน 706,000 290,000 996,000

    ค่าตอบแทน 96,000 0 96,000

    ค่าใช้สอย 310,000 290,000 600,000

    ค่าวัสดุ 300,000 0 300,000

                                             รวม 1,886,980 290,000 2,176,980

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
สังคมสงเคราะห์ รวม

งบบุคลากร 293,880 293,880

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 293,880 293,880

                                             รวม 293,880 293,880



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน รวม

งบบุคลากร 1,320,960 0 1,320,960

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,320,960 0 1,320,960

งบดําเนินงาน 925,543 200,000 1,125,543

    ค่าตอบแทน 57,400 0 57,400

    ค่าใช้สอย 398,143 0 398,143

    ค่าวัสดุ 470,000 200,000 670,000

งบลงทุน 156,600 3,166,000 3,322,600

    ค่าครุภัณฑ์ 156,600 0 156,600

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 3,166,000 3,166,000

งบเงินอุดหนุน 25,000 0 25,000

    เงินอุดหนุน 25,000 0 25,000

                                             รวม 2,428,103 3,366,000 5,794,103

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รวม

งบดําเนินงาน 270,000 270,000

    ค่าใช้สอย 270,000 270,000

                                             รวม 270,000 270,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิน รวม

งบดําเนินงาน 130,000 215,000 345,000

    ค่าใช้สอย 130,000 215,000 345,000

                                             รวม 130,000 215,000 345,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ
งานก่อสร้างโครงสร้างพืน

ฐาน รวม

งบลงทุน 1,554,000 1,554,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 1,554,000 1,554,000

                                             รวม 1,554,000 1,554,000



แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 4,596,990 4,596,990

    งบกลาง 4,596,990 4,596,990

                                             รวม 4,596,990 4,596,990





รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560
เทศบาลตําบลธาตุนาเวง

อําเภอ เมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร
 

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

หมวดภาษีอากร

     ภาษีโรงเรือนและทีดิน 0.00 0.00 247,249.00 260,000 100.00 % 520,000

     ภาษีบํารุงท้องที 0.00 0.00 11,960.98 13,000 23.08 % 16,000

     ภาษีป้าย 0.00 0.00 298,375.00 70,000 471.43 % 400,000

รวมหมวดภาษีอากร 0.00 0.00 557,584.98 343,000 936,000

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 9,453.00 25,000 0.00 % 25,000

     ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย 0.00 0.00 0.00 120,000 0.00 % 120,000

     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ 0.00 0.00 420.00 1,000 0.00 % 1,000

     ค่าธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย 0.00 0.00 111,690.00 0 0.00 % 0

     ค่าปรับการผิดสัญญา 0.00 0.00 0.00 0 100.00 % 20,000
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 0.00 0.00 10,800.00 20,000 140.00 % 48,000

     ค่าใบอนุญาตเกียวกับการโฆษณาโดยใช้เครืองขยายเสียง 0.00 0.00 0.00 0 0.00 % 0

     ค่าใบอนุญาตอืนๆ 0.00 0.00 0.00 0 100.00 % 35,000

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 0.00 0.00 132,363.00 166,000 249,000

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ดอกเบีย 0.00 0.00 146,030.31 125,000 100.00 % 250,000

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 0.00 0.00 146,030.31 125,000 250,000

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     เงินทีมีผู้อุทิศให้ 0.00 0.00 0.00 0 0.00 % 0

     ค่าขายแบบแปลน 0.00 0.00 234,900.00 250,000 0.00 % 250,000
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

     รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ 0.00 0.00 652.00 2,000 0.00 % 2,000

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 0.00 235,552.00 252,000 252,000

หมวดรายได้จากทุน

     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 0.00 0.00 0.00 3,000 0.00 % 3,000

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 0.00 3,000 3,000

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน 0.00 0.00 0.00 0 100.00 % 260,000

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 0.00 0.00 6,664,449.83 8,300,000 -9.64 % 7,500,000

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ 0.00 0.00 1,081,647.94 1,300,000 0.00 % 1,300,000

     ภาษีสุรา 0.00 0.00 591,336.42 600,000 16.67 % 700,000

     ภาษีสรรพสามิต 0.00 0.00 1,005,892.54 1,200,000 16.67 % 1,400,000

     ค่าภาคหลวงแร่ 0.00 0.00 11,723.89 15,000 6.67 % 16,000

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 0.00 0.00 137,827.55 150,000 0.00 % 150,000
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายทีดิน 0.00 0.00 1,282,738.00 3,246,000 -19.90 % 2,600,000

     ภาษีจัดสรรอืนๆ 0.00 0.00 135.80 0 0.00 % 0

รวมหมวดภาษีจัดสรร 0.00 0.00 10,775,751.97 14,811,000 13,926,000

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป
     เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 0.00 0.00 7,816,478.00 7,800,000 47.23 % 11,484,000

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัวไป 0.00 0.00 7,816,478.00 7,800,000 11,484,000

รวมทุกหมวด 0.00 0.00 19,663,760.26 23,500,000 27,100,000
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