


ส่วนที 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตําบลธาตุนาเวง

อําเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร



ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลธาตุนาเวง

              บัดนีถึงเวลาทีคณะผู้บริหารของเทศบาลตําบลธาตุนาเวง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภาเทศบาลตําบล
ธาตุนาเวงอีกครังหนึง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารเทศบาลตําบลธาตุนาเวงจึงขอชีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึง
สถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทัวไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 16,442,460.29 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 7,237,574.63 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 10,125,568.84 บาท

1.1.4 รายการทีได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 3 โครงการ รวม 277,800.00 บาท

1.1.5 รายการทีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จํานวน 8 โครงการ รวม 1,747,818.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 8,273,005.38 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ.2561 องค์กรปกครองส่วนท้องถินมีสถานะการเงิน ดังนี

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จํานวน 27,353,845.02 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 898,123.55 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 151,755.15 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 194,602.73 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 6,020.56 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 10,000.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 15,975,543.03 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 10,117,800.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 23,690,835.14 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 4,518,913.19 บาท

งบบุคลากร จํานวน 11,209,441.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 4,128,710.81 บาท

งบลงทุน จํานวน 3,399,780.00 บาท

งบรายจ่ายอืน จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 433,990.14 บาท

(4) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 0.00 บาท

(5) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินสะสม จํานวน 2,721,880.18 บาท

(6) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินกู้ จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลธาตุนาเวง

อําเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร

รายรับจริง ปี  2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 846,256.55 912,000.00 833,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 188,731.10 234,000.00 190,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 212,486.33 200,000.00 200,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 58,156.00 51,000.00 11,000.00

หมวดรายได้จากทุน 1,200.00 3,000.00 3,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,306,829.98 1,400,000.00 1,237,000.00

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดภาษีจัดสรร 14,231,341.19 13,970,000.00 14,310,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 14,231,341.19 13,970,000.00 14,310,000.00

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป 10,012,697.00 12,000,000.00 12,453,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 10,012,697.00 12,000,000.00 12,453,000.00

รวม 25,550,868.17 27,370,000.00 28,000,000.00



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 4,779,722.98 4,782,508.00 5,260,220.00

งบบุคลากร 11,073,841.00 11,906,520.00 12,466,020.00

งบดําเนินงาน 3,982,769.27 5,839,572.00 5,527,860.00

งบลงทุน 5,023,707.00 4,441,400.00 4,645,900.00

งบเงินอุดหนุน 0.00 400,000.00 100,000.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 24,860,040.25 27,370,000.00 28,000,000.00

รวม 24,860,040.25 27,370,000.00 28,000,000.00



ส่วนที 2

เทศบัญญัติ

เรือง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตําบลธาตุนาเวง

อําเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร





บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ เทศบาลตําบลธาตุนาเวง

อําเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 11,252,580

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 50,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 1,811,200

แผนงานสาธารณสุข 2,406,420

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 356,360

แผนงานเคหะและชุมชน 6,448,220

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 200,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 215,000

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 5,260,220

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 28,000,000





แผนงานบริหารงานทัวไป

งานงบ งานบริหารทัวไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 6,060,540 2,134,140 8,194,680

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

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,435,900 2,134,140 5,570,040

งบดําเนินงาน 2,279,000 587,800 2,866,800

    ค่าตอบแทน 274,000 120,800 394,800

    ค่าใช้สอย 1,320,000 335,000 1,655,000

    ค่าวัสดุ 300,000 120,000 420,000

    ค่าสาธารณูปโภค 385,000 12,000 397,000

งบลงทุน 157,300 33,800 191,100

    ค่าครุภัณฑ์ 157,300 33,800 191,100

                                             รวม 8,496,840 2,755,740 11,252,580

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย รวม

งบดําเนินงาน 50,000 50,000

    ค่าใช้สอย 50,000 50,000

                                             รวม 50,000 50,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลธาตุนาเวง

อําเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร



แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

การศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา รวม

งบบุคลากร 1,154,040 0 1,154,040

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,154,040 0 1,154,040

งบดําเนินงาน 0 584,060 584,060

    ค่าใช้สอย 0 388,250 388,250

    ค่าวัสดุ 0 195,810 195,810

งบลงทุน 0 73,100 73,100

    ค่าครุภัณฑ์ 0 73,100 73,100

                                             รวม 1,154,040 657,160 1,811,200

แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

สาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอืน รวม

งบบุคลากร 1,370,520 0 1,370,520

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,370,520 0 1,370,520

งบดําเนินงาน 661,000 325,000 986,000

    ค่าตอบแทน 66,000 0 66,000

    ค่าใช้สอย 320,000 325,000 645,000

    ค่าวัสดุ 275,000 0 275,000

งบลงทุน 49,900 0 49,900

    ค่าครุภัณฑ์ 49,900 0 49,900

                                             รวม 2,081,420 325,000 2,406,420

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
สังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์ รวม

งบบุคลากร 336,360 0 336,360

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 336,360 0 336,360

งบดําเนินงาน 0 20,000 20,000

    ค่าใช้สอย 0 20,000 20,000

                                             รวม 336,360 20,000 356,360



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน รวม

งบบุคลากร 1,410,420 0 1,410,420

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,410,420 0 1,410,420

งบดําเนินงาน 406,000 200,000 606,000

    ค่าตอบแทน 46,000 0 46,000

    ค่าใช้สอย 100,000 0 100,000

    ค่าวัสดุ 260,000 200,000 460,000

งบลงทุน 37,800 4,294,000 4,331,800

    ค่าครุภัณฑ์ 37,800 0 37,800

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 4,294,000 4,294,000

งบเงินอุดหนุน 0 100,000 100,000

    เงินอุดหนุน 0 100,000 100,000

                                             รวม 1,854,220 4,594,000 6,448,220

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รวม

งบดําเนินงาน 200,000 200,000

    ค่าใช้สอย 200,000 200,000

                                             รวม 200,000 200,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิน รวม

งบดําเนินงาน 120,000 95,000 215,000

    ค่าใช้สอย 120,000 95,000 215,000

                                             รวม 120,000 95,000 215,000

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 5,260,220 5,260,220

    งบกลาง 5,260,220 5,260,220

                                             รวม 5,260,220 5,260,220



แผนงาน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 11,252,580

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 50,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 1,811,200

แผนงานสาธารณสุข 2,406,420

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 356,360

แผนงานเคหะและชุมชน 6,448,220

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 200,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 215,000

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 5,260,220

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 28,000,000

โดยทีเป็นการสมควรตังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิมเติมถึงปัจจุบัน(ฉบับที 13) พ.ศ.2552 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึนไว้โดยความเห็นชอบ
ของสภาเทศบาลตําบลธาตุนาเวง และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นีเรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อ 2. เทศบัญญัติ นีให้ใช้บังคับตังแต่วันที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจํานวนรวมทังสิน 28,000,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทัวไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทัวไป เป็นจํานวนรวมทังสิน 
28,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจํานวนรวมทังสิน 0 บาท ดังนี 

งบ ยอดรวม

รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตําบลธาตุนาเวงปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทีได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
ของเทศบาลตําบล

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลธาตุนาเวง
อําเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร



ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตําบลธาตุนาเวงมีหน้าทีรักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี

ประกาศ ณ วันที ......................................................................

(ลงนาม)..................................................

(นายพานิช  พุ่งสิน)

ตําแหน่ง นายกเทศมนตรีตําบลธาตุนาเวง

เห็นชอบ

(ลงนาม)..................................................

(นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบํา)

ตําแหน่ง นายอําเภอเมืองสกลนคร  ปฏิบัติราชการแทน



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลธาตุนาเวง

อําเภอ เมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร
 

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

หมวดภาษีอากร

     ภาษีโรงเรือนและทีดิน 0.00 453,672.00 494,885.00 500,000.00 4.00 % 520,000.00

     ภาษีบํารุงท้องที 0.00 13,959.30 13,213.55 12,000.00 8.33 % 13,000.00

     ภาษีป้าย 0.00 295,450.00 338,158.00 400,000.00 -25.00 % 300,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 0.00 763,081.30 846,256.55 912,000.00 833,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 0.00 2,066.10 2,000.00 0.00 % 2,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร 0.00 17,739.00 15,254.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00

     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 0.00 121,270.00 121,330.00 126,000.00 0.00 % 126,000.00

     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม 0.00 0.00 120.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ 0.00 1,230.00 830.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     ค่าปรับการผิดสัญญา 0.00 16,958.00 7,520.00 20,000.00 -50.00 % 10,000.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 0.00 39,700.00 32,800.00 45,000.00 -55.56 % 20,000.00

     ค่าใบอนุญาตให้ตังตลาดเอกชน 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าใบอนุญาตเกียวกับการโฆษณาโดยใช้เครืองขยายเสียง 0.00 481.00 811.00 0.00 100.00 % 1,000.00

     ค่าใบอนุญาตอืนๆ 0.00 27,000.00 6,500.00 20,000.00 -50.00 % 10,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 0.00 224,378.00 188,731.10 234,000.00 190,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ดอกเบีย 0.00 237,952.41 212,486.33 200,000.00 0.00 % 200,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 0.00 237,952.41 212,486.33 200,000.00 200,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     เงินทีมีผู้อุทิศให้ 0.00 19.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าขายแบบแปลน 0.00 26,000.00 57,400.00 50,000.00 -80.00 % 10,000.00

     รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ 0.00 750.00 756.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 26,769.00 58,156.00 51,000.00 11,000.00

หมวดรายได้จากทุน

     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 0.00 290.00 1,200.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 290.00 1,200.00 3,000.00 3,000.00

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน 0.00 981,273.58 257,957.68 250,000.00 0.00 % 250,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 0.00 7,499,808.72 7,679,935.23 7,500,000.00 1.33 % 7,600,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 0.00 1,197,209.38 1,185,520.51 1,300,000.00 0.00 % 1,300,000.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 0.00 0.00 52,053.52 50,000.00 -80.00 % 10,000.00

     ภาษีสุรา 0.00 646,264.47 671,146.10 700,000.00 -100.00 % 0.00

     ภาษีสรรพสามิต 0.00 1,391,119.28 1,617,383.14 1,500,000.00 60.00 % 2,400,000.00

     ค่าภาคหลวงแร่ 0.00 12,714.88 23,307.31 20,000.00 0.00 % 20,000.00

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 0.00 28,055.48 20,806.70 50,000.00 -40.00 % 30,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายทีดิน 0.00 3,048,090.00 2,723,231.00 2,600,000.00 3.85 % 2,700,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 0.00 14,804,535.79 14,231,341.19 13,970,000.00 14,310,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป
     เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 0.00 6,543,929.00 10,012,697.00 12,000,000.00 3.78 % 12,453,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัวไป 0.00 6,543,929.00 10,012,697.00 12,000,000.00 12,453,000.00

รวมทุกหมวด 0.00 22,600,935.50 25,550,868.17 27,370,000.00 28,000,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลธาตุนาเวง

อําเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร

ประมาณการรายรับรวมทังสิน 28,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 833,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 520,000 บาท
  คําชีแจง  ประมาณการไว้มากว่าปีทีผ่านมา เนืองจากคาดว่าจะจัดเก็บได้
เพิมขึน     

ภาษีบํารุงท้องที จํานวน 13,000 บาท
   คําชีแจง  ประมาณการไว้มากว่าปีทีผ่านมา เนืองจากคาดว่าจะจัดเก็บได้
เพิมขึน     

ภาษีป้าย จํานวน 300,000 บาท
     คําชีแจง  ประมาณการไว้น้อยกว่าปีทีผ่านมา เนืองจากคาดว่าจะจัด
เก็บได้น้อยลง     

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 190,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 2,000 บาท
          คําชีแจง  ประมาณการเท่ากับปีทีผ่านมา เนืองจากคาดว่าจะจัดเก็บ
ได้เท่าเดิม    

ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 20,000 บาท
     คําชีแจง  ประมาณการเท่ากับปีทีผ่านมา เนืองจากคาดว่าจะจัดเก็บได้
เท่าเดิม     

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 126,000 บาท
          คําชีแจง  ประมาณการเท่ากับปีทีผ่านมา เนืองจากคาดว่าจะจัดเก็บ
ได้เท่าเดิม
ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 1,000 บาท
          คําชีแจง  ประมาณการเท่ากับปีทีผ่านมา เนืองจากคาดว่าจะจัดเก็บ
ได้เท่าเดิม
ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 10,000 บาท
       คําชีแจง  ประมาณการไว้น้อยกว่าปีทีผ่านมา เนืองจากคาดว่าจะจัด
เก็บได้น้อยลง
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 20,000 บาท
     คําชีแจง  ประมาณการไว้น้อยกว่าปีทีผ่านมา เนืองจากคาดว่าจะจัด
เก็บได้น้อยลง

ค่าใบอนุญาตเกียวกับการโฆษณาโดยใช้เครืองขยายเสียง จํานวน 1,000 บาท
     คําชีแจง  ประมาณการไว้  เนืองจากคาดว่าจะจัดเก็บได้
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ค่าใบอนุญาตอืนๆ จํานวน 10,000 บาท
     คําชีแจง  ประมาณการไว้น้อยกว่าปีทีผ่านมา เนืองจากคาดว่าจะจัด
เก็บได้น้อยลง
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 200,000 บาท
ดอกเบีย จํานวน 200,000 บาท
     คําชีแจง  ดอกเบียเงินฝากธนาคารและดอกเบียเงินฝาก กสท
. ประมาณการเท่ากับปีทีผ่านมา เนืองจากคาดว่าจะได้รับดอกเบียเท่าเดิม  
   

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 11,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 10,000 บาท
      คําชีแจง  ประมาณการไว้น้อยกว่าปีทีผ่านมา เนืองจากคาดว่าจะขาย
ได้น้อยลง
รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ จํานวน 1,000 บาท
     คําชีแจง  ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา เนืองจากคาดว่าจะจัดเก็บ
ได้เท่าเดิม     

หมวดรายได้จากทุน รวม 3,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จํานวน 3,000 บาท
     คําชีแจง  ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมาเนืองจากคาดว่าจะขายได้
เท่ากับปีทีผ่านมา     

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดภาษีจัดสรร รวม 14,310,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน จํานวน 250,000 บาท
     คําชีแจง ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมาเนืองจากคาดว่าจะได้รับ
การจัดสรรเท่าเดิม     

ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 7,600,000 บาท
     คําชีแจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมาเนืองจากคาดว่าจะได้รับการ
จัดสรรเท่าเพิมขึน
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 1,300,000 บาท
     คําชีแจง ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมาเนืองจากคาดว่าจะได้รับ
การจัดสรรเท่าเดิม
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 10,000 บาท
     คําชีแจง ประมาณการไว้น้อยกว่าปีทีผ่านมาเนืองจากคาดว่าจะได้รับ
การจัดสรรน้อยลง
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 2,400,000 บาท
     คําชีแจง ประมาณการไว้มากกว่าปีทีผ่านมาเนืองจากคาดว่าจะได้รับ
การจัดสรรเพิมขึน
ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 20,000 บาท
     คําชีแจง ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมาเนืองจากคาดว่าจะได้รับ
การจัดสรรเท่าเดิม

วันทีพิมพ์ : 8/10/2561  09:12:14 หน้า : 2/3



ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 30,000 บาท
     คําชีแจง ประมาณการไว้น้อยกว่าปีทีผ่านมาเนืองจากคาดว่าจะได้รับ
การจัดสรรน้อยลง
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิน จํานวน 2,700,000 บาท
     คําชีแจง ประมาณการไว้มากกว่าปีทีผ่านมาเนืองจากคาดว่าจะได้รับ
การจัดสรรเพิมขึน

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดเงินอุดหนุนทัวไป รวม 12,453,000 บาท
เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 12,453,000 บาท

     คําชีแจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมาเนืองจากคาดว่าจะได้รับการ
จัดสรรเพิมขึน
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

แผนงานบริหารงานทัวไป

งานบริหารทัวไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 0.00 57,960.00 695,520.00 695,520.00 0 % 695,520

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รอง
นายก 0.00 10,000.00 120,000.00 120,000.00 0 % 120,000

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 0.00 10,000.00 120,000.00 120,000.00 0 % 120,000

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 0.00 16,560.00 198,720.00 198,720.00 0 % 198,720

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 0.00 124,200.00 1,415,190.00 1,375,710.00 8.34 % 1,490,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 0.00 218,720.00 2,549,430.00 2,509,950.00 2,624,640

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 2,289,120.00 2,445,600.00 6.6 % 2,607,000

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 0.00 90,000.00 110,000.00 140 % 264,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 515,473.00 522,862.00 3.42 % 540,720

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 42,278.00 35,978.00 -32.79 % 24,180

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 2,936,871.00 3,114,440.00 3,435,900

รวมงบบุคลากร 0.00 218,720.00 5,486,301.00 5,624,390.00 6,060,540

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลธาตุนาเวง

อําเภอเมืองสกลนคร    จังหวัดสกลนคร
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 0.00 0.00 66,000.00 36.36 % 90,000

ค่าเบียประชุม 0.00 0.00 23,312.50 30,000.00 0 % 30,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 4,120.00 20,000.00 0 % 20,000

ค่าเช่าบ้าน 0.00 12,000.00 96,500.00 114,000.00 0 % 114,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 4,130.00 20,000.00 0 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 12,000.00 128,062.50 250,000.00 274,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 247,550.00 312,910.00 367,990.00 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 460,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 20,210.00 18,000.00 30,000.00 0 % 30,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าชดใช้ความเสียหาย,ค่าสินไหมทดแทน 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 140,158.00 203,835.00 300,000.00 -33.33 % 200,000

ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการรับ-ส่งเสด็จฯ 0.00 0.00 0.00 40,500.00 -25.93 % 30,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 300,000

โครงการฝึกอบรมเพือพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร 0.00 2,450.00 135,495.00 0.00 100 % 200,000

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน
กฎหมายแก่พนักงานและประชาชน 0.00 0.00 15,990.00 30,000.00 -33.33 % 20,000

โครงการรวมพลังพิทักษ์ รักษาชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 36,235.00 16,126.17 50,000.00 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 446,603.00 702,356.17 828,490.00 1,320,000

วันทีพิมพ์ : 8/10/2561  09:12:40 หน้า : 2/25



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 66,862.00 113,196.00 100,000.00 0 % 100,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 4,450.00 6,465.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 39,515.00 28,980.00 50,000.00 0 % 50,000

วัสดุก่อสร้าง 0.00 0.00 15,220.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 25,000.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0.00 37,217.20 23,392.53 50,000.00 -20 % 40,000

วัสดุการเกษตร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุเครืองแต่งกาย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -33.33 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 173,044.20 187,253.53 300,000.00 300,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 15,546.04 195,408.23 203,461.40 220,000.00 0 % 220,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 0.00 21,707.76 15,788.07 30,000.00 0 % 30,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 10,819.33 37,984.95 36,453.31 37,900.00 5.54 % 40,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 683.00 7,474.00 8,298.00 10,000.00 0 % 10,000

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 0.00 71,989.60 73,680.20 87,100.00 -2.41 % 85,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 27,048.37 334,564.54 337,680.98 385,000.00 385,000

รวมงบดําเนินงาน 27,048.37 966,211.74 1,355,353.18 1,763,490.00 2,279,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีทํางาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 7,600

เก้าอีทํางานผู้บริหาร 0.00 0.00 0.00 7,600.00 -100 % 0

เครืองตัดสติกเกอร์ 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0 % 0

วันทีพิมพ์ : 8/10/2561  09:12:40 หน้า : 3/25



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ชุดโต๊ะคอมพิวเตอร์ 0.00 4,950.00 0.00 0.00 0 % 0

ชุดโต๊ะทํางาน 0.00 4,480.00 0.00 0.00 0 % 0

ตู้เก็บแฟ้มเอกสาร 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ตู้เก็บเอกสารบานเลือน 2 ชัน 0.00 0.00 0.00 3,800.00 0 % 3,800

ตู้โชว์ 0.00 8,900.00 0.00 0.00 0 % 0

ตู้เอกสารบานเลือน 2 ชัน 0.00 0.00 0.00 7,600.00 -100 % 0

เต้นท์ทรงโค้ง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

พรมปูพืนเวทีห้องประชุม 0.00 15,750.00 0.00 0.00 0 % 0

พัดลมตังพืนอุตสาหกรรม 3 ขา 0.00 0.00 14,600.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ขาตังไมโครโฟนคออ่อนพร้อม
ไมโครโฟน 0.00 1,700.00 0.00 0.00 0 % 0

ขาตังไมโครโฟนแบบสูง 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ไมโครโฟนไร้สาย 0.00 4,800.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครืองตัดแต่งพุ่มไม้ 0.00 0.00 0.00 10,200.00 -100 % 0

เครืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 0.00 0.00 0.00 9,500.00 -100 % 0

เครืองตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน 0.00 0.00 0.00 12,000.00 -100 % 0

ตู้ทํานําเย็น-นําร้อน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

ถังต้มนําไฟฟ้า 0.00 0.00 12,500.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED 
ขาวดํา ชนิด Network แบบที 2 0.00 0.00 0.00 15,000.00 -100 % 0

เครืองสํารองไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,900

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 47,580.00 57,100.00 65,700.00 157,300

วันทีพิมพ์ : 8/10/2561  09:12:40 หน้า : 4/25



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงสิงก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 54,400.00 -100 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 54,400.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 47,580.00 57,100.00 120,100.00 157,300

รวมงานบริหารทัวไป 27,048.37 1,232,511.74 6,898,754.18 7,507,980.00 8,496,840

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 1,323,000.00 1,361,960.00 9.69 % 1,493,880

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 0.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 500,800.00 540,360.00 3.13 % 557,280

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 70,890.00 57,900.00 -29.22 % 40,980

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 1,936,690.00 2,002,220.00 2,134,140

รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 1,936,690.00 2,002,220.00 2,134,140

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 8,400.00 10,850.00 30,000.00 0 % 30,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 3,400.00 10,000.00 -100 % 0

ค่าเช่าบ้าน 0.00 47,300.00 69,600.00 70,800.00 0 % 70,800

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 39,100.00 38,110.00 35,000.00 -42.86 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 94,800.00 121,960.00 145,800.00 120,800

วันทีพิมพ์ : 8/10/2561  09:12:40 หน้า : 5/25



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 428.00 20,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 66,496.00 91,705.00 100,000.00 -10 % 90,000

โครงการจัดทําแผนทีภาษี 0.00 14,620.00 8,240.00 200,000.00 0 % 200,000

โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี 0.00 4,900.00 7,318.00 10,000.00 0 % 10,000

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการจัด
เก็บภาษี 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 2,220.00 30,000.00 -33.33 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 86,016.00 109,911.00 360,000.00 335,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 24,018.00 33,374.80 25,000.00 40 % 35,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 2,760.00 0.00 0.00 0 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -33.33 % 20,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0.00 0.00 34,378.32 40,000.00 0 % 40,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 18,835.00 29,350.00 35,000.00 -28.57 % 25,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 45,613.00 97,103.12 135,000.00 120,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการโทรศัพท์ 0.00 0.00 7,402.28 12,000.00 0 % 12,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 7,402.28 12,000.00 12,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 226,429.00 336,376.40 652,800.00 587,800

วันทีพิมพ์ : 8/10/2561  09:12:40 หน้า : 6/25



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีทํางาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,800

ชุดโต๊ะทํางาน 0.00 0.00 4,500.00 5,000.00 -100 % 0

ตู้เก็บเอกสารบานเลือน2ชัน 0.00 0.00 0.00 7,600.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์ 0.00 30,000.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

เครืองพิมพ์เลเซอร์ชนิดขาวดํา 0.00 24,800.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 54,800.00 4,500.00 42,600.00 33,800

รวมงบลงทุน 0.00 54,800.00 4,500.00 42,600.00 33,800

รวมงานบริหารงานคลัง 0.00 281,229.00 2,277,566.40 2,697,620.00 2,755,740

รวมแผนงานบริหารงานทัวไป 27,048.37 1,513,740.74 9,176,320.58 10,205,600.00 11,252,580

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. 0.00 75,098.00 0.00 0.00 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 75,098.00 0.00 0.00 50,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 75,098.00 0.00 0.00 50,000

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 0.00 75,098.00 0.00 0.00 50,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 0.00 75,098.00 0.00 0.00 50,000

วันทีพิมพ์ : 8/10/2561  09:12:40 หน้า : 7/25



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 769,470.00 795,000.00 5.06 % 835,200

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 292,320.00 303,840.00 4.03 % 316,080

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 26,520.00 15,000.00 -81.6 % 2,760

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 1,088,310.00 1,113,840.00 1,154,040

รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 1,088,310.00 1,113,840.00 1,154,040

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา 0.00 0.00 1,088,310.00 1,113,840.00 1,154,040

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา
 ค่าจัดการเรียนการสอน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 85,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา
1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก

0.00 0.00 39,936.00 30,000.00 -100 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา
2. ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน 
ศพด.

0.00 334,640.00 295,680.00 294,000.00 -100 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,750

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา
ค่าเครืองแบบนักเรียน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 7,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา
ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด
.

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 245,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา
ค่าหนังสือเรียน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา
ค่าอุปกรณ์การเรียน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา       
3.  ค่าจัดการเรียนการสอน

0.00 0.00 121,610.00 102,000.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 334,640.00 457,226.00 426,000.00 388,250

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 9,950.00 20,000.00 0 % 20,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 0.00 125,920.84 110,050.64 114,972.00 -16.67 % 95,810

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -50 % 10,000

วัสดุการศึกษา 0.00 0.00 1,715.00 50,000.00 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 125,920.84 121,715.64 224,972.00 195,810

รวมงบดําเนินงาน 0.00 460,560.84 578,941.64 650,972.00 584,060

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ชุดโต๊ะทํางาน 0.00 0.00 9,380.00 0.00 100 % 10,000

ตู้เก็บเอกสารบานเลือน 2 ชัน 0.00 0.00 0.00 7,600.00 0 % 7,600
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

โต๊ะหมู่บูชา 0.00 0.00 0.00 8,500.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครืองเล่น DVD 0.00 0.00 0.00 3,500.00 -28.57 % 2,500

ตู้ลําโพงแบบมีขยายเสียงในตัวพร้อม
ไมโครโฟน 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -25 % 15,000

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 0.00 0.00 0.00 15,000.00 -100 % 0

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ 
Smart TV 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 17,700

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องถ่ายภาพนิง 0.00 0.00 0.00 4,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครืองทํานําเย็น 0.00 0.00 0.00 4,000.00 -100 % 0

ตู้กับข้าว 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

ตู้ทํานําเย็น 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 6,000

ตู้เย็นขนาด 7 คิวบิกฟุต 0.00 0.00 7,900.00 0.00 0 % 0

โต๊ะอาหารเด็กพร้อมเก้าอี 0.00 0.00 46,800.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 16,000.00 -100 % 0

เครืองพิมพ์ Multifunchion แบบฉีด
หมึก(Inkjet) 0.00 7,500.00 0.00 0.00 0 % 0

เครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึก 0.00 0.00 0.00 7,700.00 -100 % 0

เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 4,300

เครืองสํารองไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 5,800.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 7,500.00 64,080.00 92,100.00 73,100

รวมงบลงทุน 0.00 7,500.00 64,080.00 92,100.00 73,100

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 0.00 468,060.84 643,021.64 743,072.00 657,160
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ 0.00 16,310.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 16,310.00 0.00 20,000.00 0

รวมงบดําเนินงาน 0.00 16,310.00 0.00 20,000.00 0

รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับ 0.00 16,310.00 0.00 20,000.00 0

รวมแผนงานการศึกษา 0.00 484,370.84 1,731,331.64 1,876,912.00 1,811,200

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 419,400.00 614,940.00 32.95 % 817,560

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 0.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 441,360.00 446,040.00 1.1 % 450,960

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 60,000.00 60,000.00 0 % 60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 962,760.00 1,162,980.00 1,370,520

รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 962,760.00 1,162,980.00 1,370,520

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 10,080.00 15,120.00 30,000.00 -33.33 % 20,000

ค่าเช่าบ้าน 0.00 3,000.00 36,000.00 36,000.00 0 % 36,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 19,800.00 8,120.00 20,000.00 -50 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 32,880.00 59,240.00 86,000.00 66,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 211,587.50 217,825.00 250,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 250,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 0.00 1,990.00 10,000.00 0 % 10,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 30,332.00 16,752.00 30,000.00 -33.33 % 20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 43,556.00 44,230.00 50,000.00 -20 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 285,475.50 280,797.00 340,000.00 320,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 24,557.00 10,087.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 12,872.00 44,930.00 80,000.00 0 % 80,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 10,150.00 23,300.00 50,000.00 -60 % 20,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0.00 72,641.05 76,504.10 110,000.00 9.09 % 120,000

วัสดุเครืองแต่งกาย 0.00 13,240.00 16,580.00 30,000.00 -33.33 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 3,410.00 1,290.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 136,870.05 172,691.10 305,000.00 275,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 455,225.55 512,728.10 731,000.00 661,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ชุดโต๊ะทํางาน 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ชัน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครืองพ่นหมอกควัน 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องถ่ายภาพนิงระบบดิจิตอล 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครืองตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน 0.00 11,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ตู้เย็นขนาด 7 คิวบิกฟุต 0.00 0.00 0.00 9,400.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

เครืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ 
หรือชนิด LED ขาวดํา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 9,000

เครืองสํารองไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 5,800.00 1.72 % 5,900

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 70,000.00 0.00 20,200.00 49,900

รวมงบลงทุน 0.00 70,000.00 0.00 20,200.00 49,900

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข 0.00 525,225.55 1,475,488.10 1,914,180.00 2,081,420

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการจัดการขยะครบวงจร 0.00 25,350.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

โครงการจัดการขยะอันตราย 0.00 0.00 19,775.00 0.00 100 % 20,000

โครงการจัดการขยะอินทรีย์ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -50 % 10,000

โครงการตรวจสุขภาพประชาชนเบืองต้น
และปฐมพยาบาลเบืองต้น 0.00 0.00 17,878.50 10,000.00 -100 % 0

โครงการท้องถินปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 
"ท้องถิน สร้างป่า รักษ์นํา" 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

โครงการประชาร่วมใจต้านภัยไข้เลือด
ออก 0.00 44,083.00 7,783.40 40,000.00 25 % 50,000

โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่
ประชาชนและผู้ประกอบการจําหน่าย
บุหรีและสุรา

0.00 0.00 9,380.00 10,000.00 -100 % 0

โครงการป้องกันโรคจากสัตว์สู่คน 0.00 4,700.00 38,135.00 50,000.00 -80 % 10,000

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

โครงการรณรงค์ลดการใช้โฟมและถุง
พลาสติก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

โครงการรักนํา รักป่า รักษาแผ่นดิน 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

โครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยจาก
ต้านทางตามหลัก 3Rs 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

โครงการส่งเสริมการผลิต การบริโภค 
และการบริการทีเป็นมิตรกับสิงแวดล้อม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการสถานทีราชการ สถานที
สาธารณะปลอดบุหรี 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 74,133.00 92,951.90 200,000.00 325,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 74,133.00 92,951.90 200,000.00 325,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน 0.00 74,133.00 92,951.90 300,000.00 325,000

รวมแผนงานสาธารณสุข 0.00 599,358.55 1,568,440.00 2,214,180.00 2,406,420

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 291,000.00 311,640.00 7.93 % 336,360

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 291,000.00 311,640.00 336,360

รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 291,000.00 311,640.00 336,360

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ 0.00 0.00 291,000.00 311,640.00 336,360

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนชราและ
คนพิการ 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -33.33 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 30,000.00 20,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 30,000.00 20,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0.00 0.00 0.00 30,000.00 20,000

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0.00 0.00 291,000.00 341,640.00 356,360
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 827,940.00 877,440.00 5.06 % 921,840

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 0.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 404,160.00 416,040.00 2.94 % 428,280

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 34,680.00 24,180.00 -24.32 % 18,300

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 1,308,780.00 1,359,660.00 1,410,420

รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 1,308,780.00 1,359,660.00 1,410,420

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 1,640.00 10,000.00 0 % 10,000

ค่าเช่าบ้าน 0.00 6,000.00 13,800.00 28,800.00 25 % 36,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 900.00 19,500.00 12,000.00 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0.00 6,900.00 34,940.00 50,800.00 46,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 4,230.00 28,000.00 50,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 6,000.00 30,340.00 14,100.00 112.77 % 30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 99,844.00 243,758.85 355,000.00 -85.92 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 110,074.00 302,098.85 419,100.00 100,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 11,680.00 5,770.00 20,000.00 0 % 20,000
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วัสดุก่อสร้าง 0.00 167,287.00 163,544.30 95,000.00 5.26 % 100,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 2,645.05 15,000.00 30,000.00 0 % 30,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0.00 64,200.70 51,396.90 60,000.00 0 % 60,000

วัสดุการเกษตร 0.00 0.00 62,920.00 50,000.00 -40 % 30,000

วัสดุเครืองแต่งกาย 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -50 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 14,525.00 11,100.00 20,000.00 -25 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 260,337.75 309,731.20 285,000.00 260,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 377,311.75 646,770.05 754,900.00 406,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ชุดโต๊ะทํางาน 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ตู้เหล็ก 4 ลินชัก 0.00 0.00 0.00 7,900.00 -100 % 0

ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร 4 ชัน 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เครืองเชือมระบบอินเวอร์เตอร์ 0.00 0.00 7,800.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครืองกําเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์ 0.00 0.00 47,000.00 0.00 0 % 0

ไมโครโฟน 0.00 1,400.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์โรงงาน

เครืองเจีย/ตัด แบบมือถือ 0.00 0.00 1,900.00 0.00 0 % 0

เครืองสว่านแบบมือถือ 0.00 0.00 1,900.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

สายดับเพลิง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 17,800

หัวฉีดนําดับเพลิงแบบด้ามปืน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000
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ครุภัณฑ์สํารวจ

กล้องระดับ ขนาดกําลังขยาย 24 เท่า 0.00 24,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์ 0.00 30,000.00 28,800.00 30,000.00 -100 % 0

เครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวล
ผล 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว
ดํา 0.00 0.00 52,500.00 0.00 0 % 0

เครืองสํารองไฟฟ้า 0.00 0.00 9,000.00 5,800.00 -100 % 0

เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 1KVA 0.00 0.00 0.00 5,900.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 60,400.00 148,900.00 84,600.00 37,800

รวมงบลงทุน 0.00 60,400.00 148,900.00 84,600.00 37,800

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 0.00 437,711.75 2,104,450.05 2,199,160.00 1,854,220

งานไฟฟ้าถนน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 188,600.00 161,585.00 200,000.00 0 % 200,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 188,600.00 161,585.00 200,000.00 200,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 188,600.00 161,585.00 200,000.00 200,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เครืองสกัดคอนกรีต 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เครืองสว่าน 0.00 6,550.00 0.00 0.00 0 % 0

รอกสลิงดึงสายไฟ 0.00 2,500.00 0.00 0.00 0 % 0
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ครุภัณฑ์โรงงาน

เครืองเจีย/ตัด แบบมือถือ 0.00 5,500.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 64,550.00 0.00 0.00 0

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างขยายถนน ค.ส.ล.กลาง
หมู่บ้านดงพัฒนา บ้านดงพัฒนา หมู่ที 4 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 417,000

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ข้างวัดบ้าน
โคกสว่าง หมู่ที 2 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 246,000

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.เชือมหมู่
บ้านมะขามป้อม หมู่ที 5-บ้านดงขุมข้าว
ใต้ ตําบลพังขว้าง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 958,000

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยวรชัย 
บ้านดงพัฒนา หมู่ที 4 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 409,000

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนบ้าน
โคกสว่าง-บ้านศรีวิชา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 298,000

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.นาเวง-นา
คํา ซอย 6 บ้านมะขามป้อม หมู่ที 5 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 349,000

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมผนัง
กันพัง ค.ส.ล.บ้านดงพัฒนา หมู่ที 4 0.00 0.00 0.00 435,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมราง
ระบายนําและลาน ค.ส.ล.ภายในสํานัก
งานเทศบาลตําบลธาตุนาเวง

0.00 0.00 0.00 598,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และวางท่อ
ระบายนําพร้อมบ่อพักบ้านมะขามป้อม 
หมู่ที 5

0.00 0.00 0.00 467,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หลังคุ้ม
ทหาร บ้านรุ่งพัฒนา หมู่ที 3 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 499,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองบัวใหญ่ หมู่ที 1(ถนน
โนนงิว)

0.00 0.00 411,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หนองบัวใหญ่-ดอนเสาธง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 500,000
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที 2 สายหลังโรงเรียนเทคโนฯ 0.00 578,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านโคกสว่าง หมู่ที 2(ซอยข้าง
ศาลาประชาคม)

0.00 0.00 494,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านดงพัฒนา หมู่ที 4 (ซอยทุ่งนา) 0.00 0.00 439,627.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านมะขามป้อม หมู่ที 5 0.00 0.00 0.00 500,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านมะขามป้อม หมู่ที 5(ถนนวิลา
พัง)

0.00 0.00 455,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านมะขามป้อม หมู่ที 5(ถนนสร้าง
เจริญ)

0.00 0.00 439,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านรุ่งพัฒนา หมู่ที 3 0.00 0.00 0.00 478,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านรุ่งพัฒนา หมู่ที 3(ถนนท้ายหมู่
บ้านช่วงที 1)

0.00 476,500.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านหนองบัวใหญ่ หมู่ที 1 0.00 0.00 0.00 499,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างท่อระบายนําแบบมีบ่อ
พัก หมู่ที 4 สายกลางหมู่บ้าน 0.00 671,800.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนํา ค.ส.ล. 
ถนนนาเวง-นาคํา ข้างสํานักงานเทศบาล
ตําบลธาตุนาเวง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 318,000

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนํา
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักบ้านดง
พัฒนา หมู่ที 4 ถนนบ้านดงพัฒนา

0.00 0.00 371,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนํา
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักและ
กําแพงกันดินสํานักงานเทศบาลตําบลธาตุ
นาเวง

0.00 0.00 620,000.00 0.00 0 % 0

วันทีพิมพ์ : 8/10/2561  09:12:41 หน้า : 20/25



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
และวางท่อระบายนําพร้อมบ่อพักบ้านดง
พัฒนา หมู่ที 4

0.00 0.00 0.00 466,000.00 -100 % 0

โครงการซ่อมแซมถนนดินผิวจราจร
ลูกรังภายในตําบลธาตุนาเวง 0.00 0.00 149,000.00 0.00 0 % 0

โครงการติดตังป้ายประชาสัมพันธ์ตําบล
ธาตุนาเวง 0.00 0.00 0.00 198,700.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายใน
ตําบลธาตุนาเวง 0.00 0.00 0.00 304,000.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง
เป็นถนน ค.ส.ล.บ้านโคกสว่าง 0.00 0.00 188,000.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง
เป็นถนน ค.ส.ล.บ้านโคกสว่าง หมู่ที 2 0.00 0.00 0.00 471,000.00 -100 % 0

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

0.00 0.00 450,000.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมสิงก่อสร้าง 0.00 317,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงสิงก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 320,000.00 -6.25 % 300,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 2,043,300.00 4,016,627.00 4,736,700.00 4,294,000

รวมงบลงทุน 0.00 2,107,850.00 4,016,627.00 4,736,700.00 4,294,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 270,260.99 0.00 400,000.00 -100 % 0

อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัด
สกลนคร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 270,260.99 0.00 400,000.00 100,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 270,260.99 0.00 400,000.00 100,000

รวมงานไฟฟ้าถนน 0.00 2,566,710.99 4,178,212.00 5,336,700.00 4,594,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 0.00 3,004,422.74 6,282,662.05 7,535,860.00 6,448,220
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการขับเคลือนแผนชุมชน 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

โครงการจัดประชุมประชาคม 0.00 9,645.00 2,900.00 10,000.00 0 % 10,000

โครงการบําบัดทุกข์บํารุงสุขแบบ ABC 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วง
เทศกาล 0.00 38,577.50 48,995.00 14,000.00 42.86 % 20,000

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและสนับสนุน
กลุ่มอาชีพ 0.00 40,185.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและสนับสนุน
อาชีพ 0.00 0.00 46,655.00 50,000.00 0 % 50,000

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 0.00 9,500.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

โครงการส่งเสริมภาวะผู้นําแก่สตรีใน
ตําบล 0.00 0.00 12,390.00 20,000.00 0 % 20,000

โครงการส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่าง
สมาชิกในครอบครัว 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
ตําบลธาตุนาเวง 0.00 11,300.00 0.00 30,000.00 -33.33 % 20,000

โครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 109,207.50 110,940.00 174,000.00 200,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 109,207.50 110,940.00 174,000.00 200,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 0.00 109,207.50 110,940.00 174,000.00 200,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0.00 109,207.50 110,940.00 174,000.00 200,000
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการแข่งขันกีฬาเชือมความสามัคคี
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 19,640.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 0.00 84,574.00 94,900.00 100,000.00 0 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 104,214.00 94,900.00 120,000.00 120,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 104,214.00 94,900.00 120,000.00 120,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0.00 104,214.00 94,900.00 120,000.00 120,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสําคัญต่าง ๆ 0.00 2,000.00 55,423.00 30,000.00 0 % 30,000

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และ
วันผู้สูงอายุ 0.00 18,265.00 22,410.00 50,000.00 0 % 50,000

โครงการจัดงานวันลอยกระทง 0.00 60,234.80 0.00 0.00 0 % 0

โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา 0.00 0.00 14,390.00 15,000.00 0 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 80,499.80 92,223.00 95,000.00 95,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 80,499.80 92,223.00 95,000.00 95,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน 0.00 80,499.80 92,223.00 95,000.00 95,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 0.00 184,713.80 187,123.00 215,000.00 215,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างโรงจอดรถดับเพลิง 0.00 0.00 245,500.00 0.00 0 % 0

โครงการติดตังป้ายประชาสัมพันธ์ชือหมู่
บ้านในเขตเทศบาลตําบลธาตุนาเวง 0.00 121,500.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคม
พร้อมรัวรอบศาลาฯ บ้านมะขามป้อม หมู่
ที 5

0.00 616,800.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนา
นเด็กเล็กเทศบาลตําบลธาตุนาเวง 0.00 0.00 487,000.00 0.00 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 738,300.00 732,500.00 0.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 738,300.00 732,500.00 0.00 0

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน 0.00 738,300.00 732,500.00 0.00 0

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0.00 738,300.00 732,500.00 0.00 0

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

ค่าชําระหนีเงินต้น 0.00 988,059.99 1,017,701.79 1,048,233.85 3 % 1,079,680

ค่าชําระดอกเบีย 0.00 339,810.00 310,168.20 279,637.15 -11.25 % 248,191

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 0.00 99,773.00 119,398.00 121,110.00 0.72 % 121,977

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 0.00 0.00 1,832,500.00 1,996,300.00 21.06 % 2,416,800

เบียยังชีพคนพิการ 0.00 0.00 612,800.00 740,000.00 3.78 % 768,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 3,000.00 5,500.00 18,000.00 18,000.00 0 % 18,000

สํารองจ่าย 0.00 4,150.00 473,215.00 199,349.00 0.64 % 200,632
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 0.00 81,478.03 83,619.99 96,778.00 -100 % 0

เงินค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 26,000

เงินสมทบเข้าระบหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลตําบลธาตุนาเวง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 70,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน (กบท.) 0.00 0.00 312,320.00 307,400.00 1.15 % 310,940

รวมงบกลาง 3,000.00 1,518,771.02 4,779,722.98 4,806,808.00 5,260,220

รวมงบกลาง 3,000.00 1,518,771.02 4,779,722.98 4,806,808.00 5,260,220

รวมงบกลาง 3,000.00 1,518,771.02 4,779,722.98 4,806,808.00 5,260,220

รวมแผนงานงบกลาง 3,000.00 1,518,771.02 4,779,722.98 4,806,808.00 5,260,220

รวมทุกแผนงาน 30,048.37 8,227,983.19 24,860,040.25 27,370,000.00 28,000,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลธาตุนาเวง
อําเภอ เมืองสกลนคร   จังหวัดสกลนคร

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 28,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 8,496,840 บาท
งบบุคลากร รวม 6,060,540 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 
รองประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลเทศบาลตําบลธาตุนาเวง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน
และประโยชน์ตอบแทนอืนของนายกรองนายก สมาชิกสภาเทศบาล
ทีดํารงตําแหน่งประธานสภา รองประธานสภาสมาชิกสภา เลขานุการ
ทีปรึกษานายกฯ (ฉบับที 2) พ.ศ2557    

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,435,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,607,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  ของสํานักปลัดเทศบาล  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดสกลนคร เรืองหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหาร
งานบุคคลของเทศบาล(เพิมเติม) พ.ศ.2559 ลงวันที 14  มีนาคม  2559  
  

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 264,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งปลัดเทศบาล  หัวหน้า
สํานักปลัดเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดสกลนคร เรืองหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหาร
งานบุคคลของเทศบาล(เพิมเติม) พ.ศ.2559 และค่าตอบแทนเท่ากับ
เงินประจําตําแหน่งปลัดเทศบาล  ตามหนังสือ ที มท 0809.3/ว 45  
ลงวันที 23 มีนาคม2548 และค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนิติกร(พ.ต.ก
.)  ตามประกาศ ก.ท. เรืองมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์และวิธีการ
คัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิมสําหรับตําแหน่งทีมีเหตุพิเศษตําแหน่งนิติ
กร(พ.ต.ก.) (ฉบับที 3 ลงวันที 29 ธ.ค. 2557)    

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 540,720 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและค่าตอบแทนพิเศษของ
พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดสกลนคร เรืองหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับที 4) ลงวันที 5 ตุลาคม 2558    

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,180 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้าง  
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร 
เรืองหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิม
การครองชีพชัวคราว (ฉบับที 2) ลงวันที 6 สิงหาคม 2557   
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งบดําเนินงาน รวม 2,279,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 274,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 90,000 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
3.ค่าใช้จ่ายของ อปพร. จํานวน 60,000 บาท  เพือจ่ายเป็นค่าป่วยการชด
เชยการงานหรือเวลาทีเสียไปแก่สมาชิก อปพร.สังกัดศูนย์ อปพร.ทต.ธาตุ
นาเวง ทีได้รับคําสังจากผู้อํานวยการศูนย์ อปพร.ทต.ธาตุนาเวง ให้ปฏิบัติ
หน้าทีในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพืนทีหรือนอกเขต
พืนที     

ค่าเบียประชุม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประเภทค่าเบียประชุมรายครัง แก่คณะกรรมการ
สามัญประจําสภาเทศบาล ได้แก่ คณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุม และคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ     

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่
พนักงานเทศบาลหรือลูกจ้างของเทศบาลและพนักงานจ้างในกรณี
ทีได้รับคําสังหรือการสังการให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและ
มีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่า
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2559   

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 114,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลทีมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2548แก้ไขเพิมเติมถึง(ฉบับที 3) พ.ศ.2559    

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนให้กับบุตรของพนักงานเทศบาลทีมีสิทธิ
ให้เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกียวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2541  
แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 3 พ.ศ. 2549  ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ที มท 0803/ว 1318  ลงวันที 4 กรกฎาคม 2559    
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ค่าใช้สอย รวม 1,320,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 460,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ค่ารับวารสารและหนังสือพิมพ์ ค่าจัดทําป้ายต่างๆ ค่าล้างอัดขยาย
รูป ค่าใช้จ่ายในการฟ้องบังคับคดี ค่าจัดทําเอกสารเผยแพร่ต่างๆค่าจัดทํา
วารสารประชาสัมพันธ์เทศบาลฯ ตามนโยบายผู้บริหาร ค่าใช้จ่ายในการ
วางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในสํานักงานเพือการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ค่าจ้างเหมารถ  ค่าจ้างแรงงานแก้ปัญหาการว่างงาน ค่าเช่า
เครืองถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกดําเนินการใดทีมิใช่การ
ประกอบดัดแปลงและต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้างใดๆ และค่าใช้จ่าย
รายการอืนๆทีอาจเกิดขึน  ตามหนังสือด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523
 เรืองหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณราย
จ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค  ลงวันที 20
 มิถุนายน 2559   

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 200,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของพนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้าง  ผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ สมาชิก อปพร. 
และบุคคลอืนทีได้รับคําสังให้เดินทางไปราชการ เช่น  ค่าเบียเลียง 
ค่าซือเอกสารทางวิชาการ ค่าพาหนะ ค่าทีพักค่าลงทะเบียน และ
ค่าใช้จ่ายรายการอืนๆ ทีจําเป็นต้องใช้จ่ายในรายการนี  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 3 พ.ศ.2559    
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ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการรับ-ส่งเสด็จฯ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการนํามวลชนไปเฝ้ารอรับ – ส่งเสด็จฯ
ค่าดําเนินการเกียวกับกิจกรรมในพระองค์ฯ เป็นค่าการเตรียมการ
ทีจําเป็นเช่น ค่าพาหนะ ค่าอาหาร  ค่านํา  ค่าธง ค่าพระบรมฉายาลักษณ์  
ค่าพระบรมสาทิสลักษณ์  ค่าจัดตกแต่งซุ้มรับเสด็จ  ค่าจ้างเหมาต่าง ๆ 
หรือค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้องและจําเป็นทีอาจเกิดขึน

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง จํานวน 300,000 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
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 ตามแผนพัฒนา
สีปี(2561-2564) หน้า 39 ลําดับที40
    

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่พนักงานและประชาชน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย
แก่พนักงานและประชาชน  เช่นเงินค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหาร  
ค่าเอกสารในการฝึกอบรม  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม และค่าใช้จ่าย
รายการอืนๆทีอาจเกิดขึนจากโครงการนี ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 ตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564
) หน้า 39 ลําดับที 40 
    

โครงการรวมพลังพิทักษ์ รักษาชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและจัดกิจกรรมรวมพลัง
พิทักษ์ รักษาชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  เช่นเงินค่าตอบแทน
วิทยากร  ค่าอาหาร  
ค่าเอกสารในการฝึกอบรม  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม และค่าใช้จ่าย
รายการอืนๆทีอาจเกิดขึนจากโครงการนี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที
ท้องถิน พ.ศ.2557  ตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564)  เพิมเติมและ
เปลียนแปลงฉบับที 1 พ.ศ. 2561  หน้า 5 ลําดับที11

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน  ซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ  
ยานพาหนะ  ฯลฯ   

วันทีพิมพ์ : 8/10/2561  09:13:32 หน้า : 5/35



ค่าวัสดุ รวม 300,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น เครืองเขียน 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 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    
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุนํามันเชือเพลิงหล่อลืน เช่น  ค่านํามันดีเซล  
นํามันเบนซิน นํามันจารบี นํามันเครือง  นํามันก๊าด  และอืนๆทีจัดเข้า
วัสดุนํามันเชือเพลิงหล่อลืนและจําเป็นต้องใช้ของหน่วยงาน  ตามหนังสือ
ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 เรืองหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค  ลงวันที 20 มิถุนายน 2559    

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว์  
พันธุ์พืช  ปุ๋ย  อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช  และอืนๆ ทีจัดเข้า
เป็นวัสดุการเกษตรและมีความจําเป็นสําหรับหน่วยงาน
ตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 เรืองแนวทาง
การพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์
การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ลงวันที 
27 มิถุนายน 2559   

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   

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกาย เช่น หมวก  เสือคลุมแม่บ้าน  
รองเท้า  ถุงเท้า   รองเท้าบู๊ต  ถุงมือ ผ้าปิดจมูก/ปาก 
 และอืนๆ ทีจัดเข้าวัสดุประเภทเครืองแต่งกายและมีความจําเป็น
สําหรับหน่วยงาน ตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 เรือง
แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์
การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 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 
เรืองแนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์
การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ลงวันที 27 มิถุนายน 2559   
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 385,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 220,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าทีใช้ในสํานักงานเทศบาล , ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก และค่าใช้ไฟฟ้าสาธารณะในพืนที ทีอยู่ในเขตความรับผิดชอบของ
เทศบาล  ตามหนังสือด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 เรืองหลักเกณฑ์
และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค  ลงวันที 20 มิถุนายน 2559
     

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 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  ค่าโทรเลข  ค่าธนาณัติ  ค่าซือดวงตรา
ไปรษณีย์ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์     

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 85,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ฯลฯ ซึงอยู่ใน
ความรับผิดชอบของหน่วยงาน     

งบลงทุน รวม 157,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 157,300 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีทํางาน จํานวน 7,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีทํางาน  จํานวน 2 ตัว โดยจัดซือตามราคาท้อง
ถิน  ตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 เรืองแนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์การจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 ตามแผน
พัฒนาสีปี(2561-2564)หน้า 49 ลําดับที 4     

ตู้เก็บเอกสารบานเลือน 2 ชัน จํานวน 3,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บเอกสารบานเลือน 2 ชัน  จํานวน 1 หลัง โดยจัด
ซือตามราคาท้องถิน  ตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 เรือง
แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์การ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 ตาม
แผนพัฒนาสีปี(2561-2564)หน้า 49 ลําดับที 7    
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เต้นท์ทรงโค้ง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเต้นท์ทรงโค้ง จํานวน 4 หลัง  ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 8 เมตร เสาขนาดเส้นผ่านศูนย์
กลาง 1.5 นิว สูง 2 เมตร พร้อมโครงเหล็กทรงโค้ง เหล็บอาบสังกะสีคาด
นําเงิน และจัดพิมพ์ข้อความตามแบบทีเทศบาลตําบลธาตุนาเวง
กําหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี(พ.ศ.2561-2546)เพิมเติมและเปลียน
แปลง ฉบับที 1 พ.ศ.2561 หน้า 11 ลําดับที 1  

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ตู้ทํานําเย็น-นําร้อน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้ทํานําร้อน-นําเย็น  จํานวน 1 ตู้ โดยจัดซือตามราคา
ท้องถิน  ตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 เรืองแนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์การจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 ตามแผน
พัฒนาสีปี(2561-2564)หน้า 49 ลําดับที 9     

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์  สําหรับงานประมวลผล  
แบบที 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว) จํานวน 1 เครือง 
คุณลักษณะพืนฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2561 ณ วันที 23  พฤษภาคม 
2561 ข้อที 9 ตามแผนพัฒนาสีปี(2561-2564)หน้า 49 ลําดับที 6     

เครืองสํารองไฟฟ้า จํานวน 5,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้าขนาด 1 KVA จํานวน 1
 เครือง  คุณลักษณะพืนฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561
 ข้อที 62 ตามแผนพัฒนาสีปี(2561-2564)หน้า 49 ลําดับที 2    

งานบริหารงานคลัง รวม 2,755,740 บาท
งบบุคลากร รวม 2,134,140 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,134,140 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,493,880 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  ของกองคลัง  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดสกลนคร เรืองหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคล
ของเทศบาล(เพิมเติม) พ.ศ.2559 ลงวันที 14  มีนาคม  2559     

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง ตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดสกลนคร เรืองหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหาร
งานบุคคลของเทศบาล(เพิมเติม) พ.ศ.2559    
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 557,280 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและค่าตอบแทนพิเศษของ
พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดสกลนคร เรืองหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับที 4) ลงวันที 5 ตุลาคม 2558    

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 40,980 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้าง  
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร 
เรืองหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิม
การครองชีพชัวคราว (ฉบับที 2) ลงวันที 6 สิงหาคม 2557    

งบดําเนินงาน รวม 587,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 120,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนแก่ผู้ควบคุมงานจากหน่วยงานอืน 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและคณะกรรมการจัดซือ
จัดจ้างต่าง ๆ ทีเทศบาลมีคําสังแต่งตัง   

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 70,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลทีมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2548 แก้ไขเพิมเติมถึง(ฉบับที 3) พ.ศ.2559     

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนให้กับบุตรของพนักงานเทศบาลทีมีสิทธิ
ให้เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกียวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2541  
แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 3 พ.ศ. 2549  ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ที มท 0803/ว 1318  ลงวันที 4 กรกฎาคม 2559    

ค่าใช้สอย รวม 335,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  เช่น  ค่าติดตังระบบอินเตอร์เน็ต
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่ารับวารสารและหนังสือพิมพ์ 
ค่าจัดทําป้ายต่างๆ ค่าล้างอัดขยายรูป ค่าใช้จ่ายในการฟ้องบังคับคดี 
ค่าจัดทําเอกสารเผยแพร่ต่างๆค่าจัดทําวารสารประชาสัมพันธ์
เทศบาลฯ ตามนโยบายผู้บริหาร ค่าใช้จ่ายในการวางระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ในสํานักงานเพือการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ค่าจ้างเหมารถ  ค่าจ้างแรงงานแก้ปัญหาการว่างงาน   ค่าเช่าเครืองถ่าย
เอกสาร ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกดําเนินการใดทีมิใช่การประกอบ 
ดัดแปลงและต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้างใดๆ และค่าใช้จ่าย
รายการอืนๆทีอาจเกิดขึน  ตามหนังสือด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523
 เรืองหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณราย
จ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค  ลงวันที 20
 มิถุนายน 2559    
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 90,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของพนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้าง  กองคลัง และบุคคลอืนทีได้รับคําสังให้เดินทางไป
ราชการ เช่น  ค่าเบียเลียง ค่าซือเอกสารทางวิชาการ ค่าพาหนะ ค่าทีพักค่า
ลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายรายการอืนๆ ทีจําเป็นต้องใช้จ่ายในรายการ
นี ตามหนังสือที มท 0808.2/ว2052 ลงวันที 7 เมษายน  2558 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555  แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) พ.ศ.2559    

โครงการจัดทําแผนทีภาษี จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าคัดลอกข้อมูลรูปแปลงทีดินและค่าจ้างเหมาบุคคล
ภายนอกเพือเดินสํารวจภาคสนาม และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น ตามแผน
พัฒนาสีปี(2561-2564)หน้า 39 ลําดับที 42

โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจ้างเหมารถยนต์ประชาสัมพันธ์  และค่าใช้จ่าย
รายการอืนๆทีอาจเกิดขึนจากโครงการนี ตามแผนพัฒนาสีปี(2561-
2564)หน้า 46 ลําดับที 104

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการจัดเก็บภาษี จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการจัดเก็บภาษี  
เช่นเงินค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหาร ค่าเอกสารในการฝึกอบรม  
ค่าอาหารว่างและเครืองดืม และค่าใช้จ่ายรายการอืนๆทีอาจเกิดขึนจาก
โครงการนี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557  ตาม
แผนพัฒนาสีปี (2561-2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 1พ.ศ
.2561 หน้า5 ลําดับที14     

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน  ซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ  
ของกองคลัง  ฯลฯ     

ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 35,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น เครืองเขียน 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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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 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุนํามันเชือเพลิงหล่อลืน เช่น  ค่านํามันดีเซล  
นํามันเบนซิน นํามันจารบี นํามันเครือง  นํามันก๊าด  และอืนๆทีจัดเข้า
วัสดุนํามันเชือเพลิงหล่อลืนและจําเป็นต้องใช้ของหน่วยงาน  ตามหนังสือ
ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 เรืองหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย 
วัสดุและค่าสาธารณูปโภค  ลงวันที 20 มิถุนายน 2559    

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล
อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์
แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนือง เมาส์ สายเคเบิล แป้นพิมพ์ และวัสดุอืนๆ
ทีใช้กับเครืองคอมพิวเตอร์ทีจัดเข้าเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์และมีความจํา
เป็นสําหรับหน่วยงาน ตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 
เรืองแนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์
การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ลงวันที 27 มิถุนายน 2559   
 

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

เพือจ่ายเป็นค่าใช้บริการโทรศัพท์ประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง      

งบลงทุน รวม 33,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 33,800 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีทํางาน จํานวน 3,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีทํางาน จํานวน 1 ตัว โดยจัดซือตามราคาท้อง
ถิน  ตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 เรืองแนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์การจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 ตามแผน
พัฒนาสีปี(2561-2564)หน้า 49 ลําดับที 4     
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์  สําหรับงานประมวลผล  
แบบที 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว) จํานวน 1 เครือง 
คุณลักษณะพืนฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม  
2561 ข้อที 9 ตามแผนพัฒนาสีปี(2561-2564)หน้า 49 ลําดับที 6     

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าสถานทีอบรม ค่าวัสดุ เครือง
เขียน  อุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้องและจําเป็น  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 ตามแผนพัฒนาสีปี(2561-
2564)หน้า 39 ลําดับที 39

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 1,154,040 บาท
งบบุคลากร รวม 1,154,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,154,040 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 835,200 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี  ของ
พนักงานเทศบาล และพนักงานครูเทศบาล  ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร เรืองหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล(เพิมเติม) พ.ศ.2559 ลงวันที 14
  มีนาคม  2559 และตามพระราชบัญญัติ เงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงิน
ประจําตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ. 2558     

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 316,080 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและค่าตอบแทนพิเศษของ
พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  ตามประกาศคณะ
กรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร เรืองหลักเกณฑ์และเงือนไข
เกียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที 4) ลงวันที 5 ตุลาคม 2558     

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 2,760 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ตําแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดสกลนคร เรืองหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับหลักเกณฑ์
การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงิน
เพิมการครองชีพชัวคราว (ฉบับที 2) ลงวันที 6 สิงหาคม 2557
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 657,160 บาท
งบดําเนินงาน รวม 584,060 บาท
ค่าใช้สอย รวม 388,250 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
 ค่าจัดการเรียนการสอน

จํานวน 85,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนของ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กทีอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล  จํานวน 50  คน ๆละ 
1,700 บาท  (ข้อมูลนักเรียน ณ วันที 10 มิถุนายน  2561) ตามหนังสือ
ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274  ลงวันที  19  มิถุนายน 2561    

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

จํานวน 10,750 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้เรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทีอยู่ใน
ความรับผิดชอบของเทศบาล  จํานวน 25  คน ๆละ 200 บาท  (ข้อมูลนัก
เรียน  ณ วันที 10 มิถุนายน  2561) ตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0816.2
/ว 3274  ลงวันที  19  มิถุนายน 2561 ตามแผนพัฒนาสีปี(2561-2564
) หน้า 34 ลําดับที 7    

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
ค่าเครืองแบบนักเรียน

จํานวน 7,500 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเครืองแบบนักเรียน สําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี  ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทีอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล  จํานวน 25
  คน ๆละ 
300 บาท (ข้อมูลนักเรียน ณ วันที 10 มิถุนายน  2561)ตามหนังสือด่วน
ทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274  ลงวันที  19  มิถุนายน 2561 ตามแผน
พัฒนาสีปี(2561-2564) หน้า 34 ลําดับที 7

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.

จํานวน 245,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กของเทศบาลตําบลธาตุนาเวง  จํานวน 50 คน ๆละ 20
 บาท  จํานวน 245 วัน (ข้อมูลนักเรียน ณ วันที 10 มิถุนายน  2561)  
ตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274  ลงวันที 19 มิ.ย. 2561
 ตามแผนพัฒนาสีปี(2561-2564) หน้า 34 ลําดับที 5    

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู และผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตําบลธาตุนาเวง เช่นค่าลงทะเบียนฝึกอบรม 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หรือค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นและ
เกียวข้อง ตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274  ลงวันที  19
  มิถุนายน 2561 ตามแผนพัฒนาสีปี(2561-2564) หน้า 34 ลําดับที 7  
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
ค่าหนังสือเรียน

จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน สําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี  ในศูนย์
พัฒนา
เด็กเล็กทีอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล จํานวน 25 คน ๆละ 200
 บาท    (ข้อมูลนักเรียน ณ วันที 10 มิถุนายน  2561) ตามหนังสือด่วนที
สุด
ที มท 0816.2/ว 3274  ลงวันที  19  มิถุนายน 2561 ตามแผนพัฒนาสี
ปี(2561-2564) หน้า 34 ลําดับที 7

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
ค่าอุปกรณ์การเรียน

จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน สําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี  ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กทีอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล  จํานวน 25  คน ๆละ 
200 บาท  (ข้อมูลนักเรียน ณ วันที 10 มิถุนายน  2561) ตามหนังสือ
ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274  ลงวันที  19  มิถุนายน 2561 ตาม
แผนพัฒนาสีปี(2561-2564) หน้า 34 ลําดับที 7

ค่าวัสดุ รวม 195,810 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น เครืองเขียน 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   
  

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 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 

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 95,810 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพืนที
ตําบลธาตุนาเวงจํานวน 50 คน ๆละ  7.37  บาท  จํานวน  260 วัน 
(ข้อมูลนักเรียน  ณ  วันที  10  มิถุนายน  2561) ตามหนังสือด่วนทีสุด 
ที มท 0816.2/ว 3274  ลงวันที  19  มิถุนายน 2561   
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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 
เรืองแนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์
การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ลงวันที 27 มิถุนายน 2559   
 

วัสดุการศึกษา จํานวน 50,000 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 73,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 73,100 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ชุดโต๊ะทํางาน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชุดโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี  จํานวน 2  ชุด  โดยจัดซือ
ตามราคาท้องถิน ตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 เรือง
แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์
การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
 ตามแผนพัฒนาสีปี(2561-2564)หน้า 49 ลําดับที 7     

ตู้เก็บเอกสารบานเลือน 2 ชัน จํานวน 7,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บเอกสารบานเลือน 2 ชัน  จํานวน 2 หลัง  โดย
จัดซือตามราคาท้องถิน ตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248
 เรืองแนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลัก
เกณฑ์การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ลงวันที 27
 มิถุนายน 2559 ตามแผนพัฒนาสีปี(2561-2564)หน้า 49 ลําดับที 4 

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
เครืองเล่น DVD จํานวน 2,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองเล่น DVD จํานวน 1 ชุด  โดยจัดซือตามราคา
ท้องถิน  ตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 เรือง
แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์
การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
 ตามแผนพัฒนาสีปี(2561-2564)หน้า 50 ลําดับที 9     

ตู้ลําโพงแบบมีขยายเสียงในตัวพร้อมไมโครโฟน จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้ลําโพงแบบมีขยายเสียงในตัวพร้อม
ไมโครโฟน จํานวน 1 ชุด กําลังขยายไม่น้อยกว่า 100 วัตต์ โดยจัดซือ
ตามราคาท้องถิน  ตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 เรือง
แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์
การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
 ตามแผนพัฒนาสีปี(2561-2564)หน้า 49 ลําดับที11
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โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV จํานวน 17,700 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโทรทัศน์ แอล อี ดี(LED TV) แบบ Smart TV  
จํานวน 1 เครือง  คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ระดับความละเอียดจอ
ภาพ1920X1080 พิกเซล  ขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า 40 นิว แสดงภาพ
ด้วยหลอดภาพ  แบบ 
LED Backlight   สามารถเชือมต่ออินเตอร์เน็ตได้ (Smart TV) 
ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ เพือการเชือมต่อสัญญาณภาพ
และเสียง ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ รองรับ
ไฟล์ ภาพ  เพลง  และภาพยนต์ มีตัวรับสัญญาณ Digital ในตัว ตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ พ.ศ.2561 ตามแผนพัฒนาสีปี(2561-2564
)หน้า 50 ลําดับที 17     

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ตู้กับข้าว จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้กับข้าว จํานวน 1 ตู้  ขนาดความกว้าง ไม่น้อย
กว่า  
1  เมตร  สูงไม่น้อยกว่า  1.80 เมตร  โดยจัดซือตามราคาท้องถิน  ตาม
หนังสือด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 เรืองแนวทางการพิจารณาสิง
ของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์การจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ ลงวันที 27 มิถุนายน 2559     

ตู้ทํานําเย็น จํานวน 6,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้ทํานําเย็น จํานวน 1 ตู้  โดยจัดซือตามราคาท้อง
ถิน  ตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 เรือง
แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์
การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ลงวันที 27 มิถุนายน 2559   
  

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 4,300 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครือพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน  1  เครือง  คุณลักษณะพืนฐานตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ
.ศ.2561 ณ วันที 23  พฤษภาคม  2561 ข้อ 42 ตามแผนพัฒนาสี
ปี(2561-2564)หน้า 50 ลําดับที 15

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 2,081,420 บาท
งบบุคลากร รวม 1,370,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,370,520 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 817,560 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  ของกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม  ตามประกาศคณะ
กรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร เรืองหลักเกณฑ์และเงือนไข
เกียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล(เพิมเติม)พ.ศ.2559 ลงวัน
ที  14  มีนาคม  2559    
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและ
สิงแวดล้อม ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
สกลนคร เรืองหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล(เพิมเติม) พ.ศ.2559     

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 450,960 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและค่าตอบแทนพิเศษของ
พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดสกลนคร เรืองหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับที 4) ลงวันที 5 ตุลาคม 2558   

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินการครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้าง  ตามประกาศคณะ
กรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร เรืองหลักเกณฑ์และเงือนไข
เกียวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
เทศบาลได้รับเงินเพิมการครองชีพชัวคราว (ฉบับที 2) ลงวันที 6
 สิงหาคม 2557    

งบดําเนินงาน รวม 661,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 66,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่
พนักงานเทศบาลหรือลูกจ้างของเทศบาลและพนักงานจ้างในกรณี
ทีได้รับคําสังหรือการสังการให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและ
มีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่า
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2559    

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลทีมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2548แก้ไขเพิมเติมถึง(ฉบับที 3) พ.ศ.2559    

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนให้กับบุตรของพนักงานเทศบาลทีมีสิทธิ
ให้เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกียวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2541  
แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 3 พ.ศ. 2549  ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ที มท 0803/ว 1318  ลงวันที 4 กรกฎาคม 2559    

วันทีพิมพ์ : 8/10/2561  09:13:32 หน้า : 18/35



ค่าใช้สอย รวม 320,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  เช่น ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ค่ารับวารสารและหนังสือพิมพ์ ค่าจัดทําป้ายต่างๆ ค่าล้างอัด
ขยายรูป ค่าจ้างเหมารถ  ค่าจ้างเหมาทิงขยะ ค่าจ้างแรงงานแก้ปัญหา
การว่างงาน  ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกดําเนินการอืนใดทีมิใช่การ
ประกอบ ดัดแปลงและต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้างใดๆ และ
ค่าใช้จ่ายรายการอืนๆทีอาจเกิดขึน  ตามหนังสือด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว 3523 เรืองหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค  ลงวันที 20 มิถุนายน 2559     

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 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     

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของพนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้าง  กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม และบุคคลอืนทีได้รับคําสัง
ให้เดินทางไปราชการ เช่น  ค่าเบียเลียง ค่าซือเอกสารทางวิชาการ ค่า
พาหนะ ค่าทีพักค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายรายการอืนๆ ทีจําเป็นต้องใช้
จ่ายในรายการนี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 แก้ไขเพิมเติมถึง
ฉบับที 3 พ.ศ.2559   

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน  ซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ  
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ ฯลฯ    

ค่าวัสดุ รวม 275,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น เครืองเขียน 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 5,000 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 80,000 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     

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 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุนํามันเชือเพลิงหล่อลืน เช่น  ค่านํามันดีเซล  
นํามันเบนซิน นํามันจารบี นํามันเครือง  นํามันก๊าด  และอืนๆทีจัดเข้า
วัสดุนํามันเชือเพลิงหล่อลืนและจําเป็นต้องใช้ของหน่วยงาน  ตามหนังสือ
ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 เรืองหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค  ลงวันที 20 มิถุนายน 2559    

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกาย เช่น หมวก  เสือคลุมดับเพลิง  
รองเท้า  ถุงเท้า   เข็มขัด  ชุดหมี  เสือยืด  เสือยืด  เสือกันฝน  เสือสะท้อน
แสง รองเท้าบู๊ต  ถุงมือ ผ้าปิดจมูก/ปาก  และอืนๆ ทีจัดเข้าวัสดุประเภท
เครืองแต่งกายและมีความจําเป็นสําหรับหน่วยงาน ตามหนังสือด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว 1248 เรืองแนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ 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 
เรืองแนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์
การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ลงวันที 27 มิถุนายน 2559   
  

งบลงทุน รวม 49,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 49,900 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ชัน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็ก 4 ชัน จํานวน 1 หลัง โดยจัดซือตามราคาท้อง
ถิน ตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 เรืองแนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์การจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 ตามแผน
พัฒนาสีปี(2561-2564)หน้า 50 ลําดับที 21

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์  สําหรับงานประมวลผล  
แบบที 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว) จํานวน 1 เครือง 
คุณลักษณะพืนฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2561 ณ วันที 23  พฤษภาคม 2561 ข้อ
ที 9ตามแผนพัฒนาสีปี(2561-2564)หน้า 50 ลําดับที 23    

เครืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา จํานวน 9,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ
ชนิด LED ขาวดํา จํานวน 1 เครือง คุณลักษณะพืนฐานตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2561 ณ วัน
ที 23  พฤษภาคม 2561 ข้อที 51 ตามแผนพัฒนาสีปี(2561-2564
)หน้า 50 ลําดับที 25
  

เครืองสํารองไฟฟ้า จํานวน 5,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า  ขนาด 1 kVA  จํานวน 1
 เครือง  คุณลักษณะพืนฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2561 ณ วันที 23
  พฤษภาคม  2561 ข้อที 62 ตามแผนพัฒนาสีปี(2561-2564)หน้า 50
 ลําดับที 22
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 325,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 325,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 325,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดการขยะอันตราย จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ  เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์  
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่าย
ในการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องและจํา
เป็นตามแผนพัฒนาสีปี(2561-2564)หน้า 37 ลําดับที 28   

โครงการจัดการขยะอินทรีย์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ  เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์  
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่าย
ในการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องและจํา
เป็น ตามแผนพัฒนาสีปี(2561-2564)หน้า 37 ลําดับที 29

โครงการท้องถินปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "ท้องถิน สร้างป่า รักษ์นํา" จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ  เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์  
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่าย
ในการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องและจํา
เป็น ตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับ
ที 1 พ.ศ.2561 หน้า 5 ลําดับที 13

โครงการประชาร่วมใจต้านภัยไข้เลือดออก จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์กําจัดลูกนํายุงลาย และพ่น
หมอกควันกําจัดยุงลาย เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่านํายากําจัดยุง
ค่าทรายกําจัดลูกนํายุงลาย ค่าอาหารและเครืองดืม ค่านํามันเชือเพลิง
ค่าจ้างแรงงานและค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้อง ตามแผนพัฒนาสีปี(2561-
2564)หน้า 35 ลําดับที 11    

โครงการป้องกันโรคจากสัตว์สู่คน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการป้องกันโรคจากสัตว์สู่คน  
เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม  สําหรับอาสาสมัครปศุสัตว์
และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้อง  ค่าป้าย  ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ 
ทีเกียวข้องและจําเป็น ตามแผนพัฒนาสีปี(2561-2564)หน้า 35 ลําดับ
ที 12

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ เช่น  ค่าอาหาร  ค่าอาหาร
ว่างพร้อมเครืองดืม  ค่าป้าย  ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าแผ่นพับ  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง  ตามแผนพัฒนาสีปี (2561-
2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 1 พ.ศ. 2561 หน้า4 ลําดับที3   

โครงการรณรงค์ลดการใช้โฟมและถุงพลาสติก จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ  เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์  
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่าย
ในการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องและจํา
เป็น ตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับ
ที 1 พ.ศ. 2561 หน้า 4 ลําดับที 4
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โครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้านทางตามหลัก 3Rs จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ  เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์  
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่าย
ในการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องและจํา
เป็น ตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับ
ที 1 พ.ศ. 2561 หน้า5 ลําดับที12

โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ  เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์  
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่าย
ในการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องและจํา
เป็น ตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับ
ที 1 พ.ศ. 2561 หน้า4 ลําดับที7

โครงการส่งเสริมการผลิต การบริโภค และการบริการทีเป็นมิตรกับสิงแวด
ล้อม

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ  เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์  
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่าย
ในการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องและจํา
เป็น ตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับ
ที 1 พ.ศ. 2561 หน้า4 ลําดับที6

โครงการสถานทีราชการ สถานทีสาธารณะปลอดบุหรี จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ  เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์  
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่าย
ในการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องและจํา
เป็น ตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับ
ที 1 พ.ศ. 2561 หน้า4 ลําดับที8

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ  เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์  
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่าย
ในการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องและจํา
เป็น ตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับ
ที 1 พ.ศ. 2561 หน้า4 ลําดับที 1

โครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเพือขับเคลือนโครงการอัน
เนืองมาจากพระราชดําริด้านสาธารณสุข ในกิจกรรมต่าง ๆ ตามหนังสือ
ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว 2072  ลงวันที  5 
 กรกฎาคม  2561  เรืองซักซ้อมแนวทางการตังงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทัวไปด้านสาธารณสุขของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) เพิมเติม
และเปลียนแปลง ฉบับที 1 พ.ศ. 2561หน้า5 ลําดับที9
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 336,360 บาท
งบบุคลากร รวม 336,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 336,360 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 336,360 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
สกลนคร เรืองหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล(เพิมเติม) พ.ศ.2559 ลงวันที 14  มีนาคม  2559

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนชราและคนพิการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมให้ความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนชราและคนพิการในเขตพืนทีตําบลธาตุนาเวง  เช่นเงินค่าตอบแทน
วิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าเอกสารในการฝึกอบรม  ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม และค่าใช้จ่ายรายการอืนๆทีอาจเกิดขึนจากโครงการนี ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557  ตามแผนพัฒนาสีปี(2561-2564
)หน้า 36 ลําดับที 16    

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 1,854,220 บาท
งบบุคลากร รวม 1,410,420 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,410,420 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 921,840 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  ของกองช่าง  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดสกลนคร เรืองหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคล
ของเทศบาล(เพิมเติม) พ.ศ.2559 ลงวันที 14  มีนาคม  2559     

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร เรืองหลักเกณฑ์และ
เงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล(เพิมเติม) 
พ.ศ.2559     

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 428,280 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและค่าตอบแทนพิเศษของ
พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดสกลนคร เรืองหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับที 4) ลงวันที 5 ตุลาคม 2558    
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 18,300 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้าง  
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร 
เรืองหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิม
การครองชีพชัวคราว (ฉบับที 2) ลงวันที 6 สิงหาคม 2557    

งบดําเนินงาน รวม 406,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 46,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่
พนักงานเทศบาลหรือลูกจ้างของเทศบาลและพนักงานจ้างในกรณี
ทีได้รับคําสังหรือการสังการให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและ
มีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่า
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2559    

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลทีมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2548แก้ไขเพิมเติมถึง(ฉบับที 3) พ.ศ.2559    

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  เช่น  ค่าติดตังระบบอินเตอร์เน็ต
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่ารับวารสารและหนังสือพิมพ์ 
ค่าจัดทําป้ายต่างๆ ค่าล้างอัดขยายรูป ค่าใช้จ่ายในการฟ้องบังคับคดี 
ค่าจัดทําเอกสารเผยแพร่ต่างๆค่าจัดทําวารสารประชาสัมพันธ์
เทศบาลฯ ตามนโยบายผู้บริหาร ค่าใช้จ่ายในการวางระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ในสํานักงานเพือการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ค่าจ้าง
เหมารถ  ค่าจ้างแรงงานแก้ปัญหาการว่างงาน   ค่าเช่าเครืองถ่าย
เอกสาร ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกดําเนินการใดทีมิใช่การประกอบ ดัด
แปลงและต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้างใดๆ และค่าใช้จ่ายรายการอืนๆที
อาจเกิดขึน  ตามหนังสือด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 เรืองหลัก
เกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค  ลงวันที 20
 มิถุนายน 2559   

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของพนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้าง  กองช่าง และบุคคลอืนทีได้รับคําสังให้เดินทางไป
ราชการ เช่น  ค่าเบียเลียง  ค่าซือเอกสารทางวิชาการ ค่าพาหนะ ค่าทีพัก
ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายรายการอืนๆ ทีจําเป็นต้องใช้จ่ายในรายการ
นี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 3 พ.ศ
.2559     
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน  ซ่อมแซมครุภัณฑ์
ต่างๆ และครุภัณฑ์ยานพาหนะ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 260,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น เครืองเขียน 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   
 

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 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 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 เรืองแนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักเกณฑ์การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ลงวันที 27
 มิถุนายน 2559   

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุนํามันเชือเพลิงหล่อลืน เช่น  ค่านํามันดีเซล  
นํามันเบนซิน นํามันจารบี นํามันเครือง  นํามันก๊าด  และอืนๆทีจัดเข้า
วัสดุนํามันเชือเพลิงหล่อลืนและจําเป็นต้องใช้ของหน่วยงาน  ตามหนังสือ
ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 เรืองหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค  ลงวันที 20 มิถุนายน 2559     
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วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว์  
พันธุ์พืช  ปุ๋ย  อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช  และอืนๆ ทีจัดเข้า
เป็นวัสดุการเกษตรและมีความจําเป็นสําหรับหน่วยงาน
ตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 เรืองแนวทาง
การพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์
การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ลงวันที 
27 มิถุนายน 2559   

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 5,000 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 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล
อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์
แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนือง เมาส์ สายเคเบิล แป้นพิมพ์ และวัสดุอืนๆ
ทีใช้กับเครืองคอมพิวเตอร์ทีจัดเข้าเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์และมีความจํา
เป็นสําหรับหน่วยงาน ตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 
เรืองแนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์
การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ลงวันที 27 มิถุนายน 2559   
 

งบลงทุน รวม 37,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 37,800 บาท
ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง
สายดับเพลิง จํานวน 17,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสายดับเพลิง  จํานวน  2  ชุด  ขนาด 1.5  นิว 
ยาวเส้นละ 30 เมตร  พร้อมหัวต่อสวมเร็วทองเหลือง ขนาด 2.5 นิว โดย
จัดซือตามราคาท้องถิน  เป็นไปตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 เรืองแนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักเกณฑ์การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ลงวันที 27
 มิถุนายน 2559  และตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564
) หน้า 50 ลําดับที27

หัวฉีดนําดับเพลิงแบบด้ามปืน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือหัวฉีดนําดับเพลิงแบบด้าม
ปืน  จํานวน  1  หัว    ขนาด  1.5 นิว  ต่อด้วยอแดปเตอร์อลูมิเนียมสวม
เร็วตัวผู้ 2.5 นิว (ถอดแยกออกจากหัวได้) ความยาว 9 นิว  โดยจัดซือ
ตามราคาท้องถิน  เป็นไปตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 เรืองแนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักเกณฑ์การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ลงวัน
ที 27 มิถุนายน 2559  และตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ
.2561-2564) หน้า 50 ลําดับที 29
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งานไฟฟ้าถนน รวม 4,594,000 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 4,294,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 4,294,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างขยายถนน ค.ส.ล.กลางหมู่บ้านดงพัฒนา บ้านดงพัฒนา หมู่
ที 4

จํานวน 417,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างขยายถนน ค.ส.ล.กลางหมู่บ้าน บ้านดง
พัฒนา หมู่ที 4 ขนาดกว้าง 1.00 ม. ยาว 745 ม. หนาเฉลีย  0.15 ม
. หรือมีพืนทีผิวจราจร ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 745 ตร.ม.  ก่อสร้างตามแบบ
รูปรายการละเอียดตามที ทต.ธาตุนาเวงกําหนด แบบเลข
ที 11/2561 พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย ตาม
แผนพัฒนาสีปี (2561-2564)  เพิมเติมและเปลียนแปลงฉบับที 1 พ.ศ
. 2561 หน้า8 ลําดับที37

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ข้างวัดบ้านโคกสว่าง หมู่ที 2 จํานวน 246,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ข้างวัดบ้านโคกสว่าง หมู่
ที 2 ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 100 ม. หนาเฉลีย  0.15 ม. หรือมีพืนทีผิว
จราจร ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม.  วางท่อระบายนํา ค.ส.ล.มอก
.ชัน 3 O 0.40 X 1.00 ม.  จํานวน 1 จุดๆละ 6 ท่อน ลงลูกรังไหล่ทาง
เฉลียข้างละ 0.50 ม. หรือตามสภาพพืนที  ปรับเกลียแต่งเรียบ  ก่อสร้าง
ตามแบบรูปรายการละเอียดตามที ทต.ธาตุนาเวงกําหนด แบบเลข
ที 9/2561 และแบบถนน ค.ส.ล.แบบมาตรฐานกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย แบบเลขที ท1-01 พร้อมติดตังป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย  ตามแผนพัฒนาสี
ปี (2561-2564)  เพิมเติมและเปลียนแปลงฉบับที 1 พ.ศ
. 2561  หน้า6 ลําดับที22

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.เชือมหมู่บ้านมะขามป้อม หมู่ที 5-บ้านดงขุม
ข้าวใต้ ตําบลพังขว้าง

จํานวน 958,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.เชือมบ้านมะขามป้อม หมู่
ที 5 - บ้านดงขุมข้าว ตําบลพังขว้าง ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 392 ม
. หนาเฉลีย  0.15 ม. หรือมีพืนทีผิวจราจร ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 1,556 ตร
.ม.  พร้อม ค.ส.ล.เสริมทางเลียว 16 ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางเฉลียข้าง
ละ 0.30-0.50 ม. หรือตามสภาพพืนที ปรับเกลียแต่งเรียบ  วางท่อระบาย
นํา ค.ส.ล.มอก.ชัน 3 O 0.40 X 1.00 ม.  จํานวน 2 จุดๆละ 5 ท่อน   ก่อ
สร้างตามแบบรูปรายการละเอียดตามที ทต.ธาตุนาเวงกําหนด แบบเลข
ที 13/2561 และแบบถนน ค.ส.ล.แบบมาตรฐานกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย แบบเลขที ท.1-01 พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564)  เพิมเติมและ
เปลียนแปลงฉบับที 1 พ.ศ. 2561  หน้า9 ลําดับที43
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โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยวรชัย บ้านดงพัฒนา หมู่ที 4 จํานวน 409,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยวรชัย บ้านดงพัฒนา หมู่
ที 4  ช่วงที 1 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 75 ม. หนา
เฉลีย  0.15 ม.ช่วงที 2 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 3.00 ม
. ยาว 128 ม. หนาเฉลีย  0.15 ม. ความยาวรวม 203 ม. หรือมีพืนทีผิว
จราจร ค.ส.ล.รวมแล้วไม่น้อยกว่า 684 ตร.ม.  ลงลูกรังไหล่ทางตาม
สภาพพืนที ปรับเกลียแต่งเรียบ   ก่อสร้างตามแบบรูปรายการละเอียดตาม
ที ทต.ธาตุนาเวงกําหนด แบบเลขที 12/2561 และแบบถนน ค.ส.ล.แบบ
มาตรฐานกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย แบบเลขที ท.1-01 พร้อม
ติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแผนพัฒนาสี
ปี (2561-2564)  เพิมเติมและเปลียนแปลงฉบับที 1 พ.ศ
. 2561  หน้า8 ลําดับที40

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนบ้านโคกสว่าง-บ้านศรีวิชา จํานวน 298,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนบ้านโคกสว่าง-บ้านศรี
วิชา ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 100 ม. หนาเฉลีย  0.15 ม. หรือมีพืนทีผิว
จราจร ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 500 ตร.ม.  ลงลูกรังไหล่ทางเฉลียข้าง
ละ 0.50 ม. หรือตามสภาพพืนที ปรับเกลียแต่งเรียบ  ก่อสร้างตามแบบ
รูปรายการละเอียดตามที ทต.ธาตุนาเวงกําหนด แบบเลขที 15/2561 และ
แบบถนน ค.ส.ล.แบบมาตรฐานกรมการปกครองกระทรวง
มหาดไทย แบบเลขที ท.1-01 พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564)  เพิมเติมและ
เปลียนแปลงฉบับที 1 พ.ศ. 2561  หน้า58 ลําดับที 58

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.นาเวง-นาคํา ซอย 6 บ้านมะขามป้อม หมู่ที 5 จํานวน 349,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.นาเวง-นาคํา  
ซอย 6 บ้านมะขามป้อม หมู่ที 5 ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 116 ม. หนา
เฉลีย 0.15ม.หรือมีพืนทีผิวจราจร ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 464 ตร.ม.   พร้อม
ลงลูกรังไหล่ทางเฉลียข้างละ 0.30-0.50 ม. หรือตามสภาพเขตทาง เกลีย
ปรับแต่งเรียบ วางท่อระบายนํา ค.ส.ล.มอก.ชัน 3 O 0.40 X 1.00 ม
. จํานวน 1 จุดๆละ 10 ท่อน   ก่อสร้างตามแบบรูปรายการละเอียดตาม
ที ทต.ธาตุนาเวงกําหนด แบบเลขที 14/2561 และแบบถนน ค.ส.ล.แบบ
มาตรฐานกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย แบบเลขที ท.1-01 พร้อม
ติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแผนพัฒนาสี
ปี (2561-2564)  เพิมเติมและเปลียนแปลงฉบับที 1 พ.ศ. 2561  หน้า 9
 ลําดับที 46

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หลังคุ้มทหาร บ้านรุ่งพัฒนา หมู่ที 3 จํานวน 499,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หลังคุ้มทหารบ้านรุ่ง
พัฒนา หมู่ที 3 ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 170 ม. หนาเฉลีย  0.15 ม
. หรือมีพืนทีผิวจราจร ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 850 ตร.ม.  ลูกรังเสริมถนน
เป็นบางช่วง  ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า  35 ลบ.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
เฉลียข้างละ 0.50 ม. หรือตามสภาพเขตทาง เกลียปรับแต่งเรียบ  ก่อสร้าง
ตามแบบรูปรายการละเอียดตามที ทต.ธาตุนาเวงกําหนด แบบเลข
ที 10/2561 และแบบถนน 
ค.ส.ล.แบบมาตรฐานกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย แบบเลขที ท1
-01พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย  ตามแผน
พัฒนาสีปี (2561-2564)  เพิมเติมและเปลียนแปลงฉบับที 1 พ.ศ. 2561
  หน้า7 ลําดับที31
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนองบัวใหญ่-ดอนเสาธง จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หนองบัวใหญ่-ดอน
เสาธง  ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 189 ม. หนา 0.15 ม.หรือมีพืนทีผิว
จราจร ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 756 ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายนําค.ส.ล. มอก
.ชัน 3 O 0.80 X 1.00 ม.  จํานวน 14  ท่อน  บ่อพักฝาปิดตะแกรง
เหล็ก ค.ส.ล.ขนาด 1.20X1.20X1.40 ม.  จํานวน  1  บ่อ ดินเสริมถมฝัง
กลบหลังท่อ ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 80 ลบ.ม.พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
เฉลียข้างละ 0.50 ม.หรือตามสภาพเขตทาง เกลียปรับแต่งเรียบ ก่อสร้าง
ตามแบบรูปรายการละเอียดตามที ทต.ธาตุนาเวงกําหนด แบบเลข
ที 8/2561 และแบบถนน ค.ส.ล.แบบมาตรฐานกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย แบบเลขที ท1-01 พร้อมติดตังป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย  ตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) เพิม
เติมและเปลียนแปลงฉบับที 1 พ.ศ. 2561 หน้า6 ลําดับที16 

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนํา ค.ส.ล. ถนนนาเวง-นาคํา ข้างสํานักงาน
เทศบาลตําบลธาตุนาเวง

จํานวน 318,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายนํา ค.ส.ล. ถนนนาเวง-นา
คํา ข้างสํานักงานเทศบาลตําบลธาตุนาเวง วางท่อระบายนําค.ส.ล. มอก
.ชัน 3 O 1.00 X 1.00 ม.  จํานวน 58  ท่อน  พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.ฝา
ปิด ค.ส.ล.รายละเอียดตามแบบแปลน ทต.ธาตุนาเวง  จํานวน  4  บ่อ  ดิน
ถมฝังกลบหลังท่อ ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 400 ลบ.ม. ก่อสร้างตาม
แบบรูปรายการละเอียดตามที ทต.ธาตุนาเวงกําหนด แบบเลข
ที 15/2561 และแบบวางท่อระบายนํา ค.ส.ล. แบบมาตรฐานกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย  พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  จํานวน  1 ป้าย ตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564)  เพิมเติม
และเปลียนแปลงฉบับที 1 พ.ศ. 2561  หน้า8 ลําดับที41

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงสิงก่อสร้าง จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงสิงก่อสร้างทีอยู่ในเขตพืนที
ตําบลธาตุนาเวง เช่น ถนน อาคารต่าง ๆ ฯลฯ    

งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร  ในการ
ขยายเขตท่อเมนต์ประปาส่วนภูมิภาคในเขตพืนทีตําบลธาตุนาเวง ตาม
แผนพัฒนาสีปี (2561-2564)หน้า41 ลําดับที59
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 200,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการขับเคลือนแผนชุมชน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทําแผน
ชุมชน และกิจกรรมสนับสนุน การจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน การ
พัฒนาผู้นําชุมชน  สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชน  และสนับสนุนการขับ
เคลือนแผนชุมชนแบบบูรณาการ  เช่น  ค่าวัสดุในการดําเนิน
โครงการ  ค่าอาหารและอาหารว่าง  ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ  ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก  ที มท 0808.2/ว 3028  ลงวัน
ที 6  มิถุนายน  2561  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  ตามแผนพัฒนาสีปี(2561-2564) หน้า46 ลําดับที103

โครงการจัดประชุมประชาคม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดประชุประชาคม  เช่น  อาหารว่างและ
เครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนจําเป็นทีอาจเกิดขึน ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก  ที มท 0808.2/ว 3028  ลงวัน
ที 6  มิถุนายน  2561  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  ตามแผนพัฒนาสีปี(2561-2564) หน้า46 ลําดับที102

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ ฯ  เช่น อาหารว่างและเครือง
ดืม และค่าใช้จ่ายอืน ๆทีเกียวข้องและจําเป็น  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ทีมท 0808.2/ว 3028  ลงวันที 6  มิถุนายน  2561  เรือง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ตามแผนพัฒนาสี
ปี(2561-2564) หน้า 40 ลําดับที45

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าสถานทีอบรม ค่าวัสดุ เครือง
เขียน อุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้องและจําเป็น  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028  ลงวัน
ที 6  มิถุนายน  2561  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  ตามแผนพัฒนาสีปี(2561-2564) หน้า38 ลําดับที36
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โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าสถานทีอบรม ค่าวัสดุ เครือง
เขียน อุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอืน ๆทีเกียวข้องและจําเป็น  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก  ที มท 0808.2/ว 3028  ลงวัน
ที 6  มิถุนายน  2561  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  ตามแผนพัฒนาสีปี(2561-2564) หน้า46 ลําดับที106

โครงการส่งเสริมภาวะผู้นําแก่สตรีในตําบล จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าสถานทีอบรม ค่าวัสดุ เครือง
เขียน อุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอืน ๆทีเกียวข้องและจําเป็น  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก  ที มท 0808.2/ว 3028  ลงวัน
ที 6  มิถุนายน  2561  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  ตามแผนพัฒนาสีปี(2561-2564) หน้า36 ลําดับที19

โครงการส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างสมาชิกในครอบครัว จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าสถานทีอบรม ค่าวัสดุ เครือง
เขียน อุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอืน ๆทีเกียวข้องและจําเป็น  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก  ที มท 0808.2/ว 3028  ลงวัน
ที 6  มิถุนายน  2561  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  ตามแผนพัฒนาสีปี(2561-2564) หน้า5 ลําดับที10

โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ตําบลธาตุนาเวง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ  เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่าง เครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าสถานทีอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์  และ
ค่าใช้จ่ายอืน ๆทีเกียวข้องและจําเป็น  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028  ลงวัน
ที 6  มิถุนายน  2561  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  ตามแผนพัฒนาสีปี(2561-2564) หน้า39 ลําดับที41

โครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริ จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้ตามโครงการอันเนืองมาจาก
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชเสาวนีย์ของ
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าสถานทีอบรม ค่าวัสดุ เครือง
เขียน อุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอืน ๆทีเกียวข้องและจําเป็น  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028  ลงวัน
ที 6  มิถุนายน  2561  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  ตามแผนพัฒนาสีปี(2561-2564) หน้า39 ลําดับที37
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 120,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันกีฬาเชือมความสามัคคีระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ควบคุมฝึกสอนกีฬา  ค่าเตรียมการแข่งขัน  ค่า
เบียเลียง  ค่าวัสดุอุปกรณ์แข่งขัน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายรายการอืนๆทีเกียว
ข้องและจําเป็นต้องใช้จ่ายในรายการนี  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559  ตามแผนพัฒนาสีปี(2561-
2564) หน้า37 ลําดับที26    

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด(ธาตุ
นาเวงเกมส์ครังที 4) เช่น ค่าอาหาร ค่านําดืม  นําแข็ง  ค่าตอบแทน
กรรมการตัดสิน เงินรางวัล ถ้วยรางวัล ของรางวัล  ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่า
ใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก
จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559  ตามแผน
พัฒนาสีปี(2561-2564) หน้า34 ลําดับที8   

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 95,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 95,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 95,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสําคัญต่าง ๆ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเข้าร่วมกิจกรรม งานรัฐพิธี งานสําคัญของชาติ 
จัดซือสิงของ พวงมาลา พานพุ่ม ดอกไม้  ในวันสําคัญต่าง ๆ  ทาง
พุทธศาสนา และวันสําคัญของชาติ เช่น วันแม่แห่งชาติ  วันพ่อแห่ง
ชาติ  นวิสาขบูชา วันมาฆบูชา  วันปิยะมหาราช  และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียว
ข้องและจําเป็น ตามแผนพัฒนาสีปี(2561-2564)  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการท่องเทียว หน้า38 ลําดับที31    

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ เช่น
ค่าอาหาร เครืองดืม ค่าจ้างการแสดง ค่าของรางวัลสําหรับผู้สูงอายุ 
ค่าพวงมาลัย ค่าดอกไม้  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องและจําเป็น 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 ตามแผนพัฒนาสีปี(2561-2564
) หน้า 38 ลําดับที33
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โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา เช่น  
ค่าจ้างเหมาจัดตกแต่งรถขบวนแห่เทียนพรรษา  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ
และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้องและจําเป็น  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2559  ตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) หน้า 38 ลําดับที 32

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 5,260,220 บาท
งบกลาง รวม 5,260,220 บาท
งบกลาง รวม 5,260,220 บาท
ค่าชําระหนีเงินต้น จํานวน 1,079,680 บาท

เพือชําระหนีเงินต้น  เงินกู้ ก.ส.ท.  ตามสัญญากู้เพือก่อสร้างอาคารสํานัก
งานเทศบาลพร้อมสิงก่อสร้างประกอบอืน ๆ     

ค่าชําระดอกเบีย จํานวน 248,191 บาท
เพือชําระดอกเบียเงินกู้ ก.ส.ท.  ตามสัญญากู้เพือก่อสร้างอาคาร
สํานักงานเทศบาลพร้อมสิงก่อสร้างประกอบอืน ๆ    

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 121,977 บาท
เพือจ่ายสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างที
เทศบาลจะต้องจ่ายให้พนักงานจ้างตามกฎหมาย    

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 2,416,800 บาท
เพือจ่ายเป็นสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุทีมีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึนไป
ทีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2552 และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ที มท 0810.6/ว 2076  ลงวันที  5  กรกฎาคม 2561    

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 768,000 บาท
เพือจ่ายเป็นสวัสดิการให้แก่คนพิการทีมีสิทธิตามหลักเกณฑ์
ทีกําหนด ทีได้แสดงความจํานงโดยการขอขึนทะเบียนเพือขอรับ
เงินเบียความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถินแล้ว  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียความพิการให้คน
พิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2553 แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับ
ที 2 พ.ศ.2559  โดยคนพิการทีมีสิทธิจะได้รับเบียความพิการคนละ 800
 บาทต่อเดือน ตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0891.3/ว 1502 ลงวันที 2
 สิงหาคม 2559และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท
 0810.6/ว 2076  ลงวันที  5  กรกฎาคม 2561   

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 18,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์  ตังจ่ายตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยังชีพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548  และตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ที มท 0810.6/ว 2076  ลงวันที  5  กรกฎาคม 2561    
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สํารองจ่าย จํานวน 200,632 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสํารองจ่าย กรณีฉุกเฉิน เร่งด่วนและจําเป็น
จากเหตุการณ์ทีอาจเกิดขึนโดยไม่ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า
เหตุจําเป็นอืนๆ   วาตภัย  อัคคีภัย  อุทกภัย  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิมเติมถึงปัจจุบัน    

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จํานวน 26,000 บาท
เพือเป็นค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับ
สันนิบาตฯ  คํานวณตังจ่ายในอัตราร้อยละเศษหนึงส่วนหก (0.00167
)ของรายรับจริงในปีทีผ่านมาไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงิน
อุดหนุนทุกประเภท ทังนีไม่เกินเจ็ดแสนบาทถ้วน (ดัง
นัน 15,538,171.17 X 0.00167 = 25,948) ตามหนังสือสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ที ส.ท.ท286/2558  ลงวันที   22
  เมษายน 2558

เงินสมทบเข้าระบหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลธาตุนาเวง จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายสมทบเข้าระบบหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตําบล 
ธาตุนาเวง ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ลงวัน
ที  28 มิถุนายน 2549  เรือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพือสนับสนุนให้
องค์การบริหารส่วนตําบลหรือเทศบาล ดําเนินการและบริหารจัดการระบบ
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถินหรือพืนที ตามหนังสือ  ด่วนที
สุด ที มท 0891.3/ว1110 ลงวันที 3 เมษายน 2550 เรือง การดําเนิน
งานระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถินหรือพืนที และหนังสือ
ที สน 0027/11467 ลงวันที 14  กรกฎาคม 2551  เรือง การดําเนินงาน
ระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิน    

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 310,940 บาท
เพือสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการส่วนท้องถิน
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที
15 กรกฎาคม 2559  ในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับ
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทัวไปทีตังไว้ไม่รวมรายได้
จากพันธบัตร  เงินกู้  เงินทีมีผู้อุทิศให้  และเงินอุดหนุน
(28,000,000-12,453,000)=15,547,000 X 2/100=310,940 บาท  
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบกลาง งบกลาง

ค่าชําระดอกเบีย 248,191

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินค่าบํารุงสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย

26,000

เงินสมทบเข้าระบหลัก
ประกันสุขภาพเทศบาล
ตําบลธาตุนาเวง

70,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 18,000

ค่าชําระหนีเงินต้น 1,079,680

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 121,977

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 2,416,800

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

310,940

สํารองจ่าย 200,632

เบียยังชีพคนพิการ 768,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 428,280 450,960 316,080

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 18,300 60,000 2,760

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

ค่าชําระดอกเบีย 248,191

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินค่าบํารุงสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย

26,000

เงินสมทบเข้าระบหลัก
ประกันสุขภาพเทศบาล
ตําบลธาตุนาเวง

70,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 18,000

ค่าชําระหนีเงินต้น 1,079,680

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 121,977

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 2,416,800

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

310,940

สํารองจ่าย 200,632

เบียยังชีพคนพิการ 768,000

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 1,098,000 2,293,320

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 65,160 146,220
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน 921,840 336,360 817,560 835,200

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 10,000

ค่าเบียประชุม

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

ค่าเช่าบ้าน 36,000 36,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 10,000 20,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 20,000 250,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 10,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าชดใช้ความเสีย
หาย,ค่าสินไหมทด
แทน

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
วันสําคัญต่าง ๆ 30,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 30,000 20,000

ค่าใช้จ่ายในการเตรียม
การรับ-ส่งเสด็จฯ
ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตัง

โครงการขับเคลือน
แผนชุมชน 10,000

โครงการแข่งขันกีฬา
เชือมความสามัคคี
ระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

20,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด 100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน 4,100,880 7,011,840

เงินประจําตําแหน่ง 306,000 390,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 40,000 50,000

ค่าเบียประชุม 30,000 30,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

120,000 120,000

ค่าเช่าบ้าน 184,800 256,800

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 20,000 50,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 465,000 735,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 30,000 40,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าชดใช้ความเสีย
หาย,ค่าสินไหมทด
แทน

10,000 10,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
วันสําคัญต่าง ๆ 30,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 290,000 340,000

ค่าใช้จ่ายในการเตรียม
การรับ-ส่งเสด็จฯ 30,000 30,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตัง 300,000 300,000

โครงการขับเคลือน
แผนชุมชน 10,000

โครงการแข่งขันกีฬา
เชือมความสามัคคี
ระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

20,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด 100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดการขยะ
อันตราย 20,000

โครงการจัดการขยะ
อินทรีย์ 10,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์และ
วันผู้สูงอายุ

50,000

โครงการจัดทําแผนที
ภาษี

โครงการจัดประชุม
ประชาคม 10,000

โครงการท้องถินปลูก
ป่าเฉลิมพระเกียรติ 
"ท้องถิน สร้างป่า รักษ์
นํา"

20,000

โครงการประชาร่วมใจ
ต้านภัยไข้เลือดออก 50,000

โครงการประชา
สัมพันธ์การจัดเก็บ
ภาษี

โครงการป้องกันโรค
จากสัตว์สู่คน 10,000

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุในช่วง
เทศกาล

20,000

โครงการฝึกอบรมทบ
ทวน อปพร. 50,000

โครงการฝึกอบรมเพือ
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร

โครงการฝึกอบรมส่ง
เสริมและสนับสนุน
อาชีพ

50,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ด้านกฎหมาย
แก่พนักงานและ
ประชาชน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดการขยะ
อันตราย 20,000

โครงการจัดการขยะ
อินทรีย์ 10,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์และ
วันผู้สูงอายุ

50,000

โครงการจัดทําแผนที
ภาษี 200,000 200,000

โครงการจัดประชุม
ประชาคม 10,000

โครงการท้องถินปลูก
ป่าเฉลิมพระเกียรติ 
"ท้องถิน สร้างป่า รักษ์
นํา"

20,000

โครงการประชาร่วมใจ
ต้านภัยไข้เลือดออก 50,000

โครงการประชา
สัมพันธ์การจัดเก็บ
ภาษี

10,000 10,000

โครงการป้องกันโรค
จากสัตว์สู่คน 10,000

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุในช่วง
เทศกาล

20,000

โครงการฝึกอบรมทบ
ทวน อปพร. 50,000

โครงการฝึกอบรมเพือ
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร

200,000 200,000

โครงการฝึกอบรมส่ง
เสริมและสนับสนุน
อาชีพ

50,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ด้านกฎหมาย
แก่พนักงานและ
ประชาชน

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

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ด้านการจัดเก็บ
ภาษี

โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนชรา
และคนพิการ

20,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคเอดส์ 10,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

20,000

โครงการรณรงค์ลด
การใช้โฟมและถุง
พลาสติก

5,000

โครงการรวมพลัง
พิทักษ์ รักษาชาติ 
ศาสนา พระมหา
กษัตริย์

โครงการลดและคัด
แยกขยะมูลฝอยจาก
ต้านทางตามหลัก 3Rs

30,000

โครงการส่งเสริมการ
ใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ

5,000

โครงการส่งเสริมการ
ผลิต การบริโภค และ
การบริการทีเป็นมิตร
กับสิงแวดล้อม

10,000

โครงการส่งเสริมภาวะ
ผู้นําแก่สตรีในตําบล 20,000

โครงการส่งเสริม
สัมพันธภาพระหว่าง
สมาชิกในครอบครัว

20,000

โครงการสถานที
ราชการ สถานที
สาธารณะปลอดบุหรี

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ด้านการจัดเก็บ
ภาษี

10,000 10,000

โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนชรา
และคนพิการ

20,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคเอดส์ 10,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

20,000

โครงการรณรงค์ลด
การใช้โฟมและถุง
พลาสติก

5,000

โครงการรวมพลัง
พิทักษ์ รักษาชาติ 
ศาสนา พระมหา
กษัตริย์

20,000 20,000

โครงการลดและคัด
แยกขยะมูลฝอยจาก
ต้านทางตามหลัก 3Rs

30,000

โครงการส่งเสริมการ
ใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ

5,000

โครงการส่งเสริมการ
ผลิต การบริโภค และ
การบริการทีเป็นมิตร
กับสิงแวดล้อม

10,000

โครงการส่งเสริมภาวะ
ผู้นําแก่สตรีในตําบล 20,000

โครงการส่งเสริม
สัมพันธภาพระหว่าง
สมาชิกในครอบครัว

20,000

โครงการสถานที
ราชการ สถานที
สาธารณะปลอดบุหรี

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา
 ค่าจัดการเรียนการส
อน

85,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้
เรียน

10,750

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา
ค่าเครืองแบบนักเรียน

7,500

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา
ค่าจ้างเหมาประกอบ
อาหารกลางวัน ศพด.

245,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ครูผู้ดูแลเด็ก

30,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา
ค่าหนังสือเรียน

5,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา
ค่าอุปกรณ์การเรียน

5,000

โครงการสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์
ตําบลธาตุนาเวง

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา
 ค่าจัดการเรียนการส
อน

85,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้
เรียน

10,750

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา
ค่าเครืองแบบนักเรียน

7,500

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา
ค่าจ้างเหมาประกอบ
อาหารกลางวัน ศพด.

245,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ครูผู้ดูแลเด็ก

30,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา
ค่าหนังสือเรียน

5,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา
ค่าอุปกรณ์การเรียน

5,000

โครงการสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์
ตําบลธาตุนาเวง

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี

50,000

โครงการแห่เทียนเข้า
พรรษา 15,000

โครงการอันเนืองมา
จากพระราชดําริ 30,000

โครงการอันเนืองมา
จากพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

100,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 50,000 40,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 5,000 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 30,000 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 15,000 10,000 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 200,000 5,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 60,000 120,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 80,000 20,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 95,810

วัสดุการเกษตร 30,000

วัสดุก่อสร้าง 100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุสํานักงาน 20,000 20,000 20,000

วัสดุการศึกษา 50,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

ค่านําประปา ค่านําบาดาล

วันทีพิมพ์ : 8/10/2561  09:14:23 หน้า : 11/18



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี

50,000

โครงการแห่เทียนเข้า
พรรษา 15,000

โครงการอันเนืองมา
จากพระราชดําริ 30,000

โครงการอันเนืองมา
จากพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

100,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 70,000 160,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 10,000 35,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 40,000 90,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 45,000 80,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 20,000 225,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 80,000 260,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 50,000 150,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 95,810

วัสดุการเกษตร 10,000 40,000

วัสดุก่อสร้าง 20,000 120,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000 10,000

วัสดุสํานักงาน 135,000 195,000

วัสดุการศึกษา 50,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 85,000 85,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 30,000 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีทํางาน

ชุดโต๊ะทํางาน 10,000

ตู้เก็บเอกสารบานเลือน 
2 ชัน 7,600

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 
ชัน 5,000

เต้นท์ทรงโค้ง

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์ 30,000

เครืองพิมพ์ 
Multifunction ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด 
LED ขาวดํา

9,000

เครืองพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตังถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

4,300

เครืองสํารองไฟฟ้า 5,900

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ตู้กับข้าว 10,000

ตู้ทํานําเย็น 6,000

ตู้ทํานําเย็น-นําร้อน

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครืองเล่น DVD 2,500

ตู้ลําโพงแบบมีขยาย
เสียงในตัวพร้อม
ไมโครโฟน

15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 220,000 220,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 10,000 10,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 52,000 52,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีทํางาน 11,400 11,400

ชุดโต๊ะทํางาน 10,000

ตู้เก็บเอกสารบานเลือน 
2 ชัน 3,800 11,400

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 
ชัน 5,000

เต้นท์ทรงโค้ง 100,000 100,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์ 60,000 90,000

เครืองพิมพ์ 
Multifunction ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด 
LED ขาวดํา

9,000

เครืองพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตังถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

4,300

เครืองสํารองไฟฟ้า 5,900 11,800

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ตู้กับข้าว 10,000

ตู้ทํานําเย็น 6,000

ตู้ทํานําเย็น-นําร้อน 10,000 10,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครืองเล่น DVD 2,500

ตู้ลําโพงแบบมีขยาย
เสียงในตัวพร้อม
ไมโครโฟน

15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

โทรทัศน์ แอล อี ดี 
(LED TV) แบบ 
Smart TV

17,700

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

สายดับเพลิง 17,800

หัวฉีดนําดับเพลิงแบบ
ด้ามปืน 20,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างขยาย
ถนน ค.ส.ล.กลางหมู่
บ้านดงพัฒนา บ้านดง
พัฒนา หมู่ที 4

417,000

โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล.ข้างวัดบ้านโคก
สว่าง หมู่ที 2

246,000

โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล.เชือมหมู่
บ้านมะขามป้อม หมู่ที 
5-บ้านดงขุมข้าวใต้ 
ตําบลพังขว้าง

958,000

โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล.ซอยวรชัย บ้าน
ดงพัฒนา หมู่ที 4

409,000

โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล.ถนนบ้านโคก
สว่าง-บ้านศรีวิชา

298,000

โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล.นาเวง-นาคํา 
ซอย 6 บ้านมะขาม
ป้อม หมู่ที 5

349,000

โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล.หลังคุ้มทหาร 
บ้านรุ่งพัฒนา หมู่ที 3

499,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หนองบัวใหญ่-ดอนเสา
ธง

500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

โทรทัศน์ แอล อี ดี 
(LED TV) แบบ 
Smart TV

17,700

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

สายดับเพลิง 17,800

หัวฉีดนําดับเพลิงแบบ
ด้ามปืน 20,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างขยาย
ถนน ค.ส.ล.กลางหมู่
บ้านดงพัฒนา บ้านดง
พัฒนา หมู่ที 4

417,000

โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล.ข้างวัดบ้านโคก
สว่าง หมู่ที 2

246,000

โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล.เชือมหมู่
บ้านมะขามป้อม หมู่ที 
5-บ้านดงขุมข้าวใต้ 
ตําบลพังขว้าง

958,000

โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล.ซอยวรชัย บ้าน
ดงพัฒนา หมู่ที 4

409,000

โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล.ถนนบ้านโคก
สว่าง-บ้านศรีวิชา

298,000

โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล.นาเวง-นาคํา 
ซอย 6 บ้านมะขาม
ป้อม หมู่ที 5

349,000

โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล.หลังคุ้มทหาร 
บ้านรุ่งพัฒนา หมู่ที 3

499,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หนองบัวใหญ่-ดอนเสา
ธง

500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างวาง
ท่อระบายนํา ค.ส.ล. 
ถนนนาเวง-นาคํา ข้าง
สํานักงานเทศบาล
ตําบลธาตุนาเวง

318,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงสิงก่อสร้าง 300,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนการประปา
ส่วนภูมิภาคจังหวัด
สกลนคร

100,000

รวม 5,260,220 215,000 200,000 6,448,220 356,360 2,406,420 1,811,200 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างวาง
ท่อระบายนํา ค.ส.ล. 
ถนนนาเวง-นาคํา ข้าง
สํานักงานเทศบาล
ตําบลธาตุนาเวง

318,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงสิงก่อสร้าง 300,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนการประปา
ส่วนภูมิภาคจังหวัด
สกลนคร

100,000

รวม 11,252,580 28,000,000
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