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ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลตําบลธาตุพนม
อําเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลธาตุพนม

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นของเทศบาลตําบลธาตุพนม จะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณราย
จายประจําปตอสภาเทศบาลตําบลธาตุพนมอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทองถิ่นเทศบาลตําบลธาตุ
พนม จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนว
นโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 20,514,566.56 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 47,391,482.71 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 8,473,522.74 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 3 โครงการ รวม 
623,160.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 1 โครงการ รวม 18,450.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 13,809,792.88 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2565 องค์กรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.1 รายรับจริง จํานวน 92,850,717.08 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 1,749,404.73 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 619,360.20 บาท

หมวดรายไดจากทรัพย์สิน จํานวน 1,419,127.33 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จํานวน 1,057,908.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 985,849.24 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 39,299,236.82 บาท

หมวดเงินอุดหนุน จํานวน 47,719,830.76 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 8,071,710.72 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 84,711,149.82 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 17,878,887.50 บาท

งบบุคลากร จํานวน 29,076,432.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 31,017,455.32 บาท

งบลงทุน จํานวน 427,955.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 6,310,420.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 538,710.72 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 209,164.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลธาตุพนม
อําเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2564

ประมาณการ
ปี 2565

ประมาณการ
ปี 2566

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 1,749,404.73 3,601,000.00 4,050,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

619,360.20 2,210,000.00 2,080,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 1,419,127.33 3,262,000.00 3,893,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ
กิจการพาณิชย์

1,057,908.00 1,350,000.00 1,350,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 985,849.24 1,256,000.00 1,180,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 5,831,649.50 11,679,000.00 12,553,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 39,299,236.82 42,700,000.00 42,160,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

39,299,236.82 42,700,000.00 42,160,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน 47,719,830.76 55,621,000.00 55,287,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

47,719,830.76 55,621,000.00 55,287,000.00

รวม 92,850,717.08 110,000,000.00 110,000,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลธาตุพนม
อําเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

ประมาณการ
ป 2566

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 17,878,887.50 24,575,690.00 27,022,520.00

งบบุคลากร 29,076,432.00 35,805,560.00 38,387,890.00

งบดําเนินงาน 31,017,455.32 31,038,450.00 33,458,090.00

งบลงทุน 427,955.00 11,570,300.00 4,133,700.00

งบเงินอุดหนุน 6,310,420.00 6,960,000.00 6,947,800.00

รวมจายจากงบประมาณ 84,711,149.82 109,950,000.00 109,950,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ
เทศบาลตําบลธาตุพนม

อําเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตําบลธาตุพนม
อําเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 24,152,490

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 4,995,440

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 24,419,490

แผนงานสาธารณสุข 4,109,600

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2,900,260

แผนงานเคหะและชุมชน 9,001,600

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 300,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1,670,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 9,579,110

แผนงานการเกษตร 352,490

แผนงานการพาณิชย์ 1,447,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 27,022,520

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 109,950,000



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลธาตุพนม

อําเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 27,022,520 27,022,520
    งบกลาง 27,022,520 27,022,520

หน้า : 1/10



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 9,066,950 2,462,820 3,894,580 266,490 15,690,840
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,848,320 0 0 0 2,848,320

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 6,218,630 2,462,820 3,894,580 266,490 12,842,520

งบดําเนินงาน 4,390,000 1,041,150 2,878,000 61,800 8,370,950
    ค่าตอบแทน 681,000 127,800 154,000 46,800 1,009,600

    ค่าใช้สอย 2,469,000 759,600 2,489,000 15,000 5,732,600

    ค่าวัสดุ 325,000 90,000 215,000 0 630,000

    ค่าสาธารณูปโภค 915,000 63,750 20,000 0 998,750

งบลงทุน 55,700 0 0 0 55,700
    ค่าครุภัณฑ์ 55,700 0 0 0 55,700

งบเงินอุดหนุน 35,000 0 0 0 35,000
    เงินอุดหนุน 35,000 0 0 0 35,000

รวม 13,547,650 3,503,970 6,772,580 328,290 24,152,490

หน้า : 2/10



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน
งานเทศกิจ

งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รวม

งบบุคลากร 1,763,120 382,320 0 2,145,440
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,763,120 382,320 0 2,145,440

งบดําเนินงาน 1,266,000 1,264,000 320,000 2,850,000
    ค่าตอบแทน 106,000 59,000 0 165,000

    ค่าใช้สอย 965,000 1,115,000 70,000 2,150,000

    ค่าวัสดุ 195,000 90,000 250,000 535,000

รวม 3,029,120 1,646,320 320,000 4,995,440

หน้า : 3/10



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 2,771,680 6,612,670 9,384,350
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,771,680 6,612,670 9,384,350

งบดําเนินงาน 665,200 7,807,140 8,472,340
    ค่าตอบแทน 287,200 0 287,200

    ค่าใช้สอย 95,000 3,801,820 3,896,820

    ค่าวัสดุ 283,000 3,816,320 4,099,320

    ค่าสาธารณูปโภค 0 189,000 189,000

งบเงินอุดหนุน 0 6,562,800 6,562,800
    เงินอุดหนุน 0 6,562,800 6,562,800

รวม 3,436,880 20,982,610 24,419,490

หน้า : 4/10



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

รวม

งบบุคลากร 2,621,600 0 0 2,621,600
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,621,600 0 0 2,621,600

งบดําเนินงาน 1,025,000 83,000 80,000 1,188,000
    ค่าตอบแทน 411,000 0 0 411,000

    ค่าใช้สอย 516,000 58,000 20,000 594,000

    ค่าวัสดุ 98,000 25,000 20,000 143,000

    ค่าสาธารณูปโภค 0 0 40,000 40,000

งบเงินอุดหนุน 0 300,000 0 300,000
    เงินอุดหนุน 0 300,000 0 300,000

รวม 3,646,600 383,000 80,000 4,109,600

หน้า : 5/10



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 1,964,260 0 1,964,260
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,964,260 0 1,964,260

งบดําเนินงาน 826,000 110,000 936,000
    ค่าตอบแทน 108,000 0 108,000

    ค่าใช้สอย 578,000 110,000 688,000

    ค่าวัสดุ 140,000 0 140,000

รวม 2,790,260 110,000 2,900,260

หน้า : 6/10



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

งานสวนสาธารณะ
งานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล
รวม

งบบุคลากร 755,760 0 2,328,240 3,084,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 755,760 0 2,328,240 3,084,000

งบดําเนินงาน 452,000 572,000 3,893,600 4,917,600
    ค่าใช้สอย 50,000 0 2,903,600 2,953,600

    ค่าวัสดุ 402,000 572,000 990,000 1,964,000

งบลงทุน 0 0 1,000,000 1,000,000
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 1,000,000 1,000,000

รวม 1,207,760 572,000 7,221,840 9,001,600
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 300,000 300,000
    ค่าใช้สอย 300,000 300,000

รวม 300,000 300,000

หน้า : 7/10



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 430,000 1,190,000 1,620,000
    ค่าใช้สอย 430,000 1,190,000 1,620,000

งบเงินอุดหนุน 0 50,000 50,000
    เงินอุดหนุน 0 50,000 50,000

รวม 430,000 1,240,000 1,670,000

หน้า : 8/10



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 3,221,910 0 3,221,910
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,221,910 0 3,221,910

งบดําเนินงาน 2,769,200 510,000 3,279,200
    ค่าตอบแทน 293,000 0 293,000

    ค่าใช้สอย 2,271,200 280,000 2,551,200

    ค่าวัสดุ 150,000 230,000 380,000

    ค่าสาธารณูปโภค 55,000 0 55,000

งบลงทุน 0 3,078,000 3,078,000
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 3,078,000 3,078,000

รวม 5,991,110 3,588,000 9,579,110

หน้า : 9/10



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร รวม

งบบุคลากร 275,490 275,490
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 275,490 275,490

งบดําเนินงาน 77,000 77,000
    ค่าตอบแทน 52,000 52,000

    ค่าใช้สอย 25,000 25,000

รวม 352,490 352,490
แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานตลาดสด งานโรงฆ่าสัตว์ รวม

งบดําเนินงาน 153,000 1,294,000 1,447,000
    ค่าสาธารณูปโภค 153,000 270,000 423,000

    ค่าตอบแทน 0 60,000 60,000

    ค่าใช้สอย 0 934,000 934,000

    ค่าวัสดุ 0 30,000 30,000

รวม 153,000 1,294,000 1,447,000

หน้า : 10/10







รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลธาตุพนม
อําเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 498.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงท้องที่ 0.00 0.00 1,000.00 -100.00 % 0.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 12,384.02 279,479.61 2,400,000.00 0.00 % 2,400,000.00
     ภาษีป้าย 1,025,485.00 1,375,842.12 1,050,000.00 42.86 % 1,500,000.00
     อากรการฆ่าสัตว์ 109,463.00 94,083.00 150,000.00 0.00 % 150,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 1,147,830.02 1,749,404.73 3,601,000.00 4,050,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 27,158.06 9,758.20 30,000.00 0.00 % 30,000.00
     ค่าธรรมเนียมจอดรถในที่จอดรถ 156,123.00 88,115.00 365,000.00 0.00 % 365,000.00
     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 419,260.00 324,975.00 1,000,000.00 -10.00 % 900,000.00
     ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่
จําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร

20,500.00 4,200.00 70,000.00 0.00 % 70,000.00

     ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อ
การโฆษณา

13,600.00 23,500.00 20,000.00 50.00 % 30,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 8,690.00 8,700.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 29,694.00 26,552.00 30,000.00 0.00 % 30,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 0.00 0.00 0.00 100.00 % 1,000.00

วันที่พิมพ์ : 31/8/2565  10:39:06 หน้า : 1/3



รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเปน
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

7,300.00 1,400.00 60,000.00 -50.00 % 30,000.00

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น 4,830.00 680.00 20,000.00 -25.00 % 15,000.00
     ค่าปรับอื่น ๆ 0.00 0.00 25,000.00 -20.00 % 20,000.00
     ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายต่อ
สุขภาพ

57,900.00 12,750.00 150,000.00 0.00 % 150,000.00

     ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

8,000.00 0.00 15,000.00 -6.67 % 14,000.00

     ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 302,750.00 103,850.00 350,000.00 0.00 % 350,000.00
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 840.00 1,470.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 8,360.00 3,410.00 40,000.00 0.00 % 40,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 1,075,005.06 619,360.20 2,210,000.00 2,080,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ค่าเช่าที่ดิน 212,850.00 205,650.00 212,000.00 391.98 % 1,043,000.00
     ค่าเช่าหรือบริการ 2,437,225.00 1,130,670.00 3,000,000.00 -6.67 % 2,800,000.00
     ดอกเบี้ย 106,886.81 82,807.33 50,000.00 0.00 % 50,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 2,756,961.81 1,419,127.33 3,262,000.00 3,893,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
     รายได้จากประปา 1,231,512.00 1,057,908.00 1,350,000.00 -100.00 % 0.00
     รายได้จากโรงฆ่าสัตว์ 0.00 0.00 0.00 100.00 % 1,350,000.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 1,231,512.00 1,057,908.00 1,350,000.00 1,350,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     เงินที่มีผู้อุทิศให้ 917,390.00 887,557.04 1,026,000.00 5.26 % 1,080,000.00

วันที่พิมพ์ : 31/8/2565  10:39:07 หน้า : 2/3



รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

     ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง 0.00 15,000.00 50,000.00 -60.00 % 20,000.00
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 40,680.00 83,292.20 180,000.00 -55.56 % 80,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 958,070.00 985,849.24 1,256,000.00 1,180,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต์ 311,552.78 319,167.05 350,000.00 0.00 % 350,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 24,045,468.59 23,795,262.35 25,500,000.00 0.00 % 25,500,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 3,735,194.42 4,122,211.82 4,000,000.00 0.00 % 4,000,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 105,934.39 76,486.74 150,000.00 0.00 % 150,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 7,816,911.68 8,185,175.40 9,000,000.00 -5.56 % 8,500,000.00
     ค่าภาคหลวงแร่ 67,570.57 71,239.11 100,000.00 -20.00 % 80,000.00
     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 69,496.62 45,196.35 100,000.00 -20.00 % 80,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

2,915,917.00 2,684,498.00 3,500,000.00 0.00 % 3,500,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 39,068,046.05 39,299,236.82 42,700,000.00 42,160,000.00
หมวดเงินอุดหนุน
     เงินอุดหนุนทั่วไป 42,554,011.00 47,719,830.76 55,621,000.00 -0.60 % 55,287,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 42,554,011.00 47,719,830.76 55,621,000.00 55,287,000.00
รวมทุกหมวด 88,791,435.94 92,850,717.08 110,000,000.00 110,000,000.00

วันที่พิมพ์ : 31/8/2565  10:39:07 หน้า : 3/3



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

คาชําระหนี้เงินกู 5,801,366.21 0 0 100 % 3,111,320

คาชําระดอกเบี้ย 799,991.72 0 0 100 % 1,015,000

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 300,630 207,372 273,830 82.6 % 500,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 16,400 12,347 20,000 350 % 90,000

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 11,631,500 12,132,100 12,972,600 7.71 % 13,972,600

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,731,200 2,775,000 2,880,000 38.86 % 3,999,200

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ 90,000 88,500 96,000 12.5 % 108,000

เงินสํารองจาย 107,500 391,144 332,000 134.94 % 780,000

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 2,066,410 0 % 2,066,410

เงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ (ช.ค.บ.) 0 0 49,240 21.85 % 60,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลธาตุพนม
อําเภอธาตุพนม    จังหวัดนครพนม

วันที่พิมพ์ : 31/8/2565  10:52 หนา : 1/68



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินบําเหน็จบํานาญพนักงานครู 0 0 0 100 % 140,000

เงินบําเหน็จลูกจางประจํา 0 0 117,650 562.65 % 779,610

เงินคารักษาพยาบาลผูรับบํานาญ 0 0 10,000 0 % 10,000

รายจายตามขอผูกพัน 334,657.32 337,206.1 0 0 % 0

คาใชจายในการจัดการจราจร 0 0 35,000 0 % 35,000

คาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทย(ส.ท.ท.)

0 0 94,200 -19.98 % 75,380

โครงการชําระหนี้เงินกู ก.ส.ท. (สําหรับ
ดําเนินโครงการตางๆ รวม 14 โครงการ)

0 0 1,627,810 -100 % 0

โครงการชําระหนี้เงินกูธ.ออมสิน (สําหรับ
กอสรางโรงฆาสัตว์)

0 0 1,430,000 -100 % 0

โครงการชําระหนี้ดอกเบี้ยเงินกู ก.ส.ท. 
(สําหรับดําเนินโครงการตางๆ รวม 14 
โครงการ)

0 0 259,950 -100 % 0

โครงการชําระหนี้ดอกเบี้ยเงินกูธ
.ออมสิน(สําหรับกอสรางโรงฆาสัตว์)

0 0 311,100 -100 % 0

เงินสมทบเขาหลักประกันสุขภาพ 0 0 250,000 0 % 250,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่น (กบท.)

1,061,552.15 1,677,766.4 0 0 % 0

เงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ (ชคบ.) 39,804 39,804 0 0 % 0

เงินบําเหน็จลูกจางประจํา 117,648 117,648 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 31/8/2565  10:52 หนา : 2/68



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพขาราชการ/พนักงาน 0 0 30,000 0 % 30,000

รวมงบกลาง 23,125,479.4 17,878,887.5 22,855,790 27,022,520
รวมงบกลาง 23,125,479.4 17,878,887.5 22,855,790 27,022,520
รวมงบกลาง 23,125,479.4 17,878,887.5 22,855,790 27,022,520

รวมแผนงานงบกลาง 23,125,479.4 17,878,887.5 22,855,790 27,022,520
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น

725,280 853,970 726,000 -0.03 % 725,760

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 135,000 0 180,000 0 % 180,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 135,000 0 180,000 0 % 180,000

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

190,080 153,290 208,000 -0.31 % 207,360

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

1,203,840 1,218,987 1,556,000 -0.05 % 1,555,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,389,200 2,226,247 2,850,000 2,848,320

วันที่พิมพ์ : 31/8/2565  10:52 หนา : 3/68



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 4,925,484.19 5,869,600 3,894,910 12.72 % 4,390,440

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

0 0 20,000 150 % 50,000

เงินประจําตําแหนง 540,725.81 685,200 428,800 20.06 % 514,800

คาจางลูกจางประจํา 229,700 293,540 0 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจาง 2,203,015 2,348,485 1,269,650 -4.27 % 1,215,390

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 0 0 28,000 71.43 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 7,898,925 9,196,825 5,641,360 6,218,630
รวมงบบุคลากร 10,288,125 11,423,072 8,491,360 9,066,950

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

28,200 43,500 210,000 47.62 % 310,000

คาเบี้ยประชุม 29,125 20,375 30,000 0 % 30,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 43,920 61,900 20,000 0 % 20,000

คาเชาบาน 261,162 288,000 240,000 0 % 240,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 62,000 12.9 % 70,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผูไดรับบํานาญ 0 0 10,000 0 % 10,000

วันที่พิมพ์ : 31/8/2565  10:52 หนา : 4/68



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 0 0 1,000 0 % 1,000

รวมค่าตอบแทน 367,207 415,575 573,000 681,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร 0 0 3,000 66.67 % 5,000

คาจางเหมาทําความสะอาดอาคารสํานัก
งานเทศบาล

881,400 880,500 936,000 -25 % 702,000

คาจางเหมาบริการ 20,619 189,637 30,000 0 % 30,000

คาเชารถประจําตําแหนง 0 0 312,000 0 % 312,000

คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา 0 0 0 100 % 10,000

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ 31,700 0 60,000 -83.33 % 10,000

คาบอกรับวารสาร 0 0 10,000 0 % 10,000

คาเบี้ยประกัน 21,621.49 20,395.27 30,000 -33.33 % 20,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 17,580 26,557 650,000 -30.77 % 450,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัล 0 0 10,000 0 % 10,000

คาชดใชคาเสียหาย หรือคาสินไหมทดแทน 0 0 0 100 % 10,000

คาใชจานในการจัดงานวันเทศบาล 0 0 0 100 % 10,000
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คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 0 1,006,563.6 0 100 % 20,000

คาใชจายในการจัดฝึกอบรมและสัมมนา 0 0 0 100 % 20,000

คาใชจายในการชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหนาที่

0 0 0 100 % 20,000

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 74,743.78 0 200,000 -50 % 100,000

คาดําเนินการตรวจสอบและประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ

0 0 15,000 0 % 15,000

คาพวงมาลา พวงมาลัยและดอกไม 0 0 10,000 0 % 10,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 50,000

โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 35,000 -100 % 0

โครงการเทศบาลสีขาว 0 0 15,000 0 % 15,000

โครงการปลอยพันธ์ุปลาเพื่อเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์  พระบรม
ราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปหลวง ฯ

0 0 50,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนจัดระเบียบสังคม
ของกระทรวงมหาดไทย

0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

0 0 50,000 -100 % 0
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โครงการอบรมสัมนาเพื่อพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพคณะผูบริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล และลูกจาง

0 0 30,000 0 % 30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 75,030 479,460 610,000 -1.64 % 600,000

รวมค่าใช้สอย 1,122,694.27 2,603,112.87 3,066,000 2,469,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 29,114 155,427 50,000 -40 % 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 2,700 10,000 0 % 10,000

วัสดุงานบานงานครัว 25,356 72,568 40,000 -25 % 30,000

วัสดุกอสราง 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 2,050 0 20,000 50 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 79,400 82,600 140,000 0 % 140,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 10,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 5,900 3,800 30,000 0 % 30,000

วัสดุจราจร 0 0 40,000 -12.5 % 35,000

รวมค่าวัสดุ 141,820 317,095 350,000 325,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 840,276.37 763,871.08 850,000 -5.88 % 800,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 50,289.98 41,152.79 60,000 0 % 60,000
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คาบริการโทรศัพท์ 2,486.76 1,292.99 10,000 100 % 20,000

คาบริการไปรษณีย์ 15,447.2 23,259 55,000 -45.45 % 30,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 8,859.6 10,785.6 10,000 -50 % 5,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 917,359.91 840,361.46 985,000 915,000
รวมงบดําเนินงาน 2,549,081.18 4,176,144.33 4,974,000 4,390,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้ผูบริหาร 0 17,940 0 0 % 0

เกาอี้สํานักงาน 0 7,350 0 0 % 0

คาจัดซื้อตูกระจกสีโอ๊ก 11,000 0 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ 0 0 17,800 -100 % 0

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 13,000 บีทียู 0 0 0 100 % 23,500

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู 0 0 0 100 % 32,200

เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง 0 0 24,900 -100 % 0

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลา
เขา-ออก งาน

0 0 9,900 -100 % 0

ชุดรับแขก 0 21,290 0 0 % 0

โซฟารับแขก 0 25,680 0 0 % 0

โต๊ะกลาง 0 5,330 0 0 % 0
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โต๊ะผูบริหาร 0 20,865 0 0 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง 0 0 35,600 -100 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการจัดซื้อเครื่องเสียงหองประชุมสภา
เทศบาล

0 0 100,000 -100 % 0

โครงการจัดซื้อชุดเครื่องเสียงติดรถประชา
สัมพันธ์ของเทศบาล

0 0 50,000 -100 % 0

โครงการติดตั้งหมอแปลงไฟฟ้าเพื่อใชใน
อาคารสํานักงาน

0 0 250,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart 
TV

0 0 8,900 -100 % 0

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ 
SmartTV

0 0 55,400 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

เครื่องทําน้ํารอน-เย็น 0 0 5,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว
ดํา ชนิด Network แบบที่ 1

0 8,900 17,800 -100 % 0
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เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล

0 0 22,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก Inkjet Printer 
สําหรับกระดาษขนาด A3

0 0 6,300 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟ 0 0 2,500 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 11,000 107,355 606,100 55,700
รวมงบลงทุน 11,000 107,355 606,100 55,700

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนทองถิ่น

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนทองถิ่น 35,000 35,000 0 0 % 0

โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่ม

0 0 0 100 % 35,000

รวมเงินอุดหนุน 35,000 35,000 0 35,000
รวมงบเงินอุดหนุน 35,000 35,000 0 35,000

รวมงานบริหารทั่วไป 12,883,206.18 15,741,571.33 14,071,460 13,547,650
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 589,400 232.32 % 1,958,670
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เงินประจําตําแหนง 0 0 152,400 23.62 % 188,400

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 0 306,700 2.95 % 315,750

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 1,048,500 2,462,820
รวมงบบุคลากร 0 0 1,048,500 2,462,820

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 0 100 % 5,000

คาเบี้ยประชุม 0 0 30,000 0 % 30,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 15,000 0 % 15,000

คาเชาบาน 0 0 60,000 20 % 72,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 10,000 -52 % 4,800

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 0 0 1,000 0 % 1,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 116,000 127,800
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร 0 99,900 30,000 -33.33 % 20,000

คาจางเหมาบริการ 15,480 22,547 90,000 -88.89 % 10,000
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คาเชาเครื่องถายเอกสาร 0 0 42,000 0 % 42,000

คาใชจายในการจัดทําโครงขายเว็บไซต์ 
(Internet)

0 0 30,000 -100 % 0

คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา 0 0 15,000 -100 % 0

โครงการจัดทําชุมสายโทรศัพท์พรอมติดตั้ง 0 0 28,000 -100 % 0

โครงการจางเหมาบริการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่นและการจัดทํางบประมาณเทศบาล
ตําบลธาตุพนม

0 0 93,600 0 % 93,600

โครงการจางเหมาบริการดูแลเว็บไซต์และ
บริการศูนย์ขอมูลขาวสารเทศบาลฯ

0 0 0 100 % 234,000

โครงการจางเหมาบริการพัฒนาเว็บไซต์และ
การบริการศูนย์ขอมูลขาวสารเทศบาลฯ

0 148,200 289,500 -100 % 0

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เทศบาล
ตําบลธาตุพนม

0 0 70,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 100 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 23,378 36,880 30,000 0 % 30,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000

โครงการจัดทํารายงานกิจการของเทศบาล 0 0 65,000 -7.69 % 60,000

โครงการจัดทําเว็บไซต์และพัฒนาเว็บไซต์
เทศบาล

0 0 0 100 % 30,000
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โครงการประชาคมทองถิ่นระดับหมู
บาน/ตําบล จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของ
เทศบาลตําบลธาตุพนม

0 0 40,000 -25 % 30,000

โครงการฝึกอบรมขอมูลสารสนเทศเพื่อ
เศรษฐกิจสังคมและชุมชน

0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการฝึกอบรมใหความรูดานพระราช
บัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 
2540 และกฏหมายอื่นที่เกี่ยวของ

0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เทศบาล
ตําบลธาตุพนม

0 0 0 100 % 150,000

โครงการสํารวจและจัดเก็บขอมูลพื้นฐานใน
การจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการใหขอมูลขาวสารทางโสต 0 0 10,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 1,300 13,400 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 40,158 320,927 883,100 759,600
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 7,679 41,328 50,000 -20 % 40,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 25,000 -80 % 5,000

วัสดุงานบานงานครัว 5,794 28,860 50,000 -60 % 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 10,000 0 % 10,000
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วัสดุคอมพิวเตอร์ 7,050 8,860 86,000 -82.56 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 20,523 79,048 221,000 90,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท์ 0 0 0 100 % 30,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 24,610 20,758 70,000 -54.29 % 32,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ 0 0 1,750 0 % 1,750

รวมค่าสาธารณูปโภค 24,610 20,758 71,750 63,750
รวมงบดําเนินงาน 85,291 420,733 1,291,850 1,041,150

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้พนักงาน 0 6,000 0 0 % 0

คาจัดซื้อตูบานเลื่อนกระจก (K) 4,000 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อพัดลมตั้งพื้น 1,200 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อพัดลมติดผนัง 1,600 0 0 0 % 0

โซฟา 0 12,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 0 0 27,700 -100 % 0
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1

22,000 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ Multifunction 
หรือ LED สี ชนิด Network  แบบที่ 1

10,000 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 0 0 22,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifuntion เลเซอร์ หรือ 
LED สี

0 15,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 38,800 33,000 49,700 0
รวมงบลงทุน 38,800 33,000 49,700 0

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 124,091 453,733 2,390,050 3,503,970
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 1,286,520 51 % 1,942,600

เงินประจําตําแหนง 0 0 81,400 131.45 % 188,400

คาจางลูกจางประจํา 0 0 329,760 3.93 % 342,720

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 0 1,197,900 17.61 % 1,408,860
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 0 0 0 100 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 2,895,580 3,894,580
รวมงบบุคลากร 0 0 2,895,580 3,894,580

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 170,000 -94.12 % 10,000

คาเชาบาน 0 0 114,000 0 % 114,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 42,000 -28.57 % 30,000

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 0 0 1,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 327,000 154,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 100 % 20,000

คาจางเหมาโครงการบริการบุคคลภายนอก
เพื่อปฏิบัติงานในดานการบัญชีและพัสดุ

0 0 442,800 46.34 % 648,000

คาจางเหมาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายไดและคาธรรมเนียมตางๆ

1,497,300 1,228,800 736,800 46.58 % 1,080,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาจางเหมาบริการ 9,175 7,710 30,000 -66.67 % 10,000

คาเชาที่ธรณีสงฆ์ 0 0 0 100 % 500,000

คาธรรมเนียมสมาชิกสมาคมนักบริหารพัสดุ
แหงประเทศไทย

0 0 1,000 0 % 1,000

โครงการปรับปรุง (Server) และถายโอน
ขอมูลระบบแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

0 0 0 100 % 50,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 100 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการดําเนินงานทาเทียบเรือทา
ขาม

49,905 0 100,000 0 % 100,000

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 40,445 77,392 200,000 -85 % 30,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 22,850 19,720 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 1,619,675 1,333,622 1,540,600 2,489,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 116,172 100,215 155,000 -54.84 % 70,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุงานบานงานครัว 27,985 31,089 44,500 -55.06 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 3,200 10,000 0 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 120,000 120,000 126,000 -44.44 % 70,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 20,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 37,580 159,110 147,000 -79.59 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 301,737 413,614 507,500 215,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท์ 15,408 15,408 0 0 % 0

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 10,300 94.17 % 20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 15,408 15,408 10,300 20,000
รวมงบดําเนินงาน 1,936,820 1,762,644 2,385,400 2,878,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้แถวขนาด 4 ที่นั่ง 4,500 0 0 0 % 0

เกาอี้ระดับชํานาญการ 6,500 0 0 0 % 0

เกาอี้ระดับปฏิบัติการ 3,000 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อตูเก็บเอกสาร 2 บาน 0 0 18,000 -100 % 0

คาจัดซื้อตูเก็บเอกสารขนาด 2 บาน (มอก.) 22,000 5,500 5,500 -100 % 0

คาจัดซื้อตูบานเลื่อนกระจก 0 0 3,800 -100 % 0

คาจัดซื้อตูบานเลื่อนกระจก 2 บาน 0 0 4,500 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาจัดซื้อตูบานเลื่อนทึบ 0 0 4,500 -100 % 0

ตูเก็บเอกสารขนาด 1 บาน 2,500 0 0 0 % 0

ตูเก็บเอกสารขนาด 15 ชั้น 4,500 0 0 0 % 0

ตูเก็บเอกสารขนาด 3 ชั้น 4,500 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สําหรับ
สํานักงาน

0 0 17,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1

44,000 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล
แบบที่ 2

0 30,000 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ ชนิด LED ขาวดํา 
ชนิด Network ขนาด A3

54,000 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ ชนิด LED ขาวดํา 
ชนิด Network แบบที่ 1

0 8,900 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ ชนิด LED สี ชนิด 
Network แบบที่ 1

10,000 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

0 4,300 8,600 -100 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดํา 0 5,200 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA 0 10,000 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รวมค่าครุภัณฑ์ 155,500 63,900 61,900 0
รวมงบลงทุน 155,500 63,900 61,900 0

รวมงานบริหารงานคลัง 2,092,320 1,826,544 5,342,880 6,772,580
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 0 100 % 266,490

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 266,490
รวมงบบุคลากร 0 0 0 266,490

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 5,000

คาเชาบาน 0 0 0 100 % 36,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 4,800

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 0 0 0 100 % 1,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 46,800

วันที่พิมพ์ : 31/8/2565  10:52 หนา : 20/68



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 5,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 15,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 61,800

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 0 328,290
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 15,099,617.18 18,021,848.33 21,804,390 24,152,490

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 659,330 762,060 806,820 -28.57 % 576,350

เงินประจําตําแหนง 16,500 18,000 18,000 0 % 18,000

คาจางลูกจางประจํา 259,140 299,520 316,360 4.24 % 329,760
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาตอบแทนพนักงานจาง 603,295 646,700 701,600 19.59 % 839,010

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,538,265 1,726,280 1,842,780 1,763,120
รวมงบบุคลากร 1,538,265 1,726,280 1,842,780 1,763,120

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 10,000 -100 % 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 23,860 48,960 50,000 -60 % 20,000

คาเชาบาน 25,000 0 48,000 25 % 60,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 30,000 -16.67 % 25,000

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 0 89,560 1,000 0 % 1,000

รวมค่าตอบแทน 53,660 138,520 139,000 106,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

โครงการจางเหมาบริการป้องกันและเฝ้า
ระวังสาธารณภัยในเขตพื้นที่เทศบาล

0 0 0 100 % 810,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 0 5,000 100 % 10,000

โครงการจัดตั้งศูนย์จิตอาสาพระราชทาน 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการจัดตั้งศูนย์ชวยเหลือประชาชนของ
เทศบาลตําบลธาตุพนม

0 0 30,000 66.67 % 50,000

โครงการจางเหมาบริการป้องกันและเฝ้า
ระวังสาธารณภัยในเขตพื้นที่เทศบาล

630,000 1,006,500 1,080,000 -100 % 0

โครงการจางเหมาบริการรักษาความเป็น
ระเบียบเรียบรอยของบานเมือง

465,000 522,000 1,460,000 -100 % 0

โครงการปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหา
กษัตริย์ของชาติ

0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการฝึกดับเพลิงเบื้องตน 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน(อปพร.) "หลักสูตรจัดตั้ง อป
พร."

0 0 0 100 % 50,000

โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่เทศกิจ

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนใน
ชวงเทศกาลปใหม-สงกรานต์

0 0 10,000 0 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 20,000 -25 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 1,095,000 1,528,500 2,655,000 965,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 118,000 126,000 156,000 2.56 % 160,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุจราจร 0 0 30,000 -33.33 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 118,000 126,000 201,000 195,000
รวมงบดําเนินงาน 1,266,660 1,793,020 2,995,000 1,266,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ 0 27,800 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 27,800 0 0
รวมงบลงทุน 0 27,800 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 2,804,925 3,547,100 4,837,780 3,029,120
งานเทศกิจ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 0 100 % 382,320

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 382,320
รวมงบบุคลากร 0 0 0 382,320
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 0 100 % 12,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 10,000

คาเชาบาน 0 0 0 100 % 36,000

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 0 0 0 100 % 1,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 59,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

โครงการจางเหมาบริการรักษาความเป็น
ระเบียบเรียบรอยของบานเมือง

0 0 0 100 % 1,080,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 5,000

โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่เทศกิจ

0 0 0 100 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 1,115,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 100 % 50,000

วัสดุจราจร 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 90,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 1,264,000

รวมงานเทศกิจ 0 0 0 1,646,320
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ 0 0 20,000 0 % 20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําเทศบาลตําบลธาตุพนม

27,900 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 188,930 37,910 110,000 -54.55 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 216,830 37,910 130,000 70,000
ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนสง 65,800 112,800 100,000 -30 % 70,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 156,000 174,000 180,000 -27.78 % 130,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 24,700 30,000 0 % 30,000
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วัสดุเครื่องดับเพลิง 124,000 13,600 30,000 -33.33 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 345,800 325,100 340,000 250,000
รวมงบดําเนินงาน 562,630 363,010 470,000 320,000

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 562,630 363,010 470,000 320,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 3,367,555 3,910,110 5,307,780 4,995,440

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 4,184,063 4,854,450 1,487,420 37.7 % 2,048,210

เงินประจําตําแหนง 38,900 152,400 160,400 6.23 % 170,400

เงินวิทยฐานะ 206,500 287,000 0 0 % 0

คาจางลูกจางประจํา 264,270 306,960 336,360 5.89 % 356,160

คาตอบแทนพนักงานจาง 954,270 1,019,640 195,960 0.48 % 196,910

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 5,648,003 6,620,450 2,180,140 2,771,680
รวมงบบุคลากร 5,648,003 6,620,450 2,180,140 2,771,680
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

6,200 0 0 100 % 10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 8,000

คาเชาบาน 74,000 165,000 300,000 -12 % 264,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 4,200 0 % 4,200

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 0 0 1,000 0 % 1,000

รวมค่าตอบแทน 80,200 165,000 305,200 287,200
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ 0 0 5,000 0 % 5,000

คาพาหนะนําเด็กสงสถานพยาบาล 0 0 2,410 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาจางเหมาทําความสะอาดโรงเรียนอนุบาล
ศรีโคตบูรและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ 1,2

448,500 443,400 0 0 % 0

คาจางเหมาพี่เลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลฯ 
และศูนย์ทั้ง 2 แหง

1,154,400 1,160,700 0 0 % 0
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คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 36,752 17,296 139,000 -78.42 % 30,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 50,000

เงินประกันสังคมของพนักงานจางศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 1,2

7,321 5,308 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 100,000 59,500 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 1,746,973 1,686,204 156,410 95,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 39,684 40,000 20,000 50 % 30,000

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

วัสดุงานบานงานครัว 27,979 49,866 3,730,590 -99.46 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 3,000 0 % 3,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 2,700 5,000 0 % 5,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 60,000 0 0 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 15,000 21,000 20,000 0 % 20,000

วัสดุการศึกษา 0 0 24,100 729.88 % 200,000

รวมค่าวัสดุ 147,663 118,566 3,807,690 283,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 185,978.8 132,856.94 200,000 -100 % 0

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 52,885.24 26,725.5 50,000 -100 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 238,864.04 159,582.44 250,000 0
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รวมงบดําเนินงาน 2,213,700.04 2,129,352.44 4,519,300 665,200
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้ลอหมุนปรับเอนเทาหมุนไมจริง 0 8,500 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 64,800 19,500 0 0 % 0

คาจัดซื้อโต๊ะหมูบูชา 0 30,000 0 0 % 0

ตูไมเอนกประสงค์ 0 12,000 0 0 % 0

ตูเหล็กแบบ 2 บาน(มอก.) 0 5,500 0 0 % 0

โต๊ะทํางานไมจริง 0 12,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 64,800 87,500 0 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสรางอาคาร หรือสิ่งปลูกสรางตาง ๆ

คาใชจายโครงการกอสรางหองน้ํา-หองสุขา 0 0 400,000 -100 % 0

คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสราง
ตาง ๆ

คาใชจายในการปรับปรุง/ตอเติม/ซอมแซม
อาคารเรียน

0 0 150,000 -100 % 0

โครงการขอใชที่ราชพัสดุโรงเรียนบานธาตุ
พนม (พิทักษ์วิทยา)

0 0 100,000 -100 % 0
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คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาใชจายในการปรับปรุง/ตอเติม/ซอมแซม
อาคารเรียนรร.อนุบาลศรีโคตบูร

150,000 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 150,000 0 650,000 0
รวมงบลงทุน 214,800 87,500 650,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 8,076,503.04 8,837,302.44 7,349,440 3,436,880
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 4,483,350 4.5 % 4,685,140

เงินวิทยฐานะ 0 0 538,300 65.41 % 890,400

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 0 1,109,090 -6.49 % 1,037,130

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 6,130,740 6,612,670
รวมงบบุคลากร 0 0 6,130,740 6,612,670

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาทําความสะอาดโรงเรียนอนุบาล
ศรีโคตบูรและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1,2

0 0 0 100 % 390,000
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คาจางเหมาพี่เลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลศรีโค
ตบูรและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1,2

0 0 0 100 % 1,236,300

คาพาหนะนําเด็กสงสถานพยาบาล 0 0 0 100 % 2,410

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาจางเหมาทําความสะอาดโรงเรียนอนุบาล
ศรีโคตบูรและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ 1,2

0 0 468,000 -100 % 0

คาจางเหมาพี่เลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลฯ
และศูนย์ทั้ง 2 แหง

0 0 1,706,600 -100 % 0

คาใชจายโครงการปฐมนิเทศผูปกครองเด็ก
นักเรียน รร.อนุบาลศรีโคตบูร

0 0 0 100 % 10,000

คาใชจายโครงการปฐมนิเทศผูปกครองเด็ก
นักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 แหง

0 0 0 100 % 10,000

คาใชจายโครงการสนับสนุนการบริหาร
จัดการอาหารนักเรียนในโรงเรียน

0 0 60,830 -100 % 0

คาใชจายโครงการอบรมสัมนมนาการ
จัดการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ระดับปฐมวัย

11,000 0 0 0 % 0

คาใชจายโครงการอบรมสัมมนาการจัดการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้น
ฐาน

11,000 0 0 0 % 0
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คาใชจายในการจัดการเรียนการสอน วัสดุ
การศึกษา

141,100 129,600 175,100 -5.92 % 164,730

คาใชจายในการจัดการศึกษาโดยไมเสียคา
ใชจาย

528,045 482,595 465,060 8.27 % 503,540

คาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 1,2

37,290 36,160 53,110 4.05 % 55,260

คาใชจายในการดําเนินงานวันเด็กแหงชาติ 130,000 0 0 100 % 50,000

คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถาน
ศึกษา

20,000 20,000 0 0 % 0

คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครู
โรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูร

0 0 0 100 % 27,000

คาใชจายในการพัฒนาครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแล
เด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1,2

0 0 0 100 % 12,000

คาใชจายในการพัฒนาหองสมุดโรงเรียน 100,000 100,000 0 0 % 0

คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของ
โรงเรียน

50,000 50,000 0 0 % 0

คาใชจายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา

21,000 21,000 10,000 110 % 21,000

คาใชจายในการสงเสริมรักการอานในสถาน
ศึกษา

50,000 0 0 0 % 0

คาใชจายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 16,800 16,800 16,800 0 % 16,800
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คาประกอบเลี้ยงอาหารเด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัด

0 0 0 100 % 488,780

คาประกอบเลี้ยงอาหารเด็กอนุบาล 3 ขวบ 
2 ศูนย์

525,040 402,460 488,780 -100 % 0

คาประกอบเลี้ยงอาหารเด็กอนุบาล 4-6 
ขวบ

755,620 691,020 714,000 -100 % 0

คาประกอบเลี้ยงอาหารเด็กอนุบาลโรงเรียน
อนุบาลศรีโคตบูร

0 0 0 100 % 714,000

โครงการจัดประสบการณ์การเรียนรูแบบ 
STEAM

0 100,000 0 0 % 0

โครงการพัฒนาการศูนย์สื่อปฐมวัย 
(พัฒนาการ 4 ดาน)

0 100,000 0 0 % 0

โครงการสงเสริมพัฒนาการเรียนรูเด็ก
ปฐมวัยแหลงเรียนรูเสริมปัญญา(BBL)

0 50,000 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 2,396,895 2,199,635 4,158,280 3,801,820
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบานงานครัว 0 0 0 100 % 3,816,320

คาอาหารเสริม (นม) 3,702,879.48 3,518,429.14 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 3,702,879.48 3,518,429.14 0 3,816,320
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ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า 0 0 0 100 % 130,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 0 0 0 100 % 35,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 0 100 % 24,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 189,000
รวมงบดําเนินงาน 6,099,774.48 5,718,064.14 4,158,280 7,807,140

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนคาอาหารกลางวันโรงเรียนบานหัว
บึงทุง

2,876,900 2,598,680 3,381,000 -5.34 % 3,200,400

อุดหนุนคาอาหารกลางวันโรงเรียนวัดพระ
ธาตุพนม

3,743,080 3,278,740 3,171,000 6.04 % 3,362,400

รวมเงินอุดหนุน 6,619,980 5,877,420 6,552,000 6,562,800
รวมงบเงินอุดหนุน 6,619,980 5,877,420 6,552,000 6,562,800

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 12,719,754.48 11,595,484.14 16,841,020 20,982,610
รวมแผนงานการศึกษา 20,796,257.52 20,432,786.58 24,190,460 24,419,490
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 2,149,360 2,497,140 1,404,970 73.19 % 2,433,200

เงินประจําตําแหนง 172,700 188,400 160,400 17.46 % 188,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,322,060 2,685,540 1,565,370 2,621,600
รวมงบบุคลากร 2,322,060 2,685,540 1,565,370 2,621,600

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 0 100 % 120,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 187,980 103,120 80,000 0 % 80,000

คาเชาบาน 0 0 75,000 140 % 180,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 30,000 0 % 30,000

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 0 0 1,000 0 % 1,000

รวมค่าตอบแทน 195,480 128,120 186,000 411,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

0 0 0 100 % 351,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 26,400 14,796 80,000 0 % 80,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 40,000

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

0 0 476,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 170,180 105,825 45,000 0 % 45,000

รวมค่าใช้สอย 196,580 120,621 601,000 516,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 41,527 30,612 30,000 0 % 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,015 3,075 13,000 -76.92 % 3,000

วัสดุงานบานงานครัว 21,488 48,586 15,000 0 % 15,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 10,000 -50 % 5,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 24,920 25,596 25,000 0 % 25,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 13,500 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 89,950 121,369 113,000 98,000
รวมงบดําเนินงาน 482,010 370,110 900,000 1,025,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 34,800 0 0 0 % 0

ตูเก็บเอกสารแบบบานเลื่อน 0 13,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง 0 19,000 0 0 % 0

เครื่องพนเคมีชนิดละอองฝอย 67,500 0 0 0 % 0

เครื่องพนเคมีชนิดหมอกควัน 59,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 161,300 32,000 0 0
รวมงบลงทุน 161,300 32,000 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 2,965,370 3,087,650 2,465,370 3,646,600
งานโรงพยาบาล

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 120,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 120,000 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าวัสดุ
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 25,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 25,000 0
รวมงบดําเนินงาน 0 0 145,000 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม 0 30,000 0 0 % 0

อุดหนุนศูนย์เฉลิมพระเกียรติชวยเหลือผู
ป่วยเอดส์และผูติดเชื้อHIV

0 0 20,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 30,000 20,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 30,000 20,000 0

รวมงานโรงพยาบาล 0 30,000 165,000 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาสํารวจขอมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา

0 0 0 100 % 8,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบา

0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 58,000
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 68,350 425,000 -94.12 % 25,000

รวมค่าวัสดุ 0 68,350 425,000 25,000
รวมงบดําเนินงาน 0 68,350 425,000 83,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนศูนย์เฉลิมพระเกียรติชวยเหลือผู
ป่วยเอดส์และผูติดเชื้อ HIV

0 0 0 100 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

คาสํารวจขอมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์

2,529 8,000 8,000 -100 % 0

โครงการตามพระราชดําริดานสาธารณสุข 280,000 280,000 280,000 0 % 280,000

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบา

30,000 30,000 50,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 312,529 318,000 338,000 300,000
รวมงบเงินอุดหนุน 312,529 318,000 338,000 300,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 312,529 386,350 763,000 383,000
งานศูนย์บริการสาธารณสุข

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการเยี่ยมบาน (Home Visit) 0 0 0 100 % 10,000

โครงการรณรงค์เลี้ยงลูกดวยนมแม 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าวัสดุ
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 20,000 20,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 33,661.23 41,405.89 40,000 -25 % 30,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 9,444.84 9,702.89 10,000 0 % 10,000

คาบริการโทรศัพท์ 8,795.4 8,062.45 0 0 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 51,901.47 59,171.23 50,000 40,000
รวมงบดําเนินงาน 51,901.47 59,171.23 70,000 80,000

รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข 51,901.47 59,171.23 70,000 80,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 3,329,800.47 3,563,171.23 3,463,370 4,109,600

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 1,742,685.35 1,553,700 1,276,940 29.67 % 1,655,860

เงินประจําตําแหนง 159,200 49,500 140,400 34.19 % 188,400

วันที่พิมพ์ : 31/8/2565  10:52 หนา : 42/68



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาตอบแทนพนักงานจาง 90,060 0 120,000 0 % 120,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,991,945.35 1,603,200 1,537,340 1,964,260
รวมงบบุคลากร 1,991,945.35 1,603,200 1,537,340 1,964,260

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 3,280 0 10,000 0 % 10,000

คาเชาบาน 10,000 50,000 70,000 2.86 % 72,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 25,000 0 % 25,000

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 0 0 1,000 0 % 1,000

รวมค่าตอบแทน 18,830 56,600 106,000 108,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ 0 0 0 100 % 10,000

โครงการศูนย์ชวยเหลือประชาชนเทศบาล
ตําบลธาตุพนม

0 0 0 100 % 156,000

โครงการศูนย์บริการคนพิการเทศบาลตําบล
ธาตุพนม

0 0 0 100 % 156,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและสง
เสริมอาชีพผูสูงอายุ

0 0 0 100 % 156,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 34,492 1,280 130,000 -76.92 % 30,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 34,492 1,280 130,000 578,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 29,992 59,991 30,000 -33.33 % 20,000

วัสดุงานบานงานครัว 19,826 49,976 30,000 0 % 30,000

วัสดุกอสราง 300,000 139,930 100,000 -50 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 19,200 19,200 20,000 0 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 23,300 29,750 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 392,318 298,847 200,000 140,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 7,479.3 0 0 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 7,479.3 0 0
รวมงบดําเนินงาน 445,640 364,206.3 436,000 826,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้ระดับปฏิบัติการ 0 3,000 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ 0 36,400 0 0 % 0

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

รถเข็นชนิดนั่ง 0 0 12,000 -100 % 0

รถเข็นหัดเดิน 0 0 28,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

ถังตมน้ํา 0 0 10,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All In One 
สําหรับงานประมวลผล

0 23,000 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก 
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

0 7,500 7,500 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 69,900 57,500 0
รวมงบลงทุน 0 69,900 57,500 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 2,437,585.35 2,037,306.3 2,030,840 2,790,260
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายตามโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ 0 0 10,000 0 % 10,000

คาใชจายในการสังคมสงเคราะห์ 18,000 120,000 85,000 17.65 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 18,000 120,000 95,000 110,000
รวมงบดําเนินงาน 18,000 120,000 95,000 110,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 18,000 120,000 95,000 110,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 2,455,585.35 2,157,306.3 2,125,840 2,900,260

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาจางลูกจางประจํา 913,820 1,056,000 1,167,720 -76.38 % 275,760

คาตอบแทนพนักงานจาง 1,694,200 1,674,600 1,743,580 -72.47 % 480,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,608,020 2,730,600 2,911,300 755,760
รวมงบบุคลากร 2,608,020 2,730,600 2,911,300 755,760
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งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 50,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 25,263 30,000 0 % 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 200,000

วัสดุงานบานงานครัว 40,910 44,715 50,000 -40 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 100 % 112,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 13,500 38,550 50,000 -40 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 54,410 108,528 130,000 402,000
รวมงบดําเนินงาน 54,410 108,528 130,000 452,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 2,662,430 2,839,128 3,041,300 1,207,760
งานไฟฟ้าและประปา

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 463,480 703,685 675,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 96,000 114,000 158,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 559,480 817,685 833,000 0
รวมงบดําเนินงาน 559,480 817,685 833,000 0

รวมงานไฟฟ้าและประปา 559,480 817,685 833,000 0
งานสวนสาธารณะ

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 80,000 174,800 0 100 % 150,000

วัสดุงานบานงานครัว 36,658 46,051 40,000 -75 % 10,000

วัสดุกอสราง 0 0 0 100 % 200,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 78,000 78,000 153,000 -26.8 % 112,000

วัสดุการเกษตร 395,500 342,520 100,000 0 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 590,158 641,371 293,000 572,000
รวมงบดําเนินงาน 590,158 641,371 293,000 572,000

รวมงานสวนสาธารณะ 590,158 641,371 293,000 572,000
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาจางลูกจางประจํา 0 0 0 100 % 892,200

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 0 0 100 % 1,436,040

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 2,328,240
รวมงบบุคลากร 0 0 0 2,328,240

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ 16,630 28,620 80,000 -37.5 % 50,000

คาตอบแทนพนักงานจางรายวัน 0 0 0 100 % 180,000

คาธรรมเนียมตางๆ 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการจางผูดูแลสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 0 0 0 100 % 93,600

โครงการจางเหมาทําความสะอาดชุมชน 0 0 0 100 % 2,250,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจางผูดูแลสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 89,700 85,800 93,600 -100 % 0

โครงการทําความสะอาดชุมชน 3,183,600 3,238,200 2,702,640 -100 % 0

โครงการธนาคารขยะตนแบบ 0 0 0 100 % 10,000
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โครงการปรับปรุงสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 200,000 98,000 200,000 -100 % 0

โครงการรพัฒนาศักยภาพการบริหาร
จัดการขยะใหถูกตองตามหลักสุขาภิบาล

0 0 0 100 % 200,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 3,489,930 3,450,620 3,096,240 2,903,600
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบานงานครัว 49,978 375,353 520,000 -90.38 % 50,000

วัสดุกอสราง 7,975 7,470 40,000 -50 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 95,420 113,405 95,000 -52.63 % 45,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 917,600 934,700 990,000 -14.14 % 850,000

วัสดุการเกษตร 0 0 10,000 -50 % 5,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 19,900 17,780 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 1,090,873 1,448,708 1,675,000 990,000
รวมงบดําเนินงาน 4,580,803 4,899,328 4,771,240 3,893,600

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง 19,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 19,000 0 0 0
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน

โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อรองรับการกําจัด
ขยะมูลฝอย

0 0 0 100 % 1,000,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 1,000,000
รวมงบลงทุน 19,000 0 0 1,000,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 4,599,803 4,899,328 4,771,240 7,221,840
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 8,411,871 9,197,512 8,938,540 9,001,600

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ 9,160 9,956 10,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

 คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการ
จัดทําแผนชุมชน

0 38,250 30,000 -100 % 0
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 โครงการศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวย
เหลือประชาชนของอปท.

208,060 412,900 0 0 % 0

คาใชจายโครงการสงเสริมกิจกรรมพัฒนา
สภาเด็กและเยาวชน

0 0 10,000 -100 % 0

คาใชจายโครงการหมูบานนาอยู / ชุมชน
เขมแข็ง

0 0 30,000 -100 % 0

คาใชจายโครงการอบรมป้องกันและชวย
เหลือผูตกเป็นเหยื่อการคามนุษย์

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการกองทุนสวัสดิการชุมชน เทศบาล
ตําบลธาตุพนม

0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการ 268,500 198,900 281,200 -100 % 0

โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพฃีวิตและ
สงเสริมอาชีพผูสูงอายุ

221,400 179,400 187,200 -100 % 0

โครงการจัดทําแผนชุมชน ยุทธศาสตร์เพื่อ
พึ่งพาตนเอง

0 0 0 100 % 30,000

โครงการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับ
คนพิการ

48,500 0 110,000 -72.73 % 30,000

โครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อสรางความมั่น
คงทางอาหาร

0 0 30,000 -33.33 % 20,000

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมและ
เจริญจิตภาวนาสําหรับผูสูงอายุ

0 0 50,000 -40 % 30,000
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โครงการโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลตําบล
ธาตุพนม

0 0 0 100 % 30,000

โครงการวันผูสูงอายุแหงชาติ 0 0 0 100 % 50,000

โครงการศูนย์ชวยเหลือประชาชนเทศบาล
ตําบลธาตุพนม

0 0 281,200 -100 % 0

โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวภายในชุมชน 0 0 30,000 -33.33 % 20,000

โครงการสงเสริมกิจกรรมพัฒนาสภาเด็ก
และเยาวชน

0 0 0 100 % 10,000

โครงการสงเสริมอาชีพเพื่อแกไขปัญหา
ความยากจนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

0 0 50,000 -80 % 10,000

โครงการสนับสนุนโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาล
ตําบลธาตุพนม

0 0 30,000 -100 % 0

โครงการหมูบานนาอยู/ชุมชนเขมแข็ง 0 0 0 100 % 20,000

โครงการอบรมป้องกันและชวยเหลือผูตก
เป็นเหยื่อการคามนุษย์

0 0 0 100 % 10,000

โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพผูนําชุมชน,ผูสูงอายุ, ผูพิการ, 
ผูดอยโอกาสทางดานสังคม

99,250 74,000 30,000 0 % 30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 21,000 0 58,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 875,870 913,406 1,237,600 300,000
รวมงบดําเนินงาน 875,870 913,406 1,237,600 300,000
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รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 875,870 913,406 1,237,600 300,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 875,870 913,406 1,237,600 300,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 50,000 42,000 100,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ในชุมชน 93,650 0 130,000 -23.08 % 100,000

คาใชจายในการดําเนินงานมหกรรมกีฬา
ทองถิ่น “ไทคัพ”

0 0 0 100 % 100,000

โครงการกีฬาเปตองตานยาเสพติด 80,000 0 50,000 0 % 50,000

โครงการแขงขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ 0 0 0 100 % 150,000

โครงการจัดงานวันรําลึกถึงวันพระธาตุพนม
ลม

0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 223,650 42,000 280,000 430,000
รวมงบดําเนินงาน 223,650 42,000 280,000 430,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 223,650 42,000 280,000 430,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
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งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 2,317,445 1,101,460 880,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการจัดงานทําบุญมหาชาติ 0 0 0 100 % 20,000

คาใชจายในการจัดงานนมัสการพระธาตุ
พนม

0 0 0 100 % 50,000

คาใชจายในการจัดงานประเพณีเทศกาล
ออกพรรษาแขงเรือยาว

0 0 0 100 % 150,000

คาใชจายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง 0 0 0 100 % 500,000

คาใชจายในการจัดงานประเพณีวันขึ้นป
ใหม

0 0 0 100 % 30,000

คาใชจายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 0 0 0 100 % 50,000

คาใชจายในการจัดงานประเพณีแหเทียน
พรรษา

0 0 0 100 % 100,000

คาใชจายในการจัดงานประเพณีไหลเรือไฟ
โบราณ

0 0 0 100 % 100,000

คาใชจายในการจัดงานพิธีรําบูชาพระธาตุ
พนม

0 0 0 100 % 100,000

โครงการทองเที่ยววิถีไทย วิถีพุทธ บูชาองค์
พระธาตุพนม

0 0 0 100 % 30,000
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โครงการนวัตกรรมศีล5 0 0 0 100 % 10,000

โครงการปฏิบัติบูชาองค์พระธาตุพนม 0 0 0 100 % 10,000

โครงการพิธีบวงสรวงพญาสัตนาคราช(รํา
บูชาพระธาตุประจําวันเกิด)

0 0 0 100 % 10,000

โครงการสวดมนต์ขามป 0 0 0 100 % 20,000

โครงการอปท.รวมใจบํารุงรักษาแหลงน้ํา
ศักดิ์สิทธิ์

0 0 0 100 % 10,000

จัดทําเรือไฟเขาประกวดที่จังหวัดนครพนม 0 0 200,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 2,317,445 1,101,460 1,080,000 1,190,000
รวมงบดําเนินงาน 2,317,445 1,101,460 1,080,000 1,190,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนทองถิ่น

อุดหนุนสวนราชการที่เป็นเจาภาพในการ
จัดทําเรือไฟเขาประกวด

50,000 50,000 0 0 % 0
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เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการอุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอธาตุ
พนม

0 0 0 100 % 50,000

รวมเงินอุดหนุน 50,000 50,000 0 50,000
รวมงบเงินอุดหนุน 50,000 50,000 0 50,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 2,367,445 1,151,460 1,080,000 1,240,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 2,591,095 1,193,460 1,360,000 1,670,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 978,550 1,079,730 1,737,840 10.21 % 1,915,230

เงินประจําตําแหนง 126,200 152,400 170,400 0 % 170,400

คาตอบแทนพนักงานจาง 954,970 1,055,160 948,790 19.76 % 1,136,280

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,059,720 2,287,290 2,857,030 3,221,910
รวมงบบุคลากร 2,059,720 2,287,290 2,857,030 3,221,910

วันที่พิมพ์ : 31/8/2565  10:52 หนา : 57/68



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 49,660 0 40,000 -25 % 30,000

คาเชาบาน 60,000 55,000 72,000 183.33 % 204,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 40,000 45 % 58,000

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 0 0 1,000 0 % 1,000

รวมค่าตอบแทน 127,660 80,000 153,000 293,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ 0 0 0 100 % 200,000

โครงการจางเหมาปรับปรุงดูแลงาน
สาธารณูปโภคภายในเขตเทศบาลฯ

1,257,150 1,238,700 1,498,000 -29.71 % 1,053,000

โครงการจางเหมาปรับปรุงดูแลสวน
สาธารณศรีโคตบูร และพื้นที่สาธารณะ
เทศบาลตําบลธาตุพนม

364,500 369,000 648,000 -25 % 486,000

โครงการจางเหมาเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการเอกสารฯ

534,300 567,000 655,200 -37.09 % 412,200
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 12,104 0 10,000 300 % 40,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 84,005 85,760 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 2,252,059 2,260,460 2,861,200 2,271,200
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 37,873 0 30,000 0 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 66,000 66,000 90,000 -11.11 % 80,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 30,000 -66.67 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000 26,700 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 133,873 92,700 180,000 150,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 7,642.35 3,536.48 20,000 -25 % 15,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 49,757.32 39,451.22 60,000 -33.33 % 40,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 2,247 8,239 0 0 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 59,646.67 51,226.7 80,000 55,000
รวมงบดําเนินงาน 2,573,238.67 2,484,386.7 3,274,200 2,769,200
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 17,000 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อตูเก็บเอกสารแบบบานเลื่อน 13,000 6,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

คาจัดซื้อรถบรรทุกเครนติดกระเชา 6 ลอ 0 0 2,600,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องตัดหญาแบบขอออน 21,800 0 0 0 % 0

เลื่อยโซยนต์ 0 0 30,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์กอสราง

เครื่องตบดิน 0 0 42,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องกําเนิดไฟฟ้า 27,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

กลองถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล 23,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์สํารวจ

เทปวัดระยะ 7,000 0 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2

30,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 138,800 6,500 2,672,000 0
รวมงบลงทุน 138,800 6,500 2,672,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 4,771,758.67 4,778,176.7 8,803,230 5,991,110
งานก่อสร้าง

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ 0 0 128,000 -21.88 % 100,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 100,000 80 % 180,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 228,000 280,000
ค่าวัสดุ

วัสดุกอสราง 580,925 1,024,735 1,170,000 -82.91 % 200,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 7,200 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 580,925 1,031,935 1,200,000 230,000
รวมงบดําเนินงาน 580,925 1,031,935 1,428,000 510,000

งบลงทุน
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางถนน คสล. หมูที่ 5 ตําบล
ธาตุพนม

0 0 0 100 % 98,000

โครงการกอสรางผิวจราจร คสล. หมูที่ 1 ต
.ธาตุพนมเหนือ

0 0 0 100 % 290,000

โครงการกอสรางผิวจราจร คสล. หมูที่ 5 ต
.ธาตุพนมเหนือ

0 0 0 100 % 170,000

โครงการกอสรางผิวจราจร คสล. หมูที่ 6 ต
.ธาตุพนมเหนือ

0 0 0 100 % 50,000

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.  ซอย
ไพจิตอุปถัมภ์ หมูที่ 6 ตําบลธาตุพนมเหนือ

0 0 0 100 % 240,000

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. ซอย
ขลิบทอง หมูที่ 1 ต.ธาตุพนม

0 0 0 100 % 250,000

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. ซอย
ราษฎร์อุทิศ หมูที่ 3 ตําบลธาตุพนมเหนือ

0 0 0 100 % 360,000

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. ซอย
วิถีทวยราษฎร์ หมูที่ 1 ตําบลธาตุพนมเหนือ

0 0 0 100 % 200,000

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. ซอย
สวนแกว หมูที่ 1 ตําบลธาตุพนมเหนือ

0 0 0 100 % 150,000

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. หมูที่ 
1,11

0 0 0 100 % 300,000
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โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. หมูที่ 
11 ตําบลธาตุพนม

0 0 0 100 % 200,000

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. หมูที่ 
13 ต.ธาตุพนม

0 0 0 100 % 370,000

โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. หมูที่ 10 
ตําบลธาตุพนม

0 0 0 100 % 350,000

โครงการเสริมไหลถนน คสล. ดวยลูกรัง 
ถนนภายในเขตหมู 10 และหมู 11

0 0 0 100 % 50,000

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางถนน คสล. หมูที่ 5 ตําบล
ธาตุพนม

0 0 98,000 -100 % 0

โครงการกอสรางถนน คสล.พรอมราง
ระบายน้ํา คสล.ซอยดวงมาลัย ม.5 ตําบล
ธาตุพนม

0 0 460,000 -100 % 0

โครงการกอสรางผิวจราจร คสล.  หมูที่ 5 ต
.ธาตุพนมเหนือ

0 0 170,000 -100 % 0

โครงการกอสรางผิวจราจร คสล. หมูที่ 6 ต
.ธาตุพนมเหนือ

0 0 50,000 -100 % 0

โครงการกอสรางผิวจราจรคสล. หมูที่ 1 ต
.ธาตุพนมเหนือ

0 0 290,000 -100 % 0

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. ซอย
ขลิบทอง หมู 1 ตําบลธาตุพนม

0 0 250,000 -100 % 0
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โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. ซอย
นิคมสามัคคี หมูที่ 1,11 ตําบลธาตุพนม

0 0 300,000 -100 % 0

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. ซอย
ไพจิตอุปถัมภ์ หมู 6 ตําบลธาตุพนมเหนือ

0 0 240,000 -100 % 0

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. ซอย
วิถีทวยราษฎร์ หมู 1 ตําบลธาตุพนมเหนือ

0 0 200,000 -100 % 0

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. ซอย
สวนแกว หมู 1 ตําบลธาตุพนมเหนือ

0 0 150,000 -100 % 0

โครงการกอสรางรางระบายน้ําคสล. ซ
.ราษฎร์อุทิศ หมูที่ 3 ต.ธาตุพนมเหนือ

0 0 360,000 -100 % 0

โครงการกอสรางรางระบายน้ําคสล. หมูที่ 
11 ต.ธาตุพนม

0 0 200,000 -100 % 0

โครงการกอสรางรางระบายน้ําคสล.หมูที่ 
13 ต.ธาตุพนม

0 0 370,000 -100 % 0

โครงการติดตั้งเครื่องเติมอากาศโซลาร์เซลล์ 0 0 500,000 -100 % 0

โครงการติดตั้งเตาเผาขยะติดเชื้อขนาดเล็ก
ระบบ Casification 

0 0 500,000 -100 % 0

โครงการติดตั้งไฟฟ้าสองสวาง ซอยอํานวย
อุดม หมู 1,หมู 6 ตําบลธาตุพนมเหนือ

0 0 300,000 -100 % 0

โครงการติดตั้งไฟฟ้าสองสวางดวยพลังงาน
แสงอาทิตย์ (Solar Cell) สายวัดป่าสุริโย 
หมูที่ 4 ตําบลธาตุพนมเหนือ

0 0 500,000 -100 % 0
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โครงการปรับปรุงผิวทางเดินเทาและลาน
อเนกประสงค์ภายในเขตเทสบาลตําบลธาตุ
พนม

0 0 1,700,000 -100 % 0

โครงการวางทอระบายน้ําคสล. หมูที่ 10 ต
.ธาตุพนม

0 0 350,000 -100 % 0

โครงการเสริมไหลถนน คสล. ดวยลูกรัง
ถนนภายในเขต หมู 10,11 

0 0 50,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 7,038,000 3,078,000
รวมงบลงทุน 0 0 7,038,000 3,078,000

รวมงานก่อสร้าง 580,925 1,031,935 8,466,000 3,588,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,352,683.67 5,810,111.7 17,269,230 9,579,110

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 0 100 % 275,490

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 275,490
รวมงบบุคลากร 0 0 0 275,490

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 5,000
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คาเชาบาน 0 0 0 100 % 36,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 10,000

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 0 0 0 100 % 1,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 52,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ 0 0 0 100 % 5,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 10,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 25,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 77,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0 0 0 352,490
รวมแผนงานการเกษตร 0 0 0 352,490
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แผนงานการพาณิชย์
งานตลาดสด

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

 โครงการจางเหมาทําความสะอาดตลาดสด
394,604 364,650 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 394,604 364,650 0 0
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 148,494.73 137,328.84 160,000 -6.25 % 150,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 2,767.57 2,354 3,000 0 % 3,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 151,262.3 139,682.84 163,000 153,000
รวมงบดําเนินงาน 545,866.3 504,332.84 163,000 153,000
รวมงานตลาดสด 545,866.3 504,332.84 163,000 153,000

งานโรงฆ่าสัตว์
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 0 100 % 60,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 60,000

วันที่พิมพ์ : 31/8/2565  10:52 หนา : 67/68



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาเชาที่ราชพัสดุ 12,226 17,178 20,000 0 % 20,000

โครงการจางบุคคลปฏิบัติงานในโรงฆาสัตว์ 0 0 0 100 % 864,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจางบุคคลปฏิบัติงานในโรงฆาสัตว์ 840,000 810,000 864,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 22,870 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 875,096 827,178 934,000 934,000
ค่าวัสดุ

วัสดุอื่น 12,216 29,710 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 12,216 29,710 30,000 30,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 126,146.99 125,309.25 150,000 0 % 150,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 114,542.52 146,020.09 120,000 0 % 120,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 240,689.51 271,329.34 270,000 270,000
รวมงบดําเนินงาน 1,128,001.51 1,128,217.34 1,234,000 1,294,000

รวมงานโรงฆ่าสัตว์ 1,128,001.51 1,128,217.34 1,234,000 1,294,000
รวมแผนงานการพาณิชย์ 1,673,867.81 1,632,550.18 1,397,000 1,447,000

รวมทุกแผนงาน 87,079,682.4 84,711,149.82 109,950,000 109,950,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลธาตุพนม

อําเภอธาตุพนม   จังหวัดนครพนม

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 109,950,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 27,022,520 บาท
งบกลาง รวม 27,022,520 บาท

งบกลาง รวม 27,022,520 บาท
คาชําระหนี้เงินกู จํานวน 3,111,320 บาท

- เพื่อชําระหนี้เงินกู ก.ส.ท. ซึ่งเทศบาลกูเพื่อดําเนินโครงการ
ตางๆ รวม 14 โครงการ  เปนเงินตน จํานวน 1,681,320
.- บาท ตามสัญญาเลขที่ 913/71/2554 ลงวันที่ 22
  เมษายน 2554 รายการดังนี้ งวดที่ 2/6 ป 2566
 จํานวน 1,681,320.-บาท                    
- เพื่อชําระหนี้เงินกู ซึ่งเทศบาลกูสําหรับกอสรางโรงฆาสัตว เปน
เงินตนจํานวน 1,430,000.-บาท  (ป 2566) ตามสัญญากูเงิน
ที่ ธนาคารออมสิน สาขาธาตุพนม  ลงวันที่  26
  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2552
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563

คาชําระดอกเบี้ย จํานวน 1,015,000 บาท

- เพื่อชําระหนี้ดอกเบี้ยเงินกู ก.ส.ท.  จํานวน 175,000.-  บาท ซึ่ง
เทศบาลกู เพื่อดําเนินโครงการตางๆ รวม 14 โครงการ ตาม
สัญญาเลขที่ 913/71/2554  ลงวันที่  22 เมษายน 2554
  รายการดังนี้ งวดที่ 2/6 ป 2566 จํานวน 175,000.- บาท
- เพื่อชําระหนี้ดอกเบี้ยเงินกู จํานวน 840,000.- บาท ซึ่งเทศบาล
กูสําหรับกอสรางโรงฆาสัตว  ตามสัญญากูเงินที่ธนาคาร
ออมสิน  สาขาธาตุพนม  ลงวันที่  26  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ
. 2552
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เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมลูกจางชั่วคราว  ใน
อัตรารอยละ 5 ของคาจางที่เทศบาลจายใหแกลูกจางชั่วคราว 
- พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 90,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว4172  ลงวันที่ 24  ธันวาคม  2561  เรื่องการตั้งงบ
ประมาณเงินทดแทน

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 13,972,600 บาท

- เพื่อจายเงินเบี้ยยังชีพใหแกผูสูงอายุ ดังรายการตอไปนี้
1) ผูสูงอายุที่มีอายุ 60-69 ป คนละ 600 บาท
2) ผูสูงอายุที่มีอายุ 70-79 ป คนละ 700 บาท
3) ผูสูงอายุที่มีอายุ 80-89 ป คนละ 800 บาท
4) ผูสูงอายุที่มีอายุ 90 ป ขึ้นไป คนละ 1,000 บาท
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงิน
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4 ) พ
.ศ.2562  และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570
) หนาที่ 78  ลําดับที่ 25       

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 3,999,200 บาท

- เพื่อจายเงินเบี้ยยังชีพใหแกคนพิการ ดังตอไปนี้
1) คนพิการที่มีอายุไมเกิน 18 ป คนละ 1,000 บาท
2) คนพิการที่มีอายุเกิน 18 ป คนละ 800 บาท
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงิน
เบี้ยยังชีพคนพิการ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4 ) พ
.ศ.2562  และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570
) หนาที่ 79  ลําดับที่ 26       
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เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 108,000 บาท

- เพื่อจายเงินเบี้ยยังชีพใหแกผูป่วยเอดส จํานวน 18
 คนๆ ละ 500 บาท
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะห
เพื่อการยังชีพ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2548  และ
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2566-2570) แกไข เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 หนาที่ 36  ลําดับที่ 1       

เงินสํารองจาย จํานวน 780,000 บาท

- เพื่อจายในกรณีฉุกเฉินอันเกี่ยวกับสาธารณภัยและจําเปนเรง
ดวนตองรีบดําเนินการบําบัดความเดือดรอนของประชาชนเปน
สวนรวมโดยตรง เชน วาตภัย อุทกภัย  อัคคีภัยและภัยแลง  เปน
ตน  ตลอดจนมีความจําเปนตองใชจายในกรณีงบประมาณราย
จายประจําปที่ตั้งไวในแผนงานตาง ๆ ไมเพียงพอแกการเบิกจาย
- พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือเพื่อ
ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2560 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3215 ลงวันที่ 6
 มิถุนายน 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว0533 ลง
วันที่ 27 มกราคม 2563
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.3/ว1375 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0820.3/ว1218
 ลงวันที่ 28 เมษายน 2565
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รายจายตามขอผูกพัน

คาใชจายในการจัดการจราจร จํานวน 35,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการแกไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจรที่
ประชาชนไดรับประโยชนโดยตรง เชน การทาสีตีเสน สัญญาณไฟ
จราจร ป้ายจราจร กระจกโคง กระบองไฟจราจร กรวย
จราจร ยางชะลดความเร็วรถ เปนตน  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

คาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย(ส.ท.ท.) จํานวน 75,380 บาท

- เพื่อจายเปนคาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศ
ไทย  (ส.ท.ท.)  ตามขอบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทย พ.ศ. 2545 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2554
 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายจายขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เกี่ยวกับคาบํารุงสมาคม พ.ศ. 2555
- โดยคํานวณตั้งจายจากประมาณการรายรับไมนอยกวารอยละ
เศษหนึ่งสวนหกของงบประมาณรายรับจริงในปที่ผานมาทั้งนี้ ไม
รวมเงินกู เงินจายขาดจากเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท
รายรับจริงในปที่ ผานมา
ปงบประมาณ 2564 (92,856,839.68) 47,719,830.76 (เงินอุด
หนุน) เทากับ 45,137,008.92  บาท จึงคํานวณไดเทากับ 75,380
.- บาท

เงินคารักษาพยาบาลผูรับบํานาญ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคารักษาพยาบาลผูรับบํานาญ
- พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับคารักษาพยาบาล พ.ศ
. 2553
- หลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยวิธีการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553

เงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ (ช.ค.บ.) จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคาครองชีพขาราชการบํานาญของ
เทศบาลตําบลธาตุพนม คือ นายทินกร  ไททอง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินชวยเหลือคาครองชีพผูรับบํานาญของราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ.2522 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 17) พ.ศ
. 2562
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เงินบําเหน็จบํานาญพนักงานครู จํานวน 140,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินบําเหน็จบํานาญพนักงานครู
- พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2500และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556

เงินบําเหน็จลูกจางประจํา จํานวน 779,610 บาท

- เพื่อจายเปนเงินบําเหน็จใหกับลูกจางประจําของเทศบาลตําบล
ธาตุพนม จํานวน 3 คน คือ 1)นายประมวล  นามพลแสน  2)นาย
อาภัย  สายบุญ และ 3)นายสถิตย  มะกุล
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยบําเหน็จลูกจางของหนวยการ
บริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2542และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2555

วันที่พิมพ : 31/8/2565  19:35:09 หนา : 5/143



เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 2,066,410 บาท

๑. ประเภทเงินสมทบกองทุนบําเหน็จขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ
.ท.) จํานวน 2,066,410.-   บาท  เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.)โดยคํานวณตั้ง
จายจากประมาณการรายรับในอัตรารอยละ 3 ของงบประมาณ
ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 3  (พ.ศ. 2515) ออกตามความในพระ
ราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2500
 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2556 ไดหักรายไดจาก
พันธบัตรเงินกู เงินที่มีผูอุทิศใหและเงินอุดหนุนออกกอนแลว  จึง
ตั้งจายในอัตรารอยละ 3  เพื่อจายบําเหน็จ/บํานาญขา
ราชการ แยกรายละเอียด ดังนี้
1) นายสําเริง  ทันพานิชย   ในอัตราเดือนละ  11,668.74
 จํานวน 12 เดือน
2) นายเสงี่ยม  สมอุดม ในอัตราเดือนละ 46,559.50
 บาท จํานวน 12 เดือน
3) นางกัณนานุช  หงษาวงษ  ในอัตราเดือนละ 40,536
  บาท จํานวน 12 เดือน
4) นายพีรพล  สุวรรณศรี ในอัตราเดือนละ  49,012.40
  บาท จํานวน 12 เดือน
5) นางจริยา  มิกราช  ในอัตราเดือนละ 21,445  บาท จํานวน 12
 เดือน
6) นางสาวแจมจันทร  พลหาราช ในอัตราเดือนละ 46,975.20
 บาท จํานวน 12 เดือน
7) นายวรสิทธิ์  บัวสาย  ในอัตราเดือนละ  69,240
  บาท  จํานวน 12 เดือน
8) นางอัปสร  สุวรรณศรี ในอัตราเดือนละ  56,850.50
  บาท จํานวน 12 เดือน
( จํานวน 342,287.34 ตอเดือน รวมทั้งสิ้น 4,107,448.08 บาท)

วันที่พิมพ : 31/8/2565  19:35:09 หนา : 6/143



เงินสมทบเขาหลักประกันสุขภาพ จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินสมทบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือ
พื้นที่ของเทศบาลตําบลธาตุพนม  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้งงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561 และที่
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565 ประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑเพื่อสนับสนุนให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินงาน  และบริหารจัดการระบบ
หลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว5202 ลงวันที่ 20
 สิงหาคม 2553 

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพขาราชการ/พนักงาน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาทําศพกรณีพนักงานเจาหนาที่ที่ถึงแกกรรม
ระหวางรับราชการ

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 13,547,650 บาท

งบบุคลากร รวม 9,066,950 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,848,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 725,760 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเดือนของนายกเทศมนตรีและรองนายก
เทศมนตรี
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือน เงินคาตอบ
แทน และประโยชนตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและ
การจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554  และที่
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
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คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

-เพื่อจายเงินคาตอบแทนประจําตําแหนง นายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือน เงินคาตอบ
แทน และประโยชนตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและ
การจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และที่
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

-เพื่อจายเงินคาตอบแทนพิเศษ นายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือน เงินคาตอบ
แทน และประโยชนตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและ
การจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และที่
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 207,360 บาท

-เพื่อจายเปน เงินคาตอบแทนเลขานุการ / ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือน เงินคาตอบ
แทน และประโยชนตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและ
การจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และที่
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 1,555,200 บาท

-เพื่อจายเปนคาตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาลตําบลธาตุพนม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือน เงินคาตอบ
แทน และประโยชนตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและ
การจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และที่
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 6,218,630 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 4,390,440 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนใหพนักงานเทศบาล พรอมทั้งปรับปรุงเงิน
เดือนของพนักงานเทศบาลประจําป  ใหแกพนักงาน
เทศบาล จํานวน  10 อัตรา  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 4 มีนาคม 2559 และพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ตามที่ปรากฏใน
แผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-2566 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจาย
ไว  12 เดือน * สังกัด สํานักปลัดเทศบาล

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาครองชีพรายเดือนใหกับขาราชการที่มีสิทธิ์ได
รับเงินเพิ่มตางๆ โดยตั้งจายไว จํานวน 12 เดือน
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครพนม เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ลงวัน
ที่ 10 พฤษภาคม 2559 
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 514,800 บาท

- เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง จํานวน  6  อัตรา  โดยคํานวณ
ตั้งจายไว 12 เดือน * สังกัด สํานักปลัดเทศบาล
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครพนม เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ลงวัน
ที่ 10 พฤษภาคม 2559 

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,215,390 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนใหแกพนักงานจาง พรอมทั้งเงิน
ปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง ตามตําแหนงและกรอบอัตรา
กําลังที่ ก.ท. กําหนด จํานวน  10 อัตรา โดยคํานวณตั้งจายไว 12
 เดือน  * สังกัด สํานักปลัดเทศบาล
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครพนม เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลสําหรับพนักงานจาง (แกไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2558 ลงวันที่ 7
 กันยายน 2559 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 48,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงาน
จาง จํานวน  10  อัตรา  โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน
เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงิน
เพิ่ม การครองชีพชั่วคราวของขาราชการและลูกจางประจําของ
สวนราชการ พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558

งบดําเนินงาน รวม 4,390,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 681,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 310,000 บาท

-เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงิน
รางวัลประจําป  จํานวน 50,000.- บาท
     เพื่อจายเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแก
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พนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
-คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมาย
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ   จํานวน  50,000.-  บาท
     เพื่อจายเปนคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิด
ชอบการจัดซื้อจัดจางและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ อาทิ
เชน  บุคคลหรือคณะกรรมการซื้อหรือจาง  บุคคลหรือคณะ
กรรมการดําเนินงานจางที่ปรึกษา บุคคลหรือคณะกรรมการ
ดําเนินงานจางออกแบบหรือควบคุมกอสราง  ตามหนังสือ
กระทรวงการคลังหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค
 0402.5/ว85 ลงวันที่  6 กันยายน 2561 หลักเกณฑการเบิกจาย
คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
-คาสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ จํานวน  10,000  บาท  
     เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  เชน คาเบี้ยประชุม คาพาหนะ  คา
ตอบแทนการออกขอสอบในการสอบแขงขัน คัดเลือก คาการ
ตรวจคําตอบ หรือจายเปนเงินคาตอบแทนอื่น ๆ ที่มีสิทธิได ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายการคัดเลือกพนักงาน
และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2555 
-คาตอบแทนคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความผิดทาง
ละเมิด  จํานวน 30,000.-  บาท
     เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนแกขาราชการสวนทอง
ถิ่น พนักงานสวนทองถิ่นหรือขอราชการประเภทอื่นที่ไดรับการ
แตงตั้งเปนคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0804.4/ว2158 ลง
วันที่ 20 เมษายน 2559
-คาป่วยการ อปพร.  จํานวน 100,000.-  บาท
     เพื่อเปนคาป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับ
สนุนการปฏิบัติหนาที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตาม
กฎหมายวาดวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แกอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการเบิกคาใชจายใหแกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2560  โดยใชอัตราคาตอบ
แทนตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วันที่พิมพ : 31/8/2565  19:35:09 หนา : 11/143



แหงชาติวาดวยคาใชจายของอาสาสมัครป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ. 2560
-คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย จํานวน 20,000
.-  บาท
     เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนแกขาราชการสวนทอง
ถิ่น พนักงานสวนทองถิ่นหรือขอราชการประเภทอื่นที่ไดรับการ
แตงตั้งเปนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
-คาตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง จํานวน 50,000.-  บาท
     เพื่อจายเปนคาตอบแทนบุคคลที่ไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นทาย
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ.2562

คาเบี้ยประชุม จํานวน 30,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการที่สภาเทศบาลแตงตั้ง
และอนุกรรมการ ตลอดจนคณะกรรมการตางๆ ซึ่งมีหนาที่ดําเนิน
กิจการภายในวงงานของเทศบาล ตามหลักเกณฑและบัญชีอัตรา
คาเบี้ยประชุมที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด หรือหนังสือสั่งการ
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติแก
พนักงานเทศบาลและลูกจางซึ่งไดรับคําสั่งใหไปปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559

คาเชาบาน จํานวน 240,000 บาท
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- เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิ์เบิกคา
เชาบานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2551 แกไขเพิ่มเติม และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่นหรือหนังสือสั่งการ
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินบํารุงการศึกษาและเงินคาเลาเรียนในสถาน
ศึกษา สําหรับผูมีสิทธิไดรับสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2563 และ
หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผูไดรับบํานาญ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินบํารุงการศึกษาและเงินคาเลาเรียนในสถาน
ศึกษา สําหรับผูมีสิทธิไดรับสวัสดิการเกี่ยว กับการศึกษาของ
บุตร (ผูรับบํานาญ)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ
.2563 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว
 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล จํานวน 1,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล แกพนักงานเทศบาล
และลูกจางประจํา ตลอดจนบุคคลในครอบครัวซึ่งมีสิทธิ์เบิกได
ตามระเบียบของทางราชการ
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ค่าใช้สอย รวม 2,469,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ
กิจการของเทศบาล โดยจายเปนคาจางเหมาบริการจัดทําวีดีโอ
เทปแนะนําเทศบาลตําบลธาตุพนมรวบรวมผลการปฏิบัติงาน
พัฒนาทองถิ่น และงานประเพณีที่สําคัญของทองถิ่น เชน งาน
ประเพณีสงกรานต งานประเพณีแหเทียนเขาพรรษา งานประเพณี
แขงเรือ งานประเพณีออกพรรษา งานประเพณีลอยกระทง งาน
นมัสการองคพระธาตุพนม เปนตน 

คาจางเหมาทําความสะอาดอาคารสํานักงานเทศบาล จํานวน 702,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดสํานักงาน
แหงใหมทั้ง 3 ชั้น และบริเวณโดยรอบสํานักงาน จํานวน 10
 อัตรา ๆ ละไมเกิน 7,800.- บาท/เดือน 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หนาที่ 59
 ลําดับที่ 4)

คาจางเหมาบริการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการใหผูรับจางทําการอยางใดอยาง
หนึ่ง ซึ่งมิใชเปนการประกอบ ดัดแปลง ซอมแซม ตอเติม เสริม
สรางวัสดุหรือครุภัณฑหรือที่ดินหรือสิ่งกอสราง โดยอยูในความรับ
ผิดชอบของผูรับจาง เชน คาแปลเอกสาร คาเย็บเลม หนังสือ คา
ถายเอกสารพรอมเย็บเลมเขาปก คาจางที่ปรึกษา คาจางออก
แบบ คาติดตั้งเครื่องรับโทรศัพท  คาจางเหมาสูบน้ํา คาถายวีดี
โอ คาถายภาพนิ่งและคาลางฟลม คาทําป้าย คาจางเหมาอื่น ๆ ที่
จําเปนในกิจการของเทศบาล
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คาเชารถประจําตําแหนง จํานวน 312,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเชารถประจําตําแหนงนายกเทศมนตรี
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการใชและรักษารถยนตของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
 - ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 64
 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2555 
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4751 ลงวัน
ที่ 4  กรกฎาคม 2565 

คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา เชน
คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมตาง ๆ เชน คาธรรมเนียมศาล  คา
ธรรมเนียมในการรังวัดที่ดิน คาธรรมเนียมในการทํานิติกรรม
สัญญา  เปนตน  

คาบอกรับวารสาร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเปนคาใชจายในการบอกรับวารสารตาง ๆ เชน หนังสือพิมพ
รายวัน ระเบียบกฎหมาย ราชกิจจานุเบกษาและวารสารอื่นๆ  ที่
เปนประโยชนแกการศึกษาคนควาของคณะผูบริหารทอง
ถิ่น  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล ลูกจางของเทศบาล
และประชาชนทั่วไป

คาเบี้ยประกัน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายสําหรับการทําประกันภัยรถยนตที่อยูใน
สังกัดของเทศบาล ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว.2633 ลว. 14 สิงหาคม 2552

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 450,000 บาท

1. คารับรอง จํานวน  50,000.- บาท
     เพื่อจายเปนคารับรอง คาอาหาร คาเครื่องดื่ม สําหรับกรณี
หนวยงานอื่นหรือบุคคลภายนอก เขาดูงานหรือเยี่ยมชน ตรวจ
ราชการ การแถลงขาวขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
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 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนกราย
รับ – รายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  และเพื่อ
จายเปนคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่น หรือคณะ
กรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งตามกฎหมาย
เพื่อจายเปนคาอาหาร เครื่องดื่มตาง ๆ เครื่องใชในการเลี้ยง
รับรอง และคาบริการอื่น ๆ ซึ่งจําเปนตองจายที่เกี่ยวกับการเลี้ยง
รับรองในการประชุมสภาทองถิ่น หรือคณะกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบหรือ
หนังสือสั่งการ ของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหวาง
องคกรปกครองสวนทองถิ่นกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยตั้ง
ตามเกณฑหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลง
วันที่ 28 กรกฎาคม 2548
2.  คารับรองในการประชุมสภาเทศบาล จํานวน 50,000.-  บาท 
     เพื่อจายเปนคาอาหาร  เครื่องดื่ม คาพิมพเอกสาร คาใชจายที่
เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองสมาชิกสภาเทศบาลในการประชุม
สภาเทศบาลและการประชุมคณะกรรมการสามัญหรือวิสามัญ
ประจําสภาเทศบาล รวมทั้งคาบริการและคาใชจายอื่นๆ ในการ
ประชุมสภาเทศบาล        
3. คาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี ตางๆ จํานวน  300,000
.-  บาท
     เพื่อจายเปนคาใชจายในพิธีทางศาสนาและรัฐพิธี ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนกราย
รับ – รายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  เปนไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 ถึง 2570) หนาที่ 54 ลําดับ
ที่ 23
4. คาใชจายในการประชุมราชการ จํานวน 50,000.-  บาท
     เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดประชุมราชการ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนกรายรับ – รายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัล จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาของขวัญ ของรางวัลและเงินรางวัล เนื่องใน
โอกาสตางๆ เชน งานวันเด็ก งานประเพณีของทองถิ่น งานแขง
ขันกีฬา และงานประกวดตาง ๆ ตลอดจนคาของขวัญและของที่
ระลึกในงานตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งมาปฏิบัติภารกิจ
ศึกษาดูงานหรือตรวจการหรือเยี่ยมชมกิจการของเทศบาล   

คาชดใชคาเสียหาย หรือคาสินไหมทดแทน จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาชดใชคาเสียหายหรือคาสินไหม ทดแทนกรณีที่
เทศบาลตองชดใชคาเสียหายตามกฎหมาย  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การ
เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4
) พ.ศ. 2561 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2562

คาใชจานในการจัดงานวันเทศบาล จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 4
 กรกฎาคม 2532 ซึ่งกําหนดใหวันที่ 24 เมษายน ของทุกป  เปน
วันเทศบาลและใหจัดกิจกรรม “สัปดาหเทศบาลเพื่อประชาชน” 
โดยมีคาใชจายตางๆ ไดแก อาหาร เครื่องดื่ม เครื่อง
เสียง ดนตรี และเงินรางวัลนักแสดง วัสดุโฆษณาเผยแพร วัสดุ
กีฬาและของรางวัลการแขงขันกีฬาวันเทศบาล
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570) หนาที่ 54
 ลําดับที่ 25)

คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการเลือกตั้ง สมาชิกสภา
เทศบาล และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0820.2/ว1187 ลงวันที่ 16 เมษายน 2563
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว5013 ลง
วันที่ 26 สิงหาคม 2563
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คาใชจายในการจัดฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดฝึกอบรม และสัมมนาตางๆ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 

คาใชจายในการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจ
หนาที่ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจ
หนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของใหแกเจา
หนาที่ทองถิ่นตามกฎหมายวาดวยการนั้น ลูกจางหรือพนักงานจาง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งไดรับคาจางจากงบประมาณ
รายจาย  ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือผูที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นสั่งใหไปปฏิบัติราชการใหองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น โดยจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คา
บริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน  คาผานทางดวนพิเศษ  คา
ธรรมเนียมในการใชสนามบิน  คาลงทะเบียนตางๆ  และคาใช
จายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 

คาดําเนินการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการจางหนวยงานของรัฐประเมินผล
การปฏิบัติงานของเทศบาลในแตละป  
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 ถึง 2570) หนาที่ 59
 ลําดับที่ 3
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คาพวงมาลา พวงมาลัยและดอกไม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาพวงมาลา พวงมาลัย ดอกไม ชอดอกไมและ
กระเชาดอกไม  ในงานรัฐพิธี พิธีทางศาสนา  ประเพณีนิยม  การ
รับและสงผูมาเยือน  และการประชุมอบรมสัมมนาตาง ๆ  

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 50,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น
ตามกฎหมายวาดวยการนั้น   ลูกจางหรือพนักงานจางขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น   ซึ่งไดรับคาจางจากงบประมาณรายจาย
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   หรือผูที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นสั่งใหไปปฏิบัติราชการใหองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
 

โครงการเทศบาลสีขาว จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อเปนคาใชจายในการทําโครงการเทศบาลสีขาว ซึ่งเปนการ
ป้องกันปัญหาการแพรระบาดของยาเสพติด ในสํานักงานเทศบาล
ตําบลธาตุพนม 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนาที่ 70
 ลําดับที่ 3

โครงการสนับสนุนจัดระเบียบสังคมของกระทรวงมหาดไทย จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณในการตรวจสารยาเสพติด  สื่อ
การเรียนรูยาเสพติดเพื่อเผยแพรรณรงคตอตานยาเสพติดทุกรูป
แบบไมใหมีการแพรระบาดในเขตชุมชน
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น   (พ.ศ.2566 ถึง 2570) หนาที่ 46
 ลําดับที่ 1
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โครงการอบรมสัมนาเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพคณะผูบริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และลูกจาง

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดอบรมสัมนา การตกแตงสถาน
ที่ คาใชจายในพิธีเปด–ปด คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุ
อุปกรณ  คาจางเหมารถในการทัศนะศึกษาดูงานและคาใชจายอื่น
ใดที่จัดอยูในประเภทนี้ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 และ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 -2570) หนาที่ 58 ลําดับที่ 1

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 600,000 บาท

1. คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน  จํานวน  100,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑที่ใชในการปฏิบัติ
งานของเทศบาลที่อยูในความรับผิดชอบของหนวยงาน เพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ
2.  โครงการปรับปรุง/ซอมแซมอาคารสํานักงานเทศบาลตําบล
ธาตุพนม   จํานวน  500,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการปรับปรุงอาคารสํานักงาน
เทศบาล  เชน  ปรับปรุงหองสุขาชาย – หญิง ภายในอาคารสํานัก
งาน ทําป้ายชื่ออาคารสํานักงาน , ประตูทางเขาสํานักงาน , ปรับ
เปลี่ยนวัสดุ – อุปกรณที่หมดอายุการใชงานและอื่น ๆ 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนาที่ 60
 ลําดับที่ 6
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ค่าวัสดุ รวม 325,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน
(1) ประเภทวัสดุคงทน เชน หนังสือ เครื่องคิดเลข ที่เย็บกระดาษ
ไมบรรทัดเหล็ก กรรไกร เกาอี้พลาสติก ตรายาง พระบรมฉายา
ลักษณ เครื่องตัดกระดาษ แผนป้ายชื่อสํานักงานหรือสํานัก
งาน แผนป้ายจราจรหรือแผนป้ายตาง ๆ ภาพเขียน แผนที่ ฯลฯ 
(2) ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ คลิป ซองเอกสาร ตลับผงหมึก แฟ้ม แบบ
พิมพ ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563 ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการบริหาร งานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
  (1) ประเภทวัสดุคงทน เชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรง
ไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า เครื่องประจุ
ไฟ ฯลฯ
  (2) ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน ฟวส เข็มขัดรัดสายไฟ เทปพัน
สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า  สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า รีซี
สเตอร มูฟวิ่งคอยสคอนเดนเซอร เบรกเกอร ฯลฯ 
 (3) ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน ดอก
ลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรตางๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563 ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการบริหาร งานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว
(1) ประเภทวัสดุคงทน เชน หมอ กระทะ กะละมัง กรอบรูป แกว
น้ํา จานรอง ถัง ถาด มีด ถวยชาม ชอนสอม กระติกน้ํา
รอน กระติกน้ําแข็ง ฯลฯ
(2) ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน  ผงซักฟอก น้ํายาดับ
กลิ่น แปรง  ไมกวาด เขง ผาปูโต๊ะ ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563 ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการบริหาร งานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564

วัสดุกอสราง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง เชน ไมตางๆ คอน คีม น้ํามันทา
ไม ทินเนอร สี ปูนซีเมนต เปนตน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563 ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการบริหาร งานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสงเพื่อปรับปรุง ซอมแซม
รถยนต เครื่องยนตตาง ๆ เชน  ยาง แบตเตอรี่ ฯลฯ และรวมถึง
คาวัสดุยานพาหนะและขนสงอื่นๆ ที่มีราคาตอหนวยไมเกิน 5,000
.-  บาท  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563 ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการบริหาร งานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 140,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นที่ใชในหนวยงาน
นี้ เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563 ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการบริหาร งานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประเภทวัสดุคง
ทน เชน ขาตั้งกลอง  ป้ายประชาสัมพันธ ฯลฯ และ ประเภทวัสดุ
สิ้นเปลือง เชน กระดาษเขียนโปสเตอร เมมโมรีการด เอกสารเพ
ยแพรผลการดําเนินงาน ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563 ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการบริหาร งานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร
(1) ประเภทวัสดุคงทน เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ
(2) ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน อุปกรณบันทึกขอมูล เทปบันทึก
ขอมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพเลเซอร กระดาษตอเนื่อง ฯลฯ
(3) ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน หนวยประมวล
ผล แผนกรองแสง แป้นพิมพ เมาส เครื่องกระจายสัญญาณ  เมน
บอรด เมมโมรี่ชิป โปรแกรมคอมพิวเตอร เครื่องอานและบันทึก
ขอมูลแบบตางๆ ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563  ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการบริหารงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564

วัสดุจราจร จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุ สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุก
เฉิน กรวยจราจร แผงกั้นจราจร ป้ายเดือน แทนแบริเออร (แบบ
พลาสติกและแบบคอนกรีต) ป้ายไฟหยุดตรวจ แผนป้าย
จราจร กระจกโคงมน ไฟแวบ กระบองไฟ  ยางชะลอความเร็วรถ
หรือยานพาหนะ สติ๊กเกอรติดรถหรือยานพาหนะ เปนตน 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 915,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 800,000 บาท

-เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟ้าที่ใชในสํานักงานเทศบาลหลัง
เกา,หลังใหม คาไฟฟ้ากลองCCTV 4 จุด , คาไฟฟ้าสถานีจอดรถ
โดยสารเทศบาลตําบลธาตุพนม คาเชาหมอแปลงไฟฟ้า
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจาย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4
) พ.ศ.2561
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาน้ําประปาที่ใชในสํานักงานเทศบาล  
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจาย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4
) พ.ศ.2561
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 

คาบริการโทรศัพท จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาโทรศัพทสํานักงาน คาโทรศัพทเคลื่อนที่ และ
หมายความรวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการดังกลาวและคา
ใชจายที่เกิดขึ้นจากการใชบริการ เชน คาเชาเครื่อง คาเชาหมาย
เลขโทรศัพท คาบํารุงรักษาสาย ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การ
เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4
) พ.ศ. 2561 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563

คาบริการไปรษณีย จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อใชจายเปนคาฝากสงไปรษณียโทรเลขคาธนาณัติและคาซื้อ
ตราไปรษณียากร เปนตน 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจาย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4
) พ.ศ.2561
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาโทรภาพ (โทรสาร) คาวิทยุติตามตัว คาวิทยุสื่อ
สาร คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอิน
เทอรเน็ต รวมถึงอินเทอรเน็ตการดและคาสื่อสารอื่น ๆ เชน คาเค
เบิ้ลทีวี คาเชาชอง สัญญาณ เปนตน และหมายความรวมถึงคาใช
จายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการดังกลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการ
ใชบริการ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การ
เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4
) พ.ศ. 2561 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
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งบลงทุน รวม 55,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 55,700 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 13,000 บีทียู จํานวน 23,500 บาท

- เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน (ราคารวมคาติด
ตั้ง) ขนาด 13,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 23,500
.- บาท  โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1) ขนาดที่กําหนดเปนขนาดไมต่ํากวา  13,000  บีทียู
2) ราคากําหนดเปนราคาที่รวมคาติดตั้ง 
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถการทําความเย็น ขนาดไม
เกิน 40,000 บีทียู ตองไดรับการรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร 5 
4) ตองเปนเครื่องปรับอากาศประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวย
สง ความเย็นและหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน 
5) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร 
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดอื่นๆ (นอกจากขอ 3) นอก
เหนือจากการพิจารณาดานราคาแลว เพื่อเปนการประหยัด
พลังงาน ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีคา
ประสิทธิภาพ พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกวา 
7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (1) แบบแยกสวน ประกอบดวย
อุปกรณ ดังนี้ สวิตช 1 ตัว ทอทองแดงไปกลับหุมฉนวนยาว 4
 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร
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เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 32,200 บาท

- เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน (ราคารวมคาติด
ตั้ง) ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1) ขนาดที่กําหนดเปนขนาดไมต่ํากวา  24,000  บีทียู
2) ราคากําหนดเปนราคาที่รวมคาติดตั้ง 
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถการทําความเย็น ขนาดไม
เกิน 40,000 บีทียู ตองไดรับการรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร 5 
4) ตองเปนเครื่องปรับอากาศประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวย
สง ความเย็นและหนวยระบายความรอนจากโรงงานดียวกัน 
5) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร 
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดอื่นๆ (นอกจากขอ 3) นอก
เหนือจากการพิจารณาดานราคาแลว เพื่อเปนการประหยัด
พลังงาน ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีคา
ประสิทธิภาพ พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกวา 
7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (1) แบบแยกสวน ประกอบดวย
อุปกรณ ดังนี้ สวิตช 1 ตัว ทอทองแดงไปกลับหุมฉนวนยาว 4
 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร

งบเงินอุดหนุน รวม 35,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 35,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

โครงการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่ม

จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570) หนาที่ 51
 ลําดับที่ 17
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 3,503,970 บาท
งบบุคลากร รวม 2,462,820 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,462,820 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,958,670 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนใหพนักงานเทศบาล พรอมทั้งปรับปรุงเงิน
เดือนของพนักงานเทศบาลประจําป  ใหแกพนักงาน
เทศบาล จํานวนอัตรา 6 อัตรา ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบ
แทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 4 มีนาคม 2559 และพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ตามที่ปรากฏใน
แผนอัตรากําลังสามป งบประมาณ 2564-2566 และที่แกไขเพิ่ม
เติมถึงปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน * สังกัด กอง
ยุทธศาสตรและงบประมาณ

เงินประจําตําแหนง จํานวน 188,400 บาท

- เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง จํานวน 4 อัตรา แยกราย
ละเอียด ดังนี้ ผูอํานวยการกองยุทธศาสตรและงบ
ประมาณ จํานวน 1 อัตรา และ หัวหนาฝ่ายระดับตน จํานวน 3
 อัตรา โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน * สังกัด กองยุทธศาสตร
และงบประมาณ
  - เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครพนม เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ลงวัน
ที่ 10 พฤษภาคม 2559 
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 315,750 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนใหแกพนักงานจาง พรอมทั้งเงิน
ปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง ตามตําแหนงและกรอบอัตรา
กําลังที่ ก.ท. กําหนด จํานวน 2 อัตรา แยกรายละเอียด ดัง
นี้  พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา ไดแก ผูชวยเจา
พนักงานประชาสัมพันธ และพนักงานจางทั่วไป จํานวน 1
 อัตรา โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน  * สังกัด กองยุทธศาสตร
และงบประมาณ
  - เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครพนม เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลสําหรับพนักงานจาง (แกไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2558 ลงวันที่ 7
 กันยายน 2559

งบดําเนินงาน รวม 1,041,150 บาท
ค่าตอบแทน รวม 127,800 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิด
ชอบการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ เปนไปตามพระ
ราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560 หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85
 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว 3040 ลงวันที่ 26
 กันยายน 2561   
- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนใหกับผูทรงคุณวุฒิ ผูตรวจรายงาน
และประเมินความชํานาญหรือความเชี่ยวชาญผลงานทางวิชาการ
ของพนักงานผูขอรับการประเมิน 

คาเบี้ยประชุม จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตาม
กฎหมาย หรือตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยการจัดทําแผน
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หรือหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติแก
พนักงานเทศบาลและลูกจางซึ่งไดรับคําสั่งใหไปปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559

คาเชาบาน จํานวน 72,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิ์เบิกคา
เชาบานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2551 แกไขเพิ่มเติม และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 080802/ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่นหรือหนังสือสั่งการ
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 4,800 บาท

- เพื่อจายเปนเงินบํารุงการศึกษาและเงินคาเลาเรียนในสถาน
ศึกษา สําหรับผูมีสิทธิไดรับสวัสดิการเกี่ยว กับการศึกษาของ
บุตร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2563 และ
หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3 /ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล จํานวน 1,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล แกพนักงานเทศบาล
และลูกจางประจํา ตลอดจนบุคคลในครอบครัวซึ่งมีสิทธิ์เบิกได
ตามระเบียบของทางราชการ

ค่าใช้สอย รวม 759,600 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาโฆษณาและเผยแพรขาวสารทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ ฯลฯ ในกิจกรรม
วาระตางๆ ที่จําเปนในกิจการของเทศบาล 
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คาจางเหมาบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการใหผูรับจางทําการอยางใดอยาง
หนึ่ง ซึ่งมิใชเปนการประกอบ ดัดแปลง ซอมแซม ตอเติม เสริม
สรางวัสดุหรือครุภัณฑหรือที่ดินหรือสิ่งกอสราง โดยอยูในความรับ
ผิดชอบของผูรับจาง เชน คาแปลเอกสาร คาเย็บเลม หนังสือ คา
ถายเอกสารพรอมเย็บเลมเขาปก คาจางที่ปรึกษา, คาจางออก
แบบ, คาจางปรับปรุงโดเมน website, คาจางเหมาอื่น ๆ ที่จํา
เปนในกิจการของเทศบาล

คาเชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 1 เครื่อง อัตราไม
เกิน 3,500 บาท/เครื่อง/เดือน เปนไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทยดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2560 ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2566-2570) หนาที่  69 ลําดับที่ 34

โครงการจางเหมาบริการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นและการจัดทํางบ
ประมาณเทศบาลตําบลธาตุพนม

จํานวน 93,600 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นและการ
จัดทํางบประมาณเทศบาลตําบลธาตุพนม จํานวน 1 อัตรา อัตรา
ไมเกิน 7,800 บาท/คน/เดือน โดยคํานวณตั้งจาย
ไว 12 เดือน เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2566-2570) หนาที่  66  ลําดับที่  25  และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563

โครงการจางเหมาบริการดูแลเว็บไซตและบริการศูนยขอมูลขาวสาร
เทศบาลฯ

จํานวน 234,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการพัฒนาเว็บไซดและบริการศูนย
ขอมูลขาวสารเทศบาลฯ จํานวน 3 อัตรา อัตราไม
เกิน 7,800 บาท/คน/เดือน โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน เปน
ไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แกไข เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 หนาที่  32  ลําดับที่  2 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563 
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

1) คารับรอง                                               
คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่น หรือคณะ
กรรมการ คณะอนุกรรมการ
- เพื่อจายเปนคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่น หรือคณะ
กรรมการ คณะอนุกรรมการ ที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมาย หรือ
ตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการ
ประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือ
เอกชน โดยอยูในดุลยพินิจของผูบริหารทองถิ่น  เปนไปตาม
หนังสือที่ มท.0808.2/0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของใหแกเจา
หนาที่ทองถิ่นตามกฎหมายวาดวยการนั้น ลูกจางหรือพนักงานจาง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งไดรับคาจางจากงบประมาณ
รายจาย ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือผูที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นสั่งใหไปปฏิบัติราชการใหองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น โดยจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คา
บริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน  คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ  และคาใชจาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2555 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมของ เจาหนาที่ทองถิ่น
ตามกฎหมายวาดวยการนั้น ลูกจางหรือพนักงานจางขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งไดรับคาจางจากงบประมาณรายจายของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือผูที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นสั่ง
ใหไปปฏิบัติราชการใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 
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โครงการจัดทํารายงานกิจการของเทศบาล จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทํารายงานกิจการของ
เทศบาล โฆษณาประชาสัมพันธ หรือสิ่งพิมพ ตลอดจนคาใชจาย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2562 และแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2566-2570) หนาที่  49 ลําดับที่ 11

โครงการจัดทําเว็บไซตและพัฒนาเว็บไซตเทศบาล จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําเว็บไซตและพัฒนาเว็บไซต
เทศบาล ตลอดจนคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนาที่  66  ลําดับที่  24

โครงการประชาคมทองถิ่นระดับหมูบาน/ตําบล จัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่นของเทศบาลตําบลธาตุพนม

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในดําเนินงานโครงการประชาคมทองถิ่น
ระดับหมูบาน/ตําบล จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบล
ธาตุพนม เชน คาสถานที่จัดงาน คาใชจายในการตกแตง สถาน
ที่ คาป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ หรือสิ่งพิมพ คาเชาหรือบริการ
วัสดุอุปกรณในการจัดงาน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร
และเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนและ
เกี่ยวของในการจัดงาน ฯลฯ 
 -   เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผน
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 ถึงแกไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 1921 ลงวันที่ 16
 พฤษภาคม 2562
 -  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนาที่  50
  ลําดับที่   13
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โครงการฝึกอบรมขอมูลสารสนเทศเพื่อเศรษฐกิจสังคมและชุมชน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการฝึกอบรมขอมูลสารสนเทศเพื่อ
เศรษฐกิจสังคมและชุมชน เชน คาสถานที่จัดงาน คาใชจายในการ
ตกแตง สถานที่ คาป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ หรือสิ่งพิมพ คา
เชาหรือบริการวัสดุอุปกรณในการจัดงาน คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาอาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล และคาใชจายอื่น ๆ
 ที่จําเปนและเกี่ยวของในการจัดงาน ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 และแผนพัฒนาทองถิ่น (พ
.ศ.2566-2570) หนาที่  50  ลําดับที่ 14

โครงการฝึกอบรมใหความรูดานพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 และกฏหมายอื่นที่เกี่ยวของ

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการฝึกอบรมใหความรูความดาน
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และ
กฎหมายที่เกี่ยวของ เชน คาสถานที่จัดงาน คาใชจายในการ
ตกแตง สถานที่ คาป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ หรือสิ่งพิมพ คา
เชาหรือบริการวัสดุอุปกรณในการจัดงาน คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาอาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล และคาใชจายอื่น ๆ
 ที่จําเปนและเกี่ยวของในการจัดงาน ฯลฯ  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557  และแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนาที่ 50  ลําดับที่  15

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เทศบาลตําบลธาตุพนม จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศของ
เทศบาลตําบลธาตุพนม ตลอดจนคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เปน
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 และ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนาที่  57 ลําดับที่  33
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การ
เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4
) พ.ศ. 2561 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2562  

ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน
(1) ประเภทวัสดุคงทน เชน หนังสือ เครื่องคิดเลข ที่เย็บกระดาษ
ไมบรรทัดเหล็ก กรรไกร เกาอี้พลาสติก ตรายาง พระบรมฉายา
ลักษณ เครื่องตัดกระดาษ แผนป้ายชื่อสํานักงานหรือสํานัก
งาน แผนป้ายจราจรหรือแผนป้ายตาง ๆ ภาพเขียน แผนที่ ฯลฯ 
(2) ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ คลิป ซองเอกสาร ตลับผงหมึก แฟ้ม แบบ
พิมพ ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563 ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการบริหาร งานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
  (1) ประเภทวัสดุคงทน เชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรง
ไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า เครื่องประจุ
ไฟ ฯลฯ
  (2) ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน ฟวส เข็มขัดรัดสายไฟ เทปพัน
สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า  สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า รีซี
สเตอร มูฟวิ่งคอยสคอนเดนเซอร เบรกเกอร ฯลฯ 
 (3) ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน ดอก
ลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรตางๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563 ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการบริหาร งานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว
  (1) ประเภทวัสดุคงทน เชน หมอ กระทะ กะละมัง กรอบ
รูป แกวน้ํา จานรอง ถัง ถาด มีด ถวยชาม ชอนสอม กระติกน้ํา
รอน กระติกน้ําแข็ง ฯลฯ
 (2) ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน  ผงซักฟอก น้ํายาดับ
กลิ่น แปรง  ไมกวาด เขง ผาปูโต๊ะ ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563 ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการบริหาร งานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประเภทวัสดุคง
ทน เชน ขาตั้งกลอง  ป้ายประชาสัมพันธ ฯลฯ และ ประเภทวัสดุ
สิ้นเปลือง เชน กระดาษเขียนโปสเตอร เมมโมรีการด เอกสารเผย
แพรผลการดําเนินงาน ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563 ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการบริหาร งานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร
  (1) ประเภทวัสดุคงทน เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ
  (2) ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน อุปกรณบันทึกขอมูล เทปบันทึก
ขอมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพเลเซอร กระดาษตอเนื่อง ฯลฯ
  (3) ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน หนวย
ประมวลผล แผนกรองแสง แป้นพิมพ เมาส เครื่องกระจาย
สัญญาณ  เมนบอรด เมมโมรี่ชิป โปรแกรมคอมพิวเตอร เครื่อง
อานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563 ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการบริหารงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 63,750 บาท
คาบริการโทรศัพท จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาโทรศัพทสํานักงาน คาโทรศัพทเคลื่อนที่ และ
หมายความรวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการดังกลาวและคา
ใชจายที่เกิดขึ้นจากการใชบริการ เชน คาเชาเครื่อง คาเชาหมาย
เลขโทรศัพท คาบํารุงรักษาสาย ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การ
เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4
) พ.ศ. 2561 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 32,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาโทรภาพ (โทรสาร) คาวิทยุติตามตัว คาวิทยุสื่อ
สาร คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอิน
เทอรเน็ต รวมถึงอินเทอรเน็ตการดและคาสื่อสารอื่น ๆ เชน คาเค
เบิ้ลทีวี คาเชาชอง สัญญาณ เปนตน และหมายความรวมถึงคาใช
จายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการดังกลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการ
ใชบริการ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การ
เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4
) พ.ศ. 2561 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
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คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ จํานวน 1,750 บาท

- เพื่อจายเปนคาเชาพื้นที่สําหรับจัดทําเว๊บไซต (Website) ของ
เทศบาล
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การ
เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4
) พ.ศ. 2561 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2562  และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563

งานบริหารงานคลัง รวม 6,772,580 บาท
งบบุคลากร รวม 3,894,580 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,894,580 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,942,600 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนใหพนักงานเทศบาล พรอมทั้งปรับปรุงเงิน
เดือนของพนักงานเทศบาลประจําป  ใหแกพนักงาน
เทศบาล จํานวนอัตรา 9 อัตรา ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบ
แทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 4 มีนาคม 2559 และพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ตามที่ปรากฏใน
แผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-2566 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน * สังกัด กอง
คลัง

เงินประจําตําแหนง จํานวน 188,400 บาท

- เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง จํานวน  4 อัตรา โดยคํานวณ
ตั้งจายไว 12 เดือน * สังกัด กองคลัง
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครพนม เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ลงวัน
ที่ 10 พฤษภาคม 2559 

วันที่พิมพ : 31/8/2565  19:35:09 หนา : 40/143



คาจางลูกจางประจํา จํานวน 342,720 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนใหแกลูกจางประจํา และเงินปรับปรุง
คาจางประจํา
เปนไปตามประกาศ ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราคาจางและการใหลูกจางขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นไดรับคาจาง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,408,860 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนใหแกพนักงานจาง พรอมทั้งเงิน
ปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง  ตามตําแหนงและกรอบอัตรา
กําลังที่ ก.ท. กําหนด จํานวน 7 อัตรา โดยคํานวณตั้งจายไว 12
 เดือน  * สังกัด กองคลัง
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครพนม เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลสําหรับพนักงานจาง (แกไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2558 ลงวันที่ 7
 กันยายน 2559 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง เปน
ไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครพนม เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลสําหรับพนักงานจาง (แกไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2558 ลงวัน
ที่ 7 กันยายน 2559 

งบดําเนินงาน รวม 2,878,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 154,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติแก
พนักงานเทศบาลและลูกจางซึ่งไดรับคําสั่งใหไปปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559
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คาเชาบาน จํานวน 114,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิ์เบิกคา
เชาบานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2551 แกไขเพิ่มเติม และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 080802/ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่นหรือหนังสือสั่งการ
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินบํารุงการศึกษาและเงินคาเลาเรียนในสถาน
ศึกษา สําหรับผูมีสิทธิไดรับสวัสดิการเกี่ยว กับการศึกษาของ
บุตร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2563 และ
หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3 /ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 

ค่าใช้สอย รวม 2,489,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาโฆษณาและเผยแพรขาวสารทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ ฯลฯ ในกิจกรรม
วาระตางๆ ที่จําเปนในกิจการของเทศบาล 

คาจางเหมาโครงการบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในดานการ
บัญชีและพัสดุ

จํานวน 648,000 บาท

เพื่อใหงานการบัญชีและงานดานพัสดุเกิดประสิทธิภาพและผล
ของงาน จํานวน 6 อัตรา ๆ ละ ไมเกิน 9,000 บาท/เดือน โดย
คํานวณตั้งจายไว 12 เดือนเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2566-2570) หนาที่ 62 ลําดับที่ 14
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563
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คาจางเหมาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดและคา
ธรรมเนียมตางๆ

จํานวน 1,080,000 บาท

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายไดเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี
ทุกประเภท ใหเปนไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว ถูกตอง ครบถวนและ
เปนธรรม จํานวน 10 อัตรา ๆ ละไมเกิน 9,000 บาท/เดือน โดย
คํานวณตั้งจายไว 12 เดือน เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2566-2570) หนาที่  62 ลําดับที่ 13 ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563

คาจางเหมาบริการ จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการใหผูรับจางทําการอยางใดอยาง
หนึ่ง ซึ่งมิใชเปนการประกอบ ดัดแปลง ซอมแซม ตอเติม เสริม
สรางวัสดุหรือครุภัณฑหรือที่ดินหรือสิ่งกอสราง โดยอยูในความรับ
ผิดชอบของผูรับจาง เชน คาแปลเอกสาร คาเย็บเลม หนังสือ คา
ถายเอกสารพรอมเย็บเลมเขาปก คาจางที่ปรึกษา, คาจางออก
แบบ, คาจางปรับปรุงโดเมน website, คาจางเหมาอื่น ๆ ที่จํา
เปนในกิจการของเทศบาล

คาเชาที่ธรณีสงฆ จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาเชาทรัพยสินที่ดินวัดพระธาตุพนม
วรมหาวิหาร เปนคาเชาที่ดิน คาธรรมเนียมการเชา คาประกันการ
ผิดสัญญาเชา คาทําสัญญา คาภาษี คาจดทะเบียนการเชา และคา
ธรรมเนียมตางๆ ตลอดจนคาใชจายอื่นๆ ตามหนังสือสั่งการและ
ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวของ

คาธรรมเนียมสมาชิกสมาคมนักบริหารพัสดุแหงประเทศไทย จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมสมาชิกสมาคมนักบริหารพัสดุแหง
ประเทศไทย

โครงการปรับปรุง (Server) และถายโอนขอมูลระบบแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อปรับปรุง (Server) และถายโอนขอมูลระบบแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน ใหประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น เปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หนาที่ 61 ลําดับที่ 11
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการดําเนินการตามพระราช
บัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนในการจัดประชุมราชการ ตามระเบียบหรือหนังสือสั่ง
การ ของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหวางองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น กับองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยตั้งตาม
เกณฑหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวัน
ที่ 28 กรกฎาคม 2548

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการดําเนินงานทาเทียบเรือทาขาม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมและปรับปรุงโป๊ะและทาเทียบเรือ คา
พิมพตั๋วเรือ คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติของ
พนักงานเทศบาลและลูกจางและเจาหนาที่ของหนวยงานราชการ
อื่นที่เกี่ยวของ เปนตน เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2566-2570) หนาที่ 48   ลําดับที่  7

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของใหแกเจา
หนาที่ทองถิ่นตามกฎหมายวาดวยการนั้น ลูกจางหรือพนักงานจาง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งไดรับคาจางจากงบประมาณ
รายจาย  ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือผูที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นสั่งใหไปปฏิบัติราชการใหองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น โดยจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คา
บริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ  และคาใชจาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมของ เจาหนาที่ทองถิ่น
ตามกฎหมายวาดวยการนั้น ลูกจางหรือพนักงานจางขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งไดรับคาจางจากงบประมาณรายจาย ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือผูที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นสั่ง
ใหไปปฏิบัติราชการใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การ
เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4
) พ.ศ. 2561 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2562

ค่าวัสดุ รวม 215,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน
(1) ประเภทวัสดุคงทน เชน หนังสือ เครื่องคิดเลข ที่เย็บกระดาษ
ไมบรรทัดเหล็ก กรรไกร เกาอี้พลาสติก ตรายาง พระบรมฉายา
ลักษณ เครื่องตัดกระดาษ แผนป้ายชื่อสํานักงานหรือสํานัก
งาน แผนป้ายจราจรหรือแผนป้ายตาง ๆ ภาพเขียน แผนที่ ฯลฯ 
(2) ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ คลิป ซองเอกสาร ตลับผงหมึก แฟ้ม แบบ
พิมพ ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563 ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการบริหาร งานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
(1) ประเภทวัสดุคงทน เชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรง
ไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า เครื่องประจุ
ไฟ ฯลฯ
(2) ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน ฟวส เข็มขัดรัดสายไฟ เทปพัน
สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า  สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า รีซี
สเตอร มูฟวิ่งคอยสคอนเดนเซอร เบรกเกอร ฯลฯ 
(3) ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน ดอก
ลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรตางๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563 ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการบริหาร งานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว
(1) ประเภทวัสดุคงทน เชน หมอ กระทะ กะละมัง กรอบรูป แกว
น้ํา จานรอง ถัง ถาด มีด ถวยชาม ชอนสอม กระติกน้ํา
รอน กระติกน้ําแข็ง ฯลฯ
(2) ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน  ผงซักฟอก น้ํายาดับ
กลิ่น แปรง  ไมกวาด เขง ผาปูโต๊ะ ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2563 ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการบริหาร  งานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เพื่อปรับปรุงซอมแซม
เครื่องยนตตางๆ เชน ยาง แบตเตอรรี่ ฯลฯ รวมถึงคาวัสดุยาน
พาหนะและขนสงอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2563 ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการบริหาร  งานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นสําหรับรถยนต รถ
จักรยานยนต และกิจการอื่นๆ เชน น้ํามันดีเซล แก๊สโซ
ฮอล 91 น้ํามันเครื่อง น้ํามันจารบี น้ํามันเตาถาน และก๊าซหุง
ตม ฯลฯ  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2563 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
บริหาร  งานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประเภทวัสดุคง
ทน เชน ขาตั้งกลอง  ป้ายประชาสัมพันธ ฯลฯ และ ประเภทวัสดุ
สิ้นเปลือง เชน กระดาษเขียนโปสเตอร เมมโมรีการด เอกสารเพ
ยแพรผลการดําเนินงาน ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2563  ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการบริหาร งานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2562  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร
(1) ประเภทวัสดุคงทน เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ
(2) ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน อุปกรณบันทึกขอมูล เทปบันทึก
ขอมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพเลเซอร กระดาษตอเนื่อง ฯลฯ
(3) ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน หนวยประมวล
ผล แผนกรองแสง แป้นพิมพ เมาส เครื่องกระจายสัญญาณ  เมน
บอรด เมมโมรี่ชิป โปรแกรมคอมพิวเตอร เครื่องอานและบันทึก
ขอมูลแบบตางๆ ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2563  ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการบริหารงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564

ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาโทรภาพ (โทรสาร) คาวิทยุติตามตัว คาวิทยุสื่อ
สาร คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอิน
เทอรเน็ต รวมถึงอินเทอรเน็ตการดและคาสื่อสารอื่น ๆ เชน คาเค
เบิ้ลทีวี คาเชาชอง สัญญาณ เปนตน และหมายความรวมถึงคาใช
จายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการดังกลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการ
ใชบริการ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การ
เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4
) พ.ศ. 2561 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 328,290 บาท
งบบุคลากร รวม 266,490 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 266,490 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 266,490 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนใหพนักงานเทศบาล พรอมทั้งปรับปรุงเงิน
เดือนของพนักงานเทศบาลประจําป  ใหแกพนักงาน
เทศบาล จํานวนอัตรา 1 อัตรา ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบ
แทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 4 มีนาคม 2559 และพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ตามที่ปรากฏใน
แผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-2566 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจาย
ไว 12 เดือน * สังกัด สํานักปลัดเทศบาล

งบดําเนินงาน รวม 61,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 46,800 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติแก
พนักงานเทศบาลและลูกจางซึ่งไดรับคําสั่งใหไปปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559

คาเชาบาน จํานวน 36,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิ์เบิกคา
เชาบานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2551 แกไขเพิ่มเติม และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 080802/ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่นหรือหนังสือสั่งการ
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 4,800 บาท

- เพื่อจายเปนเงินบํารุงการศึกษาและเงินคาเลาเรียนในสถาน
ศึกษา สําหรับผูมีสิทธิไดรับสวัสดิการเกี่ยว กับการศึกษาของ
บุตร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2563 และ
หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3 /ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล จํานวน 1,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล แกพนักงานเทศบาล
และลูกจางประจํา ตลอดจนบุคคลในครอบครัวซึ่งมีสิทธิ์เบิกได
ตามระเบียบของทางราชการ

ค่าใช้สอย รวม 15,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของใหแกเจา
หนาที่ทองถิ่นตามกฎหมายวาดวยการนั้น ลูกจางหรือพนักงานจาง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งไดรับคาจางจากงบประมาณ
รายจาย ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือผูที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นสั่งใหไปปฏิบัติราชการใหองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น โดยจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คา
บริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน  คาผานทางดวนพิเศษ  คา
ธรรมเนียมในการใชสนามบิน  คาลงทะเบียนตางๆ  และคาใช
จายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมของ เจาหนาที่ทอง
ถิ่นตามกฎหมายวาดวยการนั้น ลูกจางหรือพนักงานจางของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งไดรับคาจางจากงบประมาณราย
จาย ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือผูที่องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นสั่งใหไปปฏิบัติราชการใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 3,029,120 บาท

งบบุคลากร รวม 1,763,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,763,120 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 576,350 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหพนักงานเทศบาล พรอมทั้งปรับปรุงเงิน
เดือนของพนักงานเทศบาลประจําป  ตามตําแหนงและกรอบ
อัตรากําลังที่ ก.ท. กําหนด จํานวน 2 อัตรา โดยคํานวณตั้งจาย
ไว 12 เดือน * สังกัด สํานักปลัด
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครพนม เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวัน
ที่ 4 มีนาคม 2559

เงินประจําตําแหนง จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง จํานวน 1 อัตรา  เปนไปตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครพนม เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ลงวัน
ที่ 10 พฤษภาคม 2559 

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 329,760 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนใหแกลูกจางประจํา และเงินปรับปรุง
คาจางประจํา
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 839,010 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนใหแกพนักงานจาง พรอมทั้งเงิน
ปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง  ตามตําแหนงและกรอบอัตรา
กําลังที่ ก.ท. กําหนด จํานวน  5  อัตรา  โดยคํานวณตั้งจายไว 12
 เดือน  * สังกัด สํานักปลัดเทศบาล
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครพนม เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลสําหรับพนักงานจาง (แกไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2558 ลงวันที่ 7
 กันยายน 2559 

งบดําเนินงาน รวม 1,266,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 106,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติแก
พนักงานเทศบาลและลูกจางซึ่งไดรับคําสั่งใหไปปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559

คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิ์เบิกคา
เชาบานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2551 แกไขเพิ่มเติม และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 080802/ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่นหรือหนังสือสั่งการ
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินบํารุงการศึกษาและเงินคาเลาเรียนในสถาน
ศึกษา สําหรับผูมีสิทธิไดรับสวัสดิการเกี่ยว กับการศึกษาของ
บุตร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2563 และ
หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3 /ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล จํานวน 1,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล แกพนักงานเทศบาล
และลูกจางประจํา ตลอดจนบุคคลในครอบครัวซึ่งมีสิทธิ์เบิกได
ตามระเบียบของทางราชการ

ค่าใช้สอย รวม 965,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

โครงการจางเหมาบริการป้องกันและเฝ้าระวังสาธารณภัยในเขตพื้นที่
เทศบาล

จํานวน 810,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการป้องกันและเฝ้าระวังสาธารณภัย
ในเขตพื้นที่เทศบาล จํานวน  14  ชุมชน  เฝ้าระวังและป้องกัน
เหตุไฟไหมและงานอื่น ๆ ดานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 (พ.ศ.2566 - 2570) หนาที่ 58
 ลําดับที่ 2
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของใหแกเจา
หนาที่ทองถิ่นตามกฎหมายวาดวยการนั้น ลูกจางหรือพนักงานจาง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งไดรับคาจางจากงบประมาณ
รายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือผูที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นสั่งใหไปปฏิบัติราชการใหองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น  โดยจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก คา
บริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ  และคาใชจาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 

โครงการจัดตั้งศูนยชวยเหลือประชาชนของเทศบาลตําบลธาตุพนม จํานวน 50,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดตั้งศูนยชวยเหลือประชาชนของ
เทศบาลตําบลธาตุพนม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2561 และแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ
.2566 - 2570) หนาที่ 56 ลําดับที่ 30

โครงการปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยของชาติ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อดําเนินการโครงการเกี่ยวกับปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย
ของไทย   
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนาที่ 48
 ลําดับที่ 6
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โครงการฝึกดับเพลิงเบื้องตน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจาเปนคาใชจายในการฝึกดับเพลิงใหแกประชาชนในเขต
เทศบาล เชน  คาสถานที่  คาใชจายในพิธีเปด-ปด คาตอบแทน
วิทยากร  คาวัสดุอุปกรณ  และคาใชจายอื่นใดที่จัดอยูในประเภท
นี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570) หนาที่ 46
 ลําดับที่ 3

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) "หลัก
สูตรจัดตั้ง อปพร."

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เชน คาสมนาคุณวิทยากร คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาถายเอกสาร คาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ คาประกาศนียบัตร คาวัสดุ เครื่องเขียนและ
อุปกรณ คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม คาใชจายเกี่ยวกับ
การใชและตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาใชจายในพิธีเปดและปด
การฝึกอบรม และคาใชจายอื่นที่จําเปนในการฝึกอบรม ฯลฯ
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยกิจการอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 (พ.ศ.2566 - 2570) หนาที่ 55
 ลําดับที่ 28

โครงการรณรงคความปลอดภัยทางถนนในชวงเทศกาลป
ใหม-สงกรานต

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการรณรงคความปลอดภัยทางถนนใน
ชวงเทศกาลปใหม-สงกรานต  เชน คาตอบแทนวิทยากร  คาวัสดุ
อุปกรณ  และคาใชจายอื่นใดที่จัดอยูในประเภทนี้  
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น   (พ.ศ.2566 - 2570) หนาที่ 70
 ลําดับที่ 1
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 15,000 บาท

1. คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอื่น   จํานวน 10,000
.- บาท  
-  เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การ
เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4
) พ.ศ. 2561 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2562        
2. คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมกลองวงจรปด (CCTV) 
จํานวน 5,000.-บาท
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมกลองวงจรปด (CCTV) 
ระบบเซิฟเวอรควบคุมกลอง (CCTV) คาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับ
กองวงจรปด (CCTV)
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566- 2570) หนาที่ 61
 ลําดับที่ 9
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ค่าวัสดุ รวม 195,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน
(1) ประเภทวัสดุคงทน เชน หนังสือ เครื่องคิดเลข ที่เย็บกระดาษ
ไมบรรทัดเหล็ก กรรไกร เกาอี้พลาสติก ตรายาง พระบรมฉายา
ลักษณ เครื่องตัดกระดาษ แผนป้ายชื่อสํานักงานหรือสํานัก
งาน แผนป้ายจราจรหรือแผนป้ายตาง ๆ ภาพเขียน แผนที่ ฯลฯ 
(2) ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ คลิป ซองเอกสาร ตลับผงหมึก แฟ้ม แบบ
พิมพ ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563  ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการบริหาร งานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 160,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นที่ใชในหนวยงาน
นี้  เชน  น้ํามันดีเซล  น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง  ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563  ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการบริหาร งานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร
1) ประเภทวัสดุคงทน เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ
2) ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน อุปกรณบันทึกขอมูล เทปบันทึก
ขอมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพเลเซอร กระดาษตอเนื่อง ฯลฯ
3) ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน หนวยประมวล
ผล แผนกรองแสง แป้นพิมพ เมาส เครื่องกระจายสัญญาณ  เมน
บอรด เมมโมรี่ชิป โปรแกรมคอมพิวเตอร เครื่องอานและบันทึก
ขอมูลแบบตางๆ ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563   ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการบริหารงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564

วัสดุจราจร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุ สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุก
เฉิน กรวยจราจร แผงกั้นจราจร ป้ายเดือน แทนแบริเออร (แบบ
พลาสติกและแบบคอนกรีต) ป้ายไฟหยุดตรวจ แผนป้าย
จราจร กระจกโคงมน ไฟแวบ กระบองไฟ  ยางชะลอความเร็วรถ
หรือยานพาหนะ สติ๊กเกอรติดรถหรือยานพาหนะ เปนตน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563  ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการบริหาร งานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
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งานเทศกิจ รวม 1,646,320 บาท
งบบุคลากร รวม 382,320 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 382,320 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 382,320 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนใหพนักงานเทศบาล พรอมทั้งปรับปรุงเงิน
เดือนของพนักงานเทศบาลประจําป  ใหแกพนักงาน
เทศบาล จํานวนอัตรา 1 อัตรา ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบ
แทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 4 มีนาคม 2559 และพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ตามที่ปรากฏใน
แผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-2566 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจาย
ไว 12 เดือน * สังกัด สํานักปลัดเทศบาล

งบดําเนินงาน รวม 1,264,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 59,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 12,000 บาท

1) เงินรางวัลสวนแบงจากคาปรับจราจรทางบก  จํานวน  7,000
.- บาท
- เพื่อจายเปนเงินรางวัลสวนแบงจากคาปรับในคดีจับกุมผูกระทํา
ความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก  พ.ศ. 2522  โดยเบิก
จายตามหลักเกณฑของกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจายเงิน
รางวัลในคดีจับกุมผูกระทําความผิดตามกฎหมายจราจรทางบก พ
.ศ. 2534 ในกรณีที่มีผูแจงความนําจับใหจายเงินรางวัลแกเจา
หนาที่ผูจับรอยละ  17.5 และ ผูแจงความนําจับรอยละ 17.5
 สําหรับกรณีที่ไมมีผูแจงความนําจับใหจายเงินรางวัลแกเจาหนาที่
ผูจับรอยละ  25 ของเงินคาปรับ
2) เงินรางวัลสวนแบงจากคาปรับตาม พรบ.รักษาความ
สะอาดฯ จํานวน  5,000.- บาท
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติแก
พนักงานเทศบาลและลูกจางซึ่งไดรับคําสั่งใหไปปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559

คาเชาบาน จํานวน 36,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิ์เบิกคา
เชาบานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2551 แกไขเพิ่มเติม และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 080802/ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่นหรือหนังสือสั่งการ
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล แกพนักงานเทศบาล
และลูกจางประจํา ตลอดจนบุคคลในครอบครัวซึ่งมีสิทธิ์เบิกได
ตามระเบียบของทางราชการ

ค่าใช้สอย รวม 1,115,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

โครงการจางเหมาบริการรักษาความเปนระเบียบเรียบรอยของบาน
เมือง

จํานวน 1,080,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย
ของบานเมือง เชน  จัดระเบียบแมคาหาบเรแผงลอย และงาน
อื่น ๆ ดานเทศกิจ จํานวน 12 คน ๆ ละ 9,000 บาท
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่ 10  กรกฎาคม 2563 และแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 -
 2570) หนาที่ 60 ลําดับที่ 7

วันที่พิมพ : 31/8/2565  19:35:09 หนา : 60/143



รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของใหแกเจา
หนาที่ทองถิ่นตามกฎหมายวาดวยการนั้น ลูกจางหรือพนักงานจาง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งไดรับคาจางจากงบประมาณ
รายจาย  ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือผูที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นสั่งใหไปปฏิบัติราชการใหองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น โดยจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คา
บริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ  คา
ธรรมเนียมในการใชสนามบิน  คาลงทะเบียนตางๆ  และคาใช
จายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 

โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของเจาหนาที่เทศกิจ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจัดอบรมสัมมนาใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบขอ
กฎหมายที่ใชสําหรับการปฏิบัติหนาที่ และศึกษาดูงานนอกสถาน
ที่ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนาที่ 61
 ลําดับที่ 10

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การ
เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4
) พ.ศ. 2561 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2562        
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ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน
1) ประเภทวัสดุคงทน เชน หนังสือ เครื่องคิดเลข ที่เย็บกระดาษ
ไมบรรทัดเหล็ก กรรไกร เกาอี้พลาสติก ตรายาง พระบรมฉายา
ลักษณ เครื่องตัดกระดาษ แผนป้ายชื่อสํานักงานหรือสํานัก
งาน แผนป้ายจราจรหรือแผนป้ายตาง ๆ ภาพเขียน แผนที่ ฯลฯ 
2) ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ คลิป ซองเอกสาร ตลับผงหมึก แฟ้ม แบบ
พิมพ ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563  ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการบริหาร งานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นที่ใชในหนวยงาน
นี้  เชน  น้ํามันดีเซล  น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง  ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563  ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการบริหาร งานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
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วัสดุจราจร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุ สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุก
เฉิน กรวยจราจร แผงกั้นจราจร ป้ายเดือน แทนแบริเออร (แบบ
พลาสติกและแบบคอนกรีต) ป้ายไฟหยุดตรวจ แผนป้าย
จราจร กระจกโคงมน ไฟแวบ กระบองไฟ  ยางชะลอความเร็วรถ
หรือยานพาหนะ สติ๊กเกอรติดรถหรือยานพาหนะ เปนตน  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563  ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการบริหาร งานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 320,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 320,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการใหผูรับจางทําการอยางใดอยาง
หนึ่ง ซึ่งมิใชเปนการประกอบ ดัดแปลง ซอมแซม ตอเติม เสริม
สรางวัสดุหรือครุภัณฑหรือที่ดินหรือสิ่งกอสราง โดยอยูในความรับ
ผิดชอบของผูรับจาง เชน คาแปลเอกสาร คาเย็บเลม หนังสือ คา
ถายเอกสารพรอมเย็บเลมเขาปก คาจางที่ปรึกษา, คาจางออก
แบบ, คาจางปรับปรุงโดเมน website, คาจางเหมาอื่น ๆ ที่จํา
เปนในกิจการของเทศบาล

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การ
เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4
) พ.ศ. 2561 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2562        
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ค่าวัสดุ รวม 250,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสงเพื่อปรับปรุง ซอมแซม
รถยนต   เครื่องยนตตาง ๆ เชนยาง แบตเตอรี่ ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563  ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการบริหาร งานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 130,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นที่ใชในหนวยงาน
นี้ เชน  น้ํามันดีเซล  น้ํามันเบนซิน  น้ํามันเครื่อง  ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563  ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการบริหาร งานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องแตงกายชุดผจญเพลิง เชน เสื้อ
ผา รองเทา ถุงมือ หมวกคลุมพรอมชุดเครื่องชวยหายใจ  เปนตน 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563  ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการบริหาร งานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องดับเพลิง  เชน น้ํายาเคมีดับเพลิง สาย
สูบดับเพลิง สายสงดับเพลิง ขอตอสงดับเพลิง ทอดูดดับเพลิง หัว
ฉีดดับเพลิง เปนตน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563  ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการบริหาร งานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 3,436,880 บาท

งบบุคลากร รวม 2,771,680 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,771,680 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,048,210 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนใหพนักงานเทศบาล พรอมทั้งปรับปรุงเงิน
เดือนของพนักงานเทศบาลประจําป ตามตําแหนงและกรอบอัตรา
กําลังที่ ก.ท. กําหนด จํานวน 6 อัตรา โดยคํานวณตั้งจายไว 12
 เดือน * สังกัด กองการศึกษา
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครพนม เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวัน
ที่ 4 มีนาคม 2559

เงินประจําตําแหนง จํานวน 170,400 บาท

 - เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง จํานวน 3 อัตรา  จํานวน 12
 เดือน  * สังกัด กองการศึกษา
  - เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครพนม เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ลงวัน
ที่ 10 พฤษภาคม 2559

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 356,160 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนใหแกลูกจางประจํา และเงินปรับ
ปรุงคาจางประจํา เปนไปตามประกาศ ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต
.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราคาจางและการใหลูกจางของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับคาจาง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 196,910 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนใหแกพนักงานจาง พรอมทั้งเงิน
ปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง  ตามตําแหนงและกรอบอัตรา
กําลังที่ ก.ท. กําหนด จํานวน 1 อัตรา โดยคํานวณตั้งจายไว 12
 เดือน  * สังกัด กองการศึกษา
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครพนม เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลสําหรับพนักงานจาง (แกไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2558 ลงวันที่ 7
 กันยายน 2559 

งบดําเนินงาน รวม 665,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 287,200 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิด
ชอบการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ เปนไปตามพระ
ราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560 หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85
 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว 3040 ลงวันที่ 26
 กันยายน 2561   
- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนใหกับผูทรงคุณวุฒิ ผูตรวจรายงาน
และประเมินความชํานาญหรือความเชี่ยวชาญผลงานทางวิชาการ
ของพนักงานผูขอรับการประเมิน 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 8,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติแก
พนักงานเทศบาลและลูกจางซึ่งไดรับคําสั่งใหไปปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559
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คาเชาบาน จํานวน 264,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิ์เบิกคา
เชาบานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2551 แกไขเพิ่มเติม และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่นหรือหนังสือสั่งการ
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 4,200 บาท

- เพื่อจายเปนเงินบํารุงการศึกษาและเงินคาเลาเรียนในสถาน
ศึกษา สําหรับผูมีสิทธิไดรับสวัสดิการเกี่ยว กับการศึกษาของ
บุตร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2563 และ
หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3 /ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล แกพนักงานเทศบาล
และลูกจางประจํา ตลอดจนบุคคลในครอบครัวซึ่งมีสิทธิ์เบิกได
ตามระเบียบของทางราชการ

ค่าใช้สอย รวม 95,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการใหผูรับจางทําการอยางใดอยาง
หนึ่ง ซึ่งมิใชเปนการประกอบ ดัดแปลง ซอมแซม ตอเติม เสริม
สรางวัสดุหรือครุภัณฑหรือที่ดินหรือสิ่งกอสราง โดยอยูในความรับ
ผิดชอบของผูรับจาง เชน คาแปลเอกสาร คาเย็บเลม หนังสือ คา
ถายเอกสารพรอมเย็บเลมเขาปก คาจางที่ปรึกษา, คาจางออก
แบบ, คาจางปรับปรุงโดเมน website, คาจางเหมาอื่น ๆ ที่จํา
เปนในกิจการของเทศบาล
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของใหแกเจา
หนาที่ทองถิ่นตามกฎหมายวาดวยการนั้น ลูกจางหรือพนักงานจาง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งไดรับคาจางจากงบประมาณ
รายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือผูที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นสั่งใหไปปฏิบัติราชการใหองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น  โดยจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ คาเชาที่พัก คา
บริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ  และคาใชจาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 50,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมของ เจาหนาที่ทอง
ถิ่นตามกฎหมายวาดวยการนั้น ลูกจางหรือพนักงานจางของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งไดรับคาจางจากงบประมาณราย
จายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือผูที่องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นสั่งใหไปปฏิบัติราชการใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การ
เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4
) พ.ศ. 2561 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2562        
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ค่าวัสดุ รวม 283,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน
(1) ประเภทวัสดุคงทน เชน หนังสือ เครื่องคิดเลข ที่เย็บกระดาษ
ไมบรรทัดเหล็ก กรรไกร เกาอี้พลาสติก ตรายาง พระบรมฉายา
ลักษณ เครื่องตัดกระดาษ แผนป้ายชื่อสํานักงานหรือสํานัก
งาน แผนป้ายจราจรหรือแผนป้ายตาง ๆ ภาพเขียน แผนที่ ฯลฯ 
(2) ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ คลิป ซองเอกสาร ตลับผงหมึก แฟ้ม แบบ
พิมพ ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563 ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการบริหาร งานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
(1) ประเภทวัสดุคงทน เชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรง
ไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า เครื่องประจุ
ไฟ ฯลฯ
(2) ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน ฟวส เข็มขัดรัดสายไฟ เทปพัน
สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า  สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า รีซี
สเตอร มูฟวิ่งคอยสคอนเดนเซอร เบรกเกอร ฯลฯ 
(3) ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน ดอก
ลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรตางๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563 ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการบริหาร งานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว
(1) ประเภทวัสดุคงทน เชน หมอ กระทะ กะละมัง กรอบรูป แกว
น้ํา จานรอง ถัง ถาด มีด ถวยชาม ชอนสอม กระติกน้ํา
รอน กระติกน้ําแข็ง ฯลฯ
(2) ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน  ผงซักฟอก น้ํายาดับ
กลิ่น แปรง  ไมกวาด เขง ผาปูโต๊ะ ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563 ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการบริหาร งานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นสําหรับรถ
จักรยานยนต และกิจกรรมอื่นๆ เชน น้ํามันเบนซิน, น้ํามัน
เครื่อง, และวัสดุอุปกรณอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563 ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการบริหาร งานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประเภทวัสดุคง
ทน เชน ขาตั้งกลอง  ป้ายประชาสัมพันธ ฯลฯ และ ประเภทวัสดุ
สิ้นเปลือง เชน กระดาษเขียนโปสเตอร เมมโมรีการด เอกสารเพ
ยแพรผลการดําเนินงาน ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563 ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการบริหาร งานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร
(1) ประเภทวัสดุคงทน เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ
(2) ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน อุปกรณบันทึกขอมูล เทปบันทึก
ขอมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพเลเซอร กระดาษตอเนื่อง ฯลฯ
(3) ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน หนวยประมวล
ผล แผนกรองแสง แป้นพิมพ เมาส เครื่องกระจายสัญญาณ  เมน
บอรด เมมโมรี่ชิป โปรแกรมคอมพิวเตอร เครื่องอานและบันทึก
ขอมูลแบบตางๆ ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563 ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการบริหารงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564

วัสดุการศึกษา จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กและ
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตําบลธาตุพนม เพื่อบริการแก
เด็ก เยาวชน นักเรียนและประชาชน เชน สื่อการเรียนการ
สอน กระดานลื่นพลาสติก กระดานสมารทบอรด ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยรายไดและการจายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 20,982,610 บาท
งบบุคลากร รวม 6,612,670 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 6,612,670 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 4,685,140 บาท

1) เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล จํานวน 3,201,770 บาท
2) เงินเดือนพนักงานครูหรือครูผูดูแลเด็ก จํานวน 1,483,370
 บาท
- เพื่อจายเปนเงินเดือนใหพนักงานครูเทศบาล เงินเดือนพนักงาน
ครูหรือครูผูดูแลเด็ก พรอมทั้งปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานครู
เทศบาล เงินเดือนพนักงานครู/ครูผูดูแลเด็ก ประจําป  ใหแก
พนักงานครูเทศบาล จํานวน 9  อัตรา และพนักงานครู/ครูผูดูแล
เด็ก จํานวน  5  อัตรา ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 4 มีนาคม 2559 และพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ตามที่ปรากฏใน
แผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-2566 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0816.2/ว 4110 ลงวันที่  14  กรกฎาคม  2563  โดยคํานวณตั้ง
จายไว 12 เดือน * สังกัด กองการศึกษา
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 890,400 บาท

1) เงินวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 604,800
 บาท
- เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษา เพื่อจายเปนเงินวิทยฐานะ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลศรีโค
ตบูร จํานวน 9 อัตรา/12 เดือน (รายการเงินอุดหนุนสําหรับการ
จัดการศึกษาภาคบังคับ) เปนไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 
2) เงินวิทยฐานะขาราชการครู/ครูผูดูแลเด็ก ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก 1,2  จํานวน 285,600 บาท
- เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจายเปนเงิน
วิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษาศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 4 อัตรา/12 เดือน เปนไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,037,130 บาท

1) คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 576,650 บาท 
- เพื่อจายเปนคาจางรายเดือนและชั่วคราวรายเดือนและเงินเพิ่ม
คาครองชีพชั่วคราว พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่ว
ไป ที่ปฏิบัติงานในหนวยงานนี้ จํานวน 4 อัตรา/12 เดือน  เปนไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวัน
ที่ 14 กรกฎาคม 2563 
2) คาตอบแทนพนักงานจาง (สายสนับสนุนการ
สอน)  จํานวน 157,440 บาท                 
- เพื่อจายเปนคาจางรายเดือนและเงินการเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว
พนักงานจางตามภารกิจ (สายสนับสนุนการสอน) ที่ปฏิบัติงานใน
โรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูร (โครงการสนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา) จํานวน 1 อัตา/12 เดือน เปนไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14
 กรกฎาคม 2563 
3) คาตอบแทนพนักงานจาง (นักการภารโรง) จํานวน 120,000
 บาท
- เพื่อจายเปนคาจางรายเดือนและเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวที่
ปฏิบัติงานในโรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูร จํานวน 1 อัตรา/12
 เดือน (รายการเงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาภาค
บังคับ) (โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา)เปน
ไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวัน
ที่ 14 กรกฎาคม 2563 
4) คาตอบแทนพนักงานจางฯ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1,2
 จํานวน 183,040 บาท 
- เพื่อจายเปนคาตอบแทนของพนักงานจาง ที่ปฏิบัติงานในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก1,2  จํานวน 1 อัตรา/12 เดือน (โครงการสนับสนุน
คาใขจายการบริหารสถานศึกษา)เปนไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 
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งบดําเนินงาน รวม 7,807,140 บาท
ค่าใช้สอย รวม 3,801,820 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาทําความสะอาดโรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูรและศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 1,2

จํานวน 390,000 บาท

- เพื่อเปนคาใชจายในการจางเหมาทําความสะอาดโรงเรียน
อนุบาลศรีโคตบูร และศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก 1,2 จํานวน 5 อัตรา/12 เดือน เปนไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563 และแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2566-2570) หนาที่ 141 ลําดับที่ 52

คาจางเหมาพี่เลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูรและศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก 1,2

จํานวน 1,236,300 บาท

- เพื่อเปนคาใชจายในการจจางเหมาพี่เลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลศรี
โคตบูรและศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก 1,2 จํานวน 18 อัตรา/12 เดือน เปนไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563 และแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2566-2570) หนาที่ 141 ลําดับที่ 52

คาพาหนะนําเด็กสงสถานพยาบาล จํานวน 2,410 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการนําเด็กสงสถานพยาบาล (โครงการ
สนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายโครงการปฐมนิเทศผูปกครองเด็กนักเรียน รร.อนุบาลศรีโค
ตบูร

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดสถานที่ คาอาหารและคาเครื่องดื่ม คาถาย
เอกสาร คาวัสดุ-อุปกรณ และคาใชจายอื่นๆ ที่จัดอยูในประเภท
นี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2564 เปนไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนาที่ 130 ลําดับที่ 4
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คาใชจายโครงการปฐมนิเทศผูปกครองเด็กนักเรียนของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กทั้ง 2 แหง

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดสถานที่ คาอาหารและคาเครื่องดื่ม คาถาย
เอกสาร คาวัสดุ-อุปกรณ และคาใชจายอื่นๆ ที่จัดอยูในประเภท
นี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2564 เปนไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนาที่ 130 ลําดับที่ 4

คาใชจายในการจัดการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา จํานวน 164,730 บาท

- เพื่อเปนคาใชจายในการจัดซื้อสื่อวัสดุการเรียนการสอนและ
เครื่องเลนพัฒนาการเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1,2 (ราย
หัว) (โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา) ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2566-2570) หนาที่ 142 ลําดับที่ 54

คาใชจายในการจัดการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย จํานวน 503,540 บาท

- เพื่อจายโรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูร ตามโครงการสนับสนุนคาใช
จายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน  โดยมีคาจัดการเรียนการสอน(รายหัวนักเรียน) ,คาเครื่อง
แบบนักเรียน,คาหนังสือเรียน,คาอุปกรณการเรียนและคาพัฒนาผู
เรียน (โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2566-2570) หนาที่ 139 ลําดับที่ 44

คาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1,2 จํานวน 55,260 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายสําหรับนักเรียนศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก 1,2 ตามโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา
ตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีคาจัดการ
เรียนการสอน (4 รายการ) คาเครื่องแบบนักเรียน,คาหนังสือ
เรียน,คาอุปกรณการเรียนและคาพัฒนาผูเรียน(โครงการสนับสนุน
คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา) ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2565 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ
.2566-2570) หนาที่ 142 ลําดับที่ 55
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คาใชจายในการดําเนินงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ  เชน คาจัด
ซื้อวัสดุสิ่งของรางวัล คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาวัสดุโฆษณาคาจัด
สถานที่ เพื่อเปนการสงเสริมกิจกรรมวันเด็กและเยาวชน และคา
ใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
การเบิกคาใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสง
เสริมกีฬาและการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2564 แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หนาที่ 133 ลําดับ
ที่ 17

คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูโรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูร จํานวน 27,000 บาท

- (โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา) ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ
.2566-2570) หนาที่ 130 ลําดับที่ 7

คาใชจายในการพัฒนาครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็กของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก 1,2

จํานวน 12,000 บาท

- (โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา) ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ
.2566-2570) หนาที่ 129 ลําดับที่ 3

คาใชจายในการรณรงคป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา จํานวน 21,000 บาท

- เพื่อเปนคาใชจายใหโรงเรียน,ครูแกนนํา,เจาหนาที่ อปท,คา
วิทยากร,คาอาหาร,คาที่พัก,คาจัดสถานที่,คาถายเอกสารและคา
ใชจายอื่นๆที่จัดอยูในประเภทนี้(โครงการสนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เปนไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หนาที่ 133 ลําดับที่ 19

คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน จํานวน 16,800 บาท

- เพื่อจายเปนคาอินเตอรเน็ต คาวัสดุ-อุปกรณ และคาใชจาย
อื่นๆ ที่จัดอยูในประเภทนี้ (โครงการสนับสนุนคาใชจายในการ
จัดการบริหารการศึกษา ร.ร.อนุบาลศรีโคตบูร) ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2565 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2566-2570) หนาที่ 141 ลําดับที่ 50 
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คาประกอบเลี้ยงอาหารเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จํานวน 488,780 บาท

- เพื่อเปนคาใชจายในการประกอบเลี้ยงอาหารเด็กปฐมวัย  ซึ่งได
รับโอนมาอยูในความรับผิดชอบของเทศบาล โดยจางเหมา
ประกอบเลี้ยงอาหาร จํานวน 95 คนๆละ 21 บาท 245 วัน ตาม
หลักเกณฑคูมือแนวทางการดําเนินงานและหนังสือสั่งการของกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น(โครงการสนับสนุนคาใชจายในการ
บริหารสถานศึกษา) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว 2019 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เปนไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แกไข เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 หนาที่ 44 ลําดับที่ 1

คาประกอบเลี้ยงอาหารเด็กอนุบาลโรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูร จํานวน 714,000 บาท

- เพื่อเปนคาใชจายในการประกอบเลี้ยงอาหารเด็กอนุบาล
โรงเรียน และใหเด็กที่เขารับบริการไดรับประทานอาหาร
ครบ 5 หมู ซึ่งเทศบาลไดจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลขึ้น เพื่อเปนการ
เตรียมความพรอมของเด็กฯลฯ จํานวน 170 คนๆ
ละ 21 บาท 200 วัน (โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหาร
สถานศึกษา) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 2019 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แกไข เพิ่มเติมและเปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1/2565 หนาที่ 44 ลําดับที่ 1
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

1) คาใชจายในการซอมแซม ร.ร.อนุบาลศรีโคตบูรและศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 1,2 จํานวน 40,000 บาท
- เพื่อเปนคาใชจายในการซอมแซมรั้วโรงเรียนอนุบาลศรีโค
ตบูร  และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1,2 ตามระเบียบกระทรวงการ
คลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570
) หนาที่ 140 ลําดับที่ 46    
2) คาปรับปรุง/ตอเติม/ซอมแซมอาคารเรียนศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก 1,2 จํานวน 30,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาปรับปรุง/ตอเติม/ซอมแซมอาคารเรียนศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก1,2  เชน ประตู หนาตาง ที่แปรงฟัน โถ
สุขภัณฑ และอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัด
ซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนาที่ 140 ลําดับที่ 47   
3) คาบํารุงรักษา/ซอมแซมเครื่องปรับอากาศโรงเรียนอนุบาลศรี
โคตบูร  จํานวน 10,000  บาท
- เพื่อเปนคาใชจายในการบํารุงรักษา/ซอมแซมเครื่องปรับอากา
ศร.ร.อนุบาลศรีโคตบูร ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการ
จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  เปนไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนาที่ 144 ลําดับที่ 63  
4) คาบํารุงรักษา/ซอมแซมเครื่องปรับอากาศ ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก 1,2 จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อเปนคาใชจายในการบํารุงรักษา/ซอมแซมเครื่องปรับอากาศ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก1,2 ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการ
จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เปนไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนาที1่44 ลําดับที่ 64   
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ค่าวัสดุ รวม 3,816,320 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 3,816,320 บาท

1) คาอาหารเสริม (นม)
- เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม (นม)  สําหรับเด็กนักเรียนที่อยูใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ทั้ง 2 แหง และสําหรับแจกใหเด็กนัก
เรียนตามหลักเกณฑที่สํานักงบประมาณ หรือหนวยงานราชการ
ถายโอนงบประมาณกําหนดไว  สําหรับแจกนักเรียนในโรงเรียน
ประถมศึกษา ที่เทศบาลตําบลธาตุพนมรับผิดชอบกรณีงบ
ประมาณที่ไดรับการจัดสรรไมเพียงพอแกการเบิกจายหรือจัดสรร
ลาชา โดยจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ซึ่งเปนนมสดพรอมดื่ม ยู เอช
 ทีแบบกลอง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร รสจืด  นัก
เรียน จํานวน 1,877 คนๆ ละ 7.82 บาท จํานวน 260 วัน ตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 4652 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เปนไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แกไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1/2565 หนาที่ 45 ลําดับที่ 2

ค่าสาธารณูปโภค รวม 189,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 130,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟ้าที่ใชในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1,2 และ
โรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูร  

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาน้ําประปาที่ใชในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก1,2 และ ร.ร
.อนุบาลศรีโคตบูร 

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาอินเตอรเน็ตศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
ธาตุพนม 1,2
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งบเงินอุดหนุน รวม 6,562,800 บาท
เงินอุดหนุน รวม 6,562,800 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนคาอาหารกลางวันโรงเรียนบานหัวบึงทุง จํานวน 3,200,400 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน สําหรับ
เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 – ป.6 โรงเรียนบานหัวบึง
ทุง  จํานวน 762 คน ในอัตรามื้อละ 21 บาทตอคน จํานวน 200
 วัน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แกไขเพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 หนาที่ 25 ลําดับที่ 11

อุดหนุนคาอาหารกลางวันโรงเรียนวัดพระธาตุพนม จํานวน 3,362,400 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน สําหรับ
เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 – ป.6 โรงเรียนบานหัวพระธาตุ
พนม  จํานวน 792 คน ในอัตรามื้อละ 21 บาทตอ
คน จํานวน 200 วัน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แกไขเพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 หนาที่ 25 ลําดับที่ 12
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 3,646,600 บาท

งบบุคลากร รวม 2,621,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,621,600 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,433,200 บาท

 เพื่อจายเปนเงินเดือนใหพนักงานเทศบาล พรอมทั้งปรับปรุงเงิน
เดือนของพนักงานเทศบาลประจําป  ใหแกพนักงาน
เทศบาล จํานวนอัตรา  4 อัตรา ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบ
แทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 4 มีนาคม 2559 และพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ตามที่ปรากฏใน
แผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-2566 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน * สังกัด กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

เงินประจําตําแหนง จํานวน 188,400 บาท

- เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง จํานวน 2 อัตรา โดยคํานวณตั้ง
จายไว 12 เดือน * สังกัด กองสาธารณสุขและสิงแวดลอม
  - เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครพนม เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ลงวัน
ที่ 10 พฤษภาคม 2559 
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งบดําเนินงาน รวม 1,025,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 411,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิด
ชอบการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ เปนไปตามพระ
ราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560 หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85
 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว 3040 ลงวันที่ 26
 กันยายน 2561   
- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนใหกับผูทรงคุณวุฒิ ผูตรวจรายงาน
และประเมินความชํานาญหรือความเชี่ยวชาญผลงานทางวิชาการ
ของพนักงานผูขอรับการประเมิน 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติแก
พนักงานเทศบาลและลูกจางซึ่งไดรับคําสั่งใหไปปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559

คาเชาบาน จํานวน 180,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิ์เบิกคา
เชาบานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2551 แกไขเพิ่มเติม และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่นหรือหนังสือสั่งการ
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินบํารุงการศึกษาและเงินคาเลาเรียนในสถาน
ศึกษา สําหรับผูมีสิทธิไดรับสวัสดิการเกี่ยว กับการศึกษาของ
บุตร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2563 และ
หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3 /ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล แกพนักงานเทศบาล
และลูกจางประจํา ตลอดจนบุคคลในครอบครัวซึ่งมีสิทธิ์เบิกได
ตามระเบียบของทางราชการ

ค่าใช้สอย รวม 516,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม จํานวน 351,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจางผูปฏิบัติงานดานการพัฒนาสิ่งแวดลอมในเขต
เทศบาลตําบลธาตุพนม จํานวน 6 อัตรา/12 เดือน เปนไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563 และแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2566 - 2570) หนาที่ 57 ลําดับที่ 34
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของใหแกเจา
หนาที่ทองถิ่นตามกฎหมายวาดวยการนั้น ลูกจางหรือพนักงานจาง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งไดรับคาจางจากงบประมาณ
รายจาย  ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือผูที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นสั่งใหไปปฏิบัติราชการใหองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น  โดยจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก คา
บริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน  คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ  และคาใชจาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมของ  เจาหนาที่ทอง
ถิ่นตามกฎหมายวาดวยการนั้น  ลูกจางหรือพนักงานจางของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  ซึ่งไดรับคาจางจากงบประมาณราย
จาย ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือผูที่องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นสั่งใหไปปฏิบัติราชการใหองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557 
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 45,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การ
เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4
) พ.ศ. 2561 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2562        

ค่าวัสดุ รวม 98,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน
(1) ประเภทวัสดุคงทน เชน หนังสือ เครื่องคิดเลข ที่เย็บกระดาษ
ไมบรรทัดเหล็ก กรรไกร เกาอี้พลาสติก ตรายาง พระบรมฉายา
ลักษณ เครื่องตัดกระดาษ แผนป้ายชื่อสํานักงานหรือสํานัก
งาน แผนป้ายจราจรหรือแผนป้ายตาง ๆ ภาพเขียน แผนที่ ฯลฯ 
(2) ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ คลิป ซองเอกสาร ตลับผงหมึก แฟ้ม แบบ
พิมพ ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563 ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการบริหาร งานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
(1) ประเภทวัสดุคงทน เชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรง
ไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า เครื่องประจุ
ไฟ ฯลฯ
(2) ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน ฟวส เข็มขัดรัดสายไฟ เทปพัน
สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า  สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า รีซี
สเตอร มูฟวิ่งคอยสคอนเดนเซอร เบรกเกอร ฯลฯ 
(3) ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน ดอก
ลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรตางๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563 ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการบริหาร งานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว
(1) ประเภทวัสดุคงทน เชน หมอ กระทะ กะละมัง กรอบรูป แกว
น้ํา จานรอง ถัง ถาด มีด ถวยชาม ชอนสอม กระติกน้ํา
รอน กระติกน้ําแข็ง ฯลฯ
(2) ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน  ผงซักฟอก น้ํายาดับ
กลิ่น แปรง  ไมกวาด เขง ผาปูโต๊ะ ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563 ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการบริหาร งานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประเภทวัสดุคง
ทน เชน ขาตั้งกลอง  ป้ายประชาสัมพันธ ฯลฯ และ ประเภทวัสดุ
สิ้นเปลือง เชน กระดาษเขียนโปสเตอร เมมโมรีการด เอกสารเพ
ยแพรผลการดําเนินงาน ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563 ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการบริหาร งานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องแตงกาย เชน เสื้อกาวด หมวด ถุง
มือ รองเทา ผากันเปื้อน เปนตน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบ
ประมาณ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
บริหาร งานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่  22
 มีนาคม 2564
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร
(1) ประเภทวัสดุคงทน เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ
(2) ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน อุปกรณบันทึกขอมูล เทปบันทึก
ขอมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพเลเซอร กระดาษตอเนื่อง ฯลฯ
(3) ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน หนวยประมวล
ผล แผนกรองแสง แป้นพิมพ เมาส เครื่องกระจายสัญญาณ  เมน
บอรด เมมโมรี่ชิป โปรแกรมคอมพิวเตอร เครื่องอานและบันทึก
ขอมูลแบบตางๆ ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563 ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการบริหารงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 383,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 83,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 58,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตวตามโครงการสัตว
ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา

จํานวน 8,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียน
สัตว เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การจัดสวัสดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2562 และแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2566 - 2570) หนาที่ 55  ลําดับที่ 27
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานสํารวจและฉีดวัคซีนให
แกสุนัขและแมวในเขตเทศบาลตําบลธาตุพนม เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดสวัส
ดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 แผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ. 2566 -2567) หนาที่ 54 ลําดับที่ 26

ค่าวัสดุ รวม 25,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการ
แพทย เชน ยา เวชภัณฑตางๆ ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563 ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการบริหารงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564

งบเงินอุดหนุน รวม 300,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 300,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนศูนยเฉลิมพระเกียรติชวยเหลือผูป่วยเอดสและผูติดเชื้อ HIV จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหศูนยเฉลิมพระเกียรติชวยเหลือผูป่วย
เอดส และผูติดเชื้อ HIV เกี่ยวกับการดําเนินการโรคเอดส อําเภอ
ธาตุพนม เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุด
หนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และแกไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 และแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2566 -2570) หนาที่ 71 ลําดับที่ 5
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เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

โครงการตามพระราชดําริดานสาธารณสุข จํานวน 280,000 บาท

- เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามพระราชดําริดาน
สาธารณสุข เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุด
หนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และแกไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2566 -2570) หนาที่ 52 ลําดับที่ 20

งานศูนย์บริการสาธารณสุข รวม 80,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการเยี่ยมบาน (Home Visit) จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการเยี่ยมแนะนําใหความชวยเหลือผูสูง
อายุ ผูพิการ ผูป่วยเรื้อรัง ผูดอยโอกาส ตลอดจนพัฒนาอาสา
สมัครในการดูแลกลุมดังกลาว เปนตน  เปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หนาที่ 73 ลําดับที่ 10

โครงการรณรงคเลี้ยงลูกดวยนมแม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานสงเสริมใหความรูการเลี้ยง
ลูกดวยนมแม เพื่อสงเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภใหมีความพรอมใน
การเลี้ยงลูกดวยนมแม และสงเสริมภาวะโภชนาการทารกวัยแรก
เกิดถึง 6 เดือนแรก  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2566 - 2570) หนาที่ 74 ลําดับที่ 14 

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตรและการ
แพทย เชน แอมโมเนีย สําลี ผาพันแผล เครื่องมือวัดอุณหภูมิ เปน
ตน รวมถึงคาวัสดุวิทยาศาสตรและการแพทยอื่นๆ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563 ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการบริหารงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 40,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟ้าที่ใชในสํานักงานเทศบาล
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจาย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4
) พ.ศ.2561

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาน้ําประปาที่ใชในสํานักงานเทศบาล
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจาย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4
) พ.ศ.2561

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 2,790,260 บาท

งบบุคลากร รวม 1,964,260 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,964,260 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,655,860 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหพนักงานเทศบาล พรอมทั้งปรับปรุงเงิน
เดือนของพนักงานเทศบาลประจําปใหแกพนักงาน
เทศบาล  จํานวนอัตรา 6  อัตรา  ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดนครพนม  เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบ
แทนอื่น (ฉบับที่ 6)  ลงวันที่ 4 มีนาคม 2559 และพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ตามที่ปรากฏใน
แผนอัตรากําลังสามป งบประมาณ 2564-2566 และแกไขเพิ่ม
เติมถึงปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน  *สังกัด กอง
สวัสดิการสังคม       
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 188,400 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง จํานวน 4 อัตรา แยกราย
ละเอียด ดังนี้ ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม จํานวน 1
 อัตรา และหัวหนาฝ่ายระดับตน จํานวน 3 อัตรา โดยคํานวณตั้ง
จายไว 12 เดือน *สังกัด กองสวัสดิการสังคม*        
เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครพนม เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ลงวัน
ที่ 10 พฤษภาคม 2559       

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนใหแกพนักงาน พรอมทั้งเงินปรับปรุง
คาตอบแทนพนักงานจางตามตําแหนงและ      
กรอบอัตรากําลังที่ ก.ท. กําหนด จํานวน 1 อัตรา แยกราย
ละเอียดดังนี้พนักงานจางทั่วไป(คนงาน) จํานวน 1 อัตราโดย
คํานวณตั้งจายไว 12 เดือน *สังกัด กองสวัสดิการสังคม เปนไป
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครพนม เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลสําหรับพนักงานจาง(แกไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2558 ลงวันที่ 7
 กันยายน 2559       

งบดําเนินงาน รวม 826,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 108,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติแก
พนักงานเทศบาลและลูกจางซึ่งไดรับคําสั่งใหไปปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559      
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คาเชาบาน จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิ์เบิกคาเชา
บานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่นพ.ศ.2551 แกไขเพิ่มเติมและหนังสือกระทรวง
มหาดไทยที่ มท 08002/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559
 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบาน
ของขาราชการสวนทองถิ่นหรือหนังสือสั่งการตางๆที่เกี่ยวของ      
 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินบํารุงการศึกษาและเงินคาเลาเรียนในสถาน
ศึกษา สําหรับผูมีสิทธิไดรับสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2563  และหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2559       

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล แกพนักงานเทศบาล
และลูกจางประจํา ตลอดจนบุคคลในครอบครัวซึ่ง มีสิทธิ์เบิกได
ตามระเบียบของทางราชการ       
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ค่าใช้สอย รวม 578,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการใหผูรับจางทําการอยางใดอยาง
หนึ่ง ซึ่งมิใชเปนการประกอบ ดัดแปลงซอมแซม ตอเติม เสริม
สรางวัสดุหรือครุภัณฑหรือที่ดินหรือสิ่งกอสราง โดยอยูในความรับ
ผิดชอบของผูรับจาง เชน คาแปลเอกสาร คาเย็บเลมหนังสือ คา
ถายเอกสารพรอมเย็บเลมเขาปก คาจางที่ปรึกษา, คาจางออก
แบบ,  คาจางเหมาอื่นๆ , จางเหมาทําตรายาง ที่จําเปนในกิจการ
ของเทศบาล       

โครงการศูนยชวยเหลือประชาชนเทศบาลตําบลธาตุพนม จํานวน 156,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการจางเหมาบริการ จํานวน 2 อัตรา/12
 เดือน และจัดใหมีการสํารวจและลงทะเบียนรับเรื่องขอความชวย
เหลือจากประชาชน  และองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถ
ดําเนินการชวยเหลือไดตามสภาพปัญหา เปนไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 และแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570
) หนาที่ 56  ลําดับที่ 29       

โครงการศูนยบริการคนพิการเทศบาลตําบลธาตุพนม จํานวน 156,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการจางเหมาบริการตามโครงการศูนยบริการ
คนพิการ จํานวน 2 อัตรา/12 เดือน ใหเกิดประโยชนในการสง
เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทุกระดับใหเปนไปอยางทั่ว
ถึงตอไป เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 และแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2566-2570) แกไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565
 หนาที่  34 ลําดับที่ 4       
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โครงการศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ จํานวน 156,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการจางเหมาบริการ   ตามโครงการศูนย
บริการผูสูงอายุ จํานวน 2 อัตรา/12 เดือน ใหเกิดประโยชนใน
การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุใหมีความเปนอยูทีดี
ขึ้น เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 และแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2566 - 2570) แกไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565
หนาที่ 33 ลําดับที่ 3       

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของใหแกเจา
หนาที่ทองถิ่นตามกฎหมายวาดวยการนั้น ลูกจางหรือพนักงานจาง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งไดรับคาจางจากงบประมาณ
รายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือผูที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นสั่งใหไปปฎิบัติราชการใหองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น โดยจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชา ที่พัก คาบริการ
จอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมใน
การสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ของ เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555  แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559        

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น
ตามกฎหมายวาดวยการนั้น ลูกจางหรือพนักงานจางขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งไดรับคาจางจากงบประมาณรายจายของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือผูที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นสั่ง
ใหไปปฏิบัติราชการใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน  เพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การรับเงิน  การเบิกจายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547  แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4)  พ.ศ.2561   และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการบริหารงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562        

ค่าวัสดุ รวม 140,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน
(1) คาวัสดุคงทน เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขที่เย็บกระดาษไม
บรรทัดเหล็ก กรรไกร เกาอี้พลาสติก ตรายาง พระบรมฉายา
ลักษณ เครื่องตัดกระดาษ แผนป้ายชื่อสํานักงานหรือสํานัก
งาน แผนป้ายจราจรหรือแผนป้ายตางๆ ภาพเขียน แผนที่ ฯลฯ
(2) ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ คลิป ซองเอกสาร ตลับผงหมึก แฟ้ม แบบ
พิมพ ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ ฯลฯ       
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563  ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายในการบริหาร งานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562        
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว
(1) ประเภทวัสดุคงทน เชน หมอ กระทะ กะละมัง กรอบรูป แกว
น้ํา จานรอง ถัง ถาด มีด ถวยชาม ชอนสอม      
กระติกน้ํารอน กระติกน้ําแข็ง ฯลฯ
(2) ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน ผงซักฟอก น้ํายาดับ
กลิ่น แปรง ไมกรวด เขง ผาปูโต๊ะ ฯลฯ
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563  ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายในการบริหาร งานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562        

วัสดุกอสราง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุในการกอสราง
(1) ประเภทวัสดุคงทน เชน ไม
ตางๆ คอน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลี่อย ขวาน กบใสไม เทป
วัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวานมือ โถ
สวม อางลางมือ  ฯลฯ
(2) ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน น้ํามันทาไม ทินเนอร สี ปูน
ซีเมนต ทราย ยางมะตอยสําเร็จรูป อิฐหรือ
ซีเมนต บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเสน แปรงทาสี ปูน
ขาว แผนดินเหนียวสังเคราะห ฯลฯ
(3) ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน ทอน้ําและ
อุปกรณประปา ทอตางๆ ทอน้ําบาด ฯลฯ      
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563 พระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายในการบริหาร งานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562        
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง เชน แก๊สหุงตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามัน
ก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามัน จารบี น้ํามันเครื่อง น้ํามัน
เครื่อง ถาน ก๊าซ น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563  ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายในการบริหาร งานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562        

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร
(1) ประเภทวัสดุคงทน เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ       
(2) ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน อุปกรณบันทึกขอมูล เทปบันทึก
ขอมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพเลเซอร กระดาษตอเนื่อง ฯลฯ
(3) ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน หนวยประมวล
ผล แผนกรองแสง แป้นพิมพ เมาส เครื่องกระจายสัญญาณ เมน
บอรด เมมโมรี่ชิป โปรแกรมคอมพิวเตอร เครื่องอานและบันทึก
ขอมูลแบบตางๆ ฯลฯ 
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563  ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2562 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564       
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 110,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายตามโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ทั้ง 14
 ชุมชน ในเขตเทศบาล โดยมีคาใชจายตางๆ ไดแก คาอาหาร
พรอมเครื่องดื่ม คาจัดสถานที่คาจางเหมาเครื่องเสียง และคาใช
จายอื่นใดที่เกี่ยวของ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2562 และแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570
) ลําดับที่  22 หนาที่ 77     

คาใชจายในการสังคมสงเคราะห จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อเปนคาใชจายในการสังคมสงเคราะหสตรี เด็กเยาวชน ผูสูง
อายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส การจัดสวัสดิการสตรี เด็ก เยาวชน ผู
สูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาส การจัดสวัสดิการสังคม การชวย
เหลือสงเคราะหผูป่วยที่ยากไร การชวยเหลือประชาชนดานพัฒนา
คุณภาพชีวิต ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช
จายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ
. 2561 และแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ลําดับที่ 27
 หนา 79      
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,207,760 บาท

งบบุคลากร รวม 755,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 755,760 บาท
คาจางลูกจางประจํา จํานวน 275,760 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาจางลูกจางประจํา  พรอมทั้งปรับปรุงเงินคาจาง
ประจําประจําป  จํานวนอัตรา  1  อัตรา  ตามประกาศคณะ
กรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครพนม  เรื่อง  หลักเกณฑ
และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและ
ประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวัน
ที่  4  มีนาคม  2559  และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น  พ. ศ.  2542  ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง
สามป  (ปงบประมาณ  2564-2566  และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน)  โดยคํานวณตั้งจายไว  12  เดือน  * สังกัด  กองชาง  

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 480,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนใหแกพนักงานจาง  พรอมทั้งเงินปรับ
ปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง  ตามตําแหนงและกรอบอัตรากําลัง
ที่  ก.ท.  กําหนด  จํานวน  4  อัตรา  แยกรายละเอียด  ดัง
นี้  พนักงานจางทั่วไป  จํานวน  4  อัตรา  โดยคํานวณตั้งจาย
ไว  12  เดือน  * สังกัด  กองชาง
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครพนม  เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลสําหรับพนักงานจาง  (แกไขเพิ่มเติม)  พ. ศ.  2558  ลงวัน
ที่  7  กันยายน  2559
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งบดําเนินงาน รวม 452,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อเปนคาใชจายในการจางเหมาบริการใหผูรับจางทําการอยาง
ใดอยางหนึ่ง  ซึ่งมิใชเปนการประกอบ  ดัดแปลง  ซอมแซม ตอ
เติมเสริมสรางวัสดุหรือครุภัณฑหรือที่ดินหรือสิ่งกอสราง  โดยอยู
ในความรับผิดชอบของผูรับจาง  เชน  คาจางเหมาขุดลอกกําจัด
ผักตบชวาสวนสาธารณะบึงใหญ คาถายเอกสารพรอมเย็บเลมเขา
ปก คาติดตั้งเครื่องรับโทรศัพทคาติดตั้งไฟฟ้า คาจางเหมาสูบ
น้ํา คาตักสิ่งปฏิกูล คาบริการกําจัดปลวก คาถายวิดีโอ คาถาย
ภาพนิ่ง และคาลางฟลม เปนตน

ค่าวัสดุ รวม 402,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน
(1)  ประเภทวัสดุคงทน  เชน  หนังสือ  เครื่องคิดเลข  ที่เย็บ
กระดาษ  ไมบรรทัดเหล็ก กรรไกร เกาอี้พลาสติก ตรายาง  พระ
บรมฉายาลักษณ  เครื่องตัดกระดาษ  แผนป้ายชื่อสํานัก
งาน  แผนป้ายจราจร  หรือแผนป้ายตาง ๆ ภาพเขียน  แผนที่ ที่ถู
พื้น แผงกั้นหองแบบรื้อถอนได  ฯลฯ
(2) ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง เชน  กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา  เทปกาว  ยางบล
  น้ํายาลบคําผิด  กาว  สมุด  น้ําหมึกปริ๊นท  ตัวเย็บ
กระดาษ  ลวดเย็บกระดาษ  คลิป  ซองเอกสาร  ตลับผง
หมึก  แฟ้ม  แบบพิมพ  ธงชาติ  สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจาง
พิมพ  ฯลฯ  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ. ศ. 2563  ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการบริหารงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น                     พ.ศ. 2562  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว  1627  ลงวันที่  22
  มีนาคม  2564
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
(1)  ประเภทวัสดุคงทน  เชน  ไมโครโฟน  ขาตั้ง
ไมโครโฟน  หัวแรงไฟฟ้า  เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า  เครื่องวัดแรง
ดันไฟฟ้า  เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า  เครื่องประจุไฟ  ฯลฯ
(2)  ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  เชน  ฟวส  เข็มขัดรัดสายไฟ  เทป
พันสายไฟ  ปลั๊กไฟฟ้า  สายไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า  สวิตซไฟฟ้า  รีซี
สเตอร  มูฟวิ่งคอยสคอนเดนเซอร  เบรกเกอร  ฯลฯ  
(3)  ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล  เชน  ดอก
ลําโพง  แผงวงจร  ผังแสดงวงจรตาง ๆ  แผงบังคับทางไฟ  ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียนกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563  ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการบริหารงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ. ศ. 2562 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว  
(1)  ประเภทวัสดุคงทน  เชน  หมอ  กระทะ  กะละมัง  กรอบ
รูป  แกวน้ํา  จานรอง  ถัง  ถาด  มีด  ถวยชาม  ชอน
สอม  กระติกน้ํารอน  กระติกน้ําแข็ง  ฯลฯ
(2)  ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  เชน  น้ําดื่ม  ผงซักฟอก  น้ํายาดับ
กลิ่น  แปรง  ไมกวาด  เขง  ผาปูโต๊ะ  ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียนกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ. ศ.  2563  ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการบริหารงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ. ศ. 2562 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 112,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  สําหรับรถยนต รถจักรยานยนต เครื่องสูบ
น้ํา  เครื่องตัดหญา  เลื่อยโซยนต เครื่องตบดิน  และเครื่องกําเนิด
ไฟฟ้า เชน  น้ํามันดีเซล  น้ํามันเบนซิน และน้ํามันเครื่อง  เปนตน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ. ศ.  2563  ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการบริหารงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ. ศ.  2562 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627  ลงวันที่  22  มีนาคม  2564

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร
(1)  ประเภทวัสดุคงทน  เชน  แผนหรือจานหรือเทปบันทึก
ขอมูล  ฯลฯ 
(2)  ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  เชน  อุปกรณบันทึกขอมูล  เทป
บันทึกขอมูล  หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหนับเครื่อง
คอมพิวเตอร  ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพเลเซอร  กระดาษตอ
เนื่อง  ฯลฯ
(3)  ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน หนวย
ประมวลผล แผนกรองแสง แป้นพิมพ เมาส  เครื่องกระจาย
สัญญาณ  เมนบอรด  เมมโมรี่ชิป  โปรแกรมคอมพิวเตอร  เครื่อง
อานและบันทึกขอมูลแบบตาง ๆ  ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ. ศ.  2563  ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการบริหารงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ. ศ. 2562 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว  1627  ลงวันที่  22
  มีนาคม  2564
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งานสวนสาธารณะ รวม 572,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 572,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 572,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
(1)  ประเภทวัสดุคงทน  เชน  ไมโครโฟน  ขาตั้ง
ไมโครโฟน  หัวแรงไฟฟ้า  เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า  เครื่องวัดแรง
ดันไฟฟ้า  เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า  เครื่องประจุไฟ  ฯลฯ
(2)  ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  เชน  ฟวส  เข็มขัดรัดสายไฟ  เทป
พันสายไฟ  ปลั๊กไฟฟ้า  สายไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า  สวิตซไฟฟ้า  รีซี
สเตอร  มูฟวิ่งคอยสคอนเดนเซอร  เบรกเกอร  ฯลฯ  
(3)  ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล  เชน  ดอก
ลําโพง  แผงวงจร  ผังแสดงวงจรตาง ๆ  แผงบังคับทางไฟ  ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียนกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ. ศ.  2563  ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการบริหารงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ. ศ. 2562 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว  1627  ลงวันที่  22
  มีนาคม  2564

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว  
(1)  ประเภทวัสดุคงทน  เชน  หมอ  กระทะ  กะละมัง  กรอบ
รูป  แกวน้ํา  จานรอง  ถัง  ถาด  มีด  ถวยชาม  ชอน
สอม  กระติกน้ํารอน  กระติกน้ําแข็ง  ฯลฯ
(2)  ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  เชน  น้ําดื่ม  ผงซักฟอก  น้ํายาดับ
กลิ่น  แปรง  ไมกวาด  เขง  ผาปูโต๊ะ  ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียนกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ. ศ.  2563  ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการบริหารงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ. ศ. 2562 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว  1627  ลงวันที่  22
  มีนาคม  2564
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วัสดุกอสราง จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง
(1)  ประเภทวัสดุคงทน เชน ไม  แปรง
ทาสี  ทราย  อิฐ  หิน  กระเบื้อง  สังกะสี  ตะปู  คอน  จอบ  เสีย
ม ทอน้ํา  เหล็กเสน  เลื่อยและขวาน  ฯลฯ 
(2)  ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  เชน  ดิน ลูกรัง  ทินเนอร  สี  ปูน
ซีเมนต  ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ. ศ.  2563  ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการบริหารงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ. ศ.  2562  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว  1627  ลงวันที่  22
  มีนาคม  2564

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 112,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  สําหรับรถยนต รถจักรยานยนต เครื่องสูบ
น้ํา  เครื่องตัดหญา  เลื่อยโซยนต เครื่องตบดิน  และเครื่องกําเนิด
ไฟฟ้า เชน  น้ํามันดีเซล  น้ํามันเบนซิน และน้ํามันเครื่อง  เปนตน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ. ศ.  2563  ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการบริหารงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ. ศ. 2562 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว  1627  ลงวันที่  22
  มีนาคม  2564
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วัสดุการเกษตร จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุการเกษตร
(1)  ประเภทวัสดุคงทน  เชน  สปริงเกอร  จอบ  เสียม  กรรไกร
ตัดหญา  คราด  กระถางตนไม  สายยาง  มีดดายหญา  กระเบื้อง
ซีเมนตสําหรับตกแตงทางเดินและบัวรดน้ํา  ฯลฯ        
(2)  ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  เชน  ปุย  ยาป้องกันและกําจัดศัตรู
พืช   พันธุไมดอกไมประดับ   ดินผสมแกลบหรือขี้เถา  ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ. ศ.  2563  ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการบริหารงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ. ศ. 2562 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว  1627  ลงวันที่  22
  มีนาคม  2564 

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 7,221,840 บาท
งบบุคลากร รวม 2,328,240 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,328,240 บาท
คาจางลูกจางประจํา จํานวน 892,200 บาท

- เพื่อจายเปนคาจางลูกจางประจํา และเงินปรับปรุงคาจางประจํา
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,436,040 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนใหแกพนักงานจาง พรอมทั้งเงิน
ปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง  ตามตําแหนงและกรอบอัตรา
กําลังที่ ก.ท. กําหนด จํานวน 2 อัตรา โดยคํานวณตั้งจายไว 12
 เดือน  * สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครพนม เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลสําหรับพนักงานจาง (แกไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2558 ลงวันที่ 7
 กันยายน 2559 
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งบดําเนินงาน รวม 3,893,600 บาท
ค่าใช้สอย รวม 2,903,600 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการใหผูรับจางทําการอยางใดอยาง
หนึ่ง ซึ่งมิใชเปนการประกอบ ดัดแปลง ซอมแซม ตอเติม เสริม
สรางวัสดุหรือครุภัณฑหรือที่ดินหรือสิ่งกอสราง โดยอยูในความรับ
ผิดชอบของผูรับจาง เชน คาแปลเอกสาร คาเย็บเลม หนังสือ คา
ถายเอกสารพรอมเย็บเลมเขาปก คาจางที่ปรึกษา, คาจางออก
แบบ, คาดูดตักสิ่งปฏิกูล, คาจางเหมาอื่น ๆ ที่จําเปนในกิจการ
ของเทศบาล

คาตอบแทนพนักงานจางรายวัน จํานวน 180,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนใหแกพนักงานจางรายวัน งาน
นมัสการพระธาตุพนม

คาธรรมเนียมตางๆ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมตาง ๆ 
โครงการจางผูดูแลสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย จํานวน 93,600 บาท

- เพื่อจายเปนคาจางเหมาผูดูแลสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย ณ
 บริเวณบานโปรง ตําบลฝังแดง อ.ธาตุพนม จํานวน 1 อัตรา โดย
คํานวณตั้งจายไว 12 เดือน สังกัดกองสาธารณสุขฯ ตามระเบียบ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 4044 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2566 -2570) หนาที่ 65 ลําดับที่ 22 

โครงการจางเหมาทําความสะอาดชุมชน จํานวน 2,250,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจางผูปฏิบัติงานดานการพัฒนาสิ่งแวดลอมในเขต
เทศบาลตําบลธาตุพนม จํานวน 25 อัตรา ๆ ละ ไมเกิน 9,000
 บาท/เดือน โดยคํานวณ ตั้งจายไว 12 เดือน ตามระเบียบหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2566 -2570) หนาที่ 65  
 ลําดับที่ 21
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการธนาคารขยะตนแบบ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการอบรมสัมมนาธนาคารขยะตน
แบบ เชน คาตกแตงสถานที่, พิธีเปด- พิธีปด,คาตอบแทน
วิทยากร,คาเบี้ยเลี้ยง,คาเชาที่พัก,คาวัสดุอุปกรณ,คาจางเหมารถ
ยนต , คาป้าย , คาอาหาร , คาเครื่องดื่ม , และคาใชอื่นใดที่เกี่ยว
ของ ฯลฯ 
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563 ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 และเปนไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แกไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1/2565 หนาที่  5  ลําดับที่ 2

โครงการรพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขยะใหถูกตองตามหลัก
สุขาภิบาล

จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพการ
บริหารจัดการขยะใหถูกตองตามหลักสุขาภิบาล เชน คาตกแตง
สถานที่, พิธีเปด- พิธีปด,คาตอบแทนวิทยากร,คาเบี้ยเลี้ยง,คาเชา
ที่พัก,คาวัสดุอุปกรณ,คาจางเหมารถยนต , คาป้าย , คา
อาหาร , คาเครื่องดื่ม , และคาใชอื่นใดที่เกี่ยวของ ฯลฯ 
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563 ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 และเปนไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แกไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1/2565 หนาที่  5  ลําดับที่ 1
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การ
เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4
) พ.ศ. 2561 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2562        

ค่าวัสดุ รวม 990,000 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว
(1) ประเภทวัสดุคงทน เชน หมอ กระทะ กะละมัง กรอบรูป แกว
น้ํา จานรอง ถัง ถาด มีด ถวยชาม ชอนสอม กระติกน้ํา
รอน กระติกน้ําแข็ง ฯลฯ
(2) ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน  ผงซักฟอก น้ํายาดับ
กลิ่น แปรง  ไมกวาด เขง ผาปูโต๊ะ ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563 ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการบริหาร งานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564

วัสดุกอสราง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุในการปรับปรุงซอมแซมทรัพยสินที่อยูใน
ความรับผิดชอบ เชน ไม สี แปรงทาสี ปูน
ซีเมนต ทราย อิฐ หิน ดิน ลูกรัง กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เปน
ตน และรวมถึงวัสดุกอสรางอื่นๆ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 45,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสงเพื่อปรับปรุง ซอมแซม
รถยนต เครื่องยนตตาง ๆ เชน ยาง แบตเตอรี่ ฯลฯ และรวมถึงคา
วัสดุยานพาหนะและขนสงอื่นๆ ที่มีราคาตอหนวยไม
เกิน 5,000.-  บาท 
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 850,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นที่ใชในหนวยงาน
นี้ เชน  น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อเปนคาซื้อกากน้ําตาล พันธิพืช  พันธุสัตว ปุย อุปกรณสํา
หรับขยายพันธิพืช พันธุสัตว เปนตน และรวมถึงคาวัสดุการเกษตร
อื่นๆ

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติงาน เสื้อ กางเกง ผา เครื่อง
หมายตางๆ ถุงมือ/ถุงเทา รองเทา เข็มขัด หมวก ผาผูกคอ เสื้อ
สะทอนแสง เสื้อชูชีพ ฯลฯ

งบลงทุน รวม 1,000,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,000,000 บาท
คาซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน

โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อรองรับการกําจัดขยะมูลฝอย จํานวน 1,000,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อที่ดินเพื่อรองรับการกําจัดขยะ
มูลฝอย เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2566 - 2570) แกไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1/2565 หนาที่ 7 ลําดับที่ 3
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 300,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 300,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการกองทุนสวัสดิการชุมชน เทศบาลตําบลธาตุพนม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการในการสงเสริมการออม
เงินของประชาชน  และการจัดระบบสวัสดิการชุมชน        
ดูแลกันเองระหวางสมาชิกตั้งแตเกิดจนเสียชีวิต ฯลฯ 
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563  ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 และเปนไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แกไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1/2565หนาที่ 38  ลําดับที่ 2       

โครงการจัดทําแผนชุมชน ยุทธศาสตรเพื่อพึ่งพาตนเอง จํานวน 30,000 บาท

 เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการแกปัญหาความ
ยากจนและดําเนินการจัดทําแผนชุมชน โดยดําเนินงาน
ตามนโยบายของรัฐบาล เชน คาวิทยาการ คาอาหาร คาวัสดุ
อุปกรณคาเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยวิธีงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายในการบริหาร
งานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 และเปนไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนาที่ 80  ลําดับที่ 31      
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โครงการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคน
พิการ ผูสูงอายุ และทุกกลุมวัย ไดเขาถึงและใชประโยชนจากภาค
รัฐ โดยจัดสิ่งอํานวยความสะดวก 5  ประเภท ไดแก ทาง
ลาด, หองน้ํา, ป้ายสัญลักษณ, ลานจอดรถ,ศูนยบริการขอมูลขาว
สาร ฯลฯ เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563       
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562  และเปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แกไข เพิ่มเติมและเปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1/2565 หนาที่ 8 ลําดับที่ 1       

โครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อสรางความมั่นคงทางอาหาร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ ในการสรางความมั่งคง
ทางอาหารใหระดับครัวเรือน  ลดรายจายในการดํารงชีวิตของ
ประชาชนและสรางรายไดระยะสั้นในระดับครัวเรือนและระดับ
กลุมอาชีพ  ตามนโยบายจังหวัดนครพนม       
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563 ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562  และเปนไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนาที่ 84  ลําดับที่ 44       
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โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมและเจริญจิตภาวนาสําหรับผูสูง
อายุ

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ ในการสงเสริมใหผูสูง
อายุในพื้นที่ตําบลธาตุพนม ไดรับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
และนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ผูสูงอายุมีความสุขใจมี
หลักธรรมเปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ฯลฯ       
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563 ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562  และเปนไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนาที่ 84  ลําดับที่ 43       

โครงการโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลตําบลธาตุพนม จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการสนับสนุน
โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลตําบลธาตุพนม รวมถึงคาใชจายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ ฯลฯ 
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563 ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 และเปนไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แกไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1/2565หนาที่ 37  ลําดับที่ 1 

โครงการวันผูสูงอายุแหงชาติ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการวันผูสูงอายุแหงชาติในการจัด
กิจกรรมสรางเสริมสุขภาพที่แข็งแรงและเกิดความสามัคคีในหมู
คณะแสดงออกถึงความกตัญญูตอผูสูงอายุและตระหนักถึงคุณคา
ของผูสูงอายุ  และคาใชอื่นใดที่เกี่ยวของ ฯลฯ 
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563 ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยการเบิกจายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 และเปนไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น(พ.ศ.2566- 2570) หนาที่ 80  ลําดับที่ 32       
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โครงการศูนยพัฒนาครอบครัวภายในชุมชน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ ในการสงเสริมให
สถาบันครอบครัวภายในชุมชนตนแบบ  14  ชุมชน ๆ ละ 10
  ครอบครัว ใหมีความอบอุน อยูดีมีสุข ชวยเหลือใหคําปรึกษา
แกไขปัญหาและป้องกันภัยตางๆที่เกิดขึ้นตอครอบครัวและชุมชน
ได ฯลฯ 
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563 ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562   และเปนไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนาที่ 81 ลําดับที่ 35       

โครงการสงเสริมกิจกรรมพัฒนาสภาเด็กและเยาวชน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมใหคณะบริหารสภาเด็กมี
ศักยภาพ มีสวนรวมในการพัฒนา และเปนเครือขาย      
ดานสังคมสงเคราะหในพื้นที่  ตามนโยบายของจังหวัด
นครพนม  และสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย ฯลฯ       
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563  ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562  เปนไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนาที่ 81  ลําดับที่ 34       
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โครงการสงเสริมอาชีพเพื่อแกไขปัญหาความยากจนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ ในการสงเสริมให
ประชาชนมีรายไดเพิ่ม  และรวมกลุมทํากิจกรรมรวมกันในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น ฯลฯ 
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563 ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562  และเปนไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนาที่ 80  ลําดับที่ 30       

โครงการหมูบานนาอยู/ชุมชนเขมแข็ง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ โดยมีคาใชจาย
ตางๆ ไดแก  คาวัสดุอุปกรณประดับตกแตงสถานที่จัดงาน , คาจัด
ทําป้าย, คาเครื่องเสียง, คาวัสดุโฆษณาและเผยแพรหรือคาใชจาย
อื่นที่เกี่ยวของตามนโยบายของจังหวัดนครพนม ฯลฯ       
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563  ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562  เปนไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนาที่ 77 ลําดับที่ 23       

โครงการอบรมป้องกันและชวยเหลือผูตกเปนเหยื่อการคามนุษย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวิทยาการ คาอาหาร คาวัสดุ อุปกรณ คาเบี้ย
เลี้ยง ฯลฯ ตามโครงการเพื่อจัดอบรมใหความรูในเรื่อง      
กฎหมายตาง ๆ  ในการชวยเหลือผูตกเปนเหยื่อแกผูนํา
ชุมชน  ประธานชุมชน 14 ชุมชน  อสม. 14 ชุมชนๆ ละ 10
 คน  รวม 140 คน เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
วิธีงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายในการบริหาร
งานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562  และเปนไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนาที่ 81  ลําดับที่ 33      
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โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพผูนําชุมชน,ผูสูงอายุ, 
ผูพิการ, ผูดอยโอกาสทางดานสังคม

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ผูนําชุมชน,  ผูสูงอายุ, คนพิการ,ผูดอยโอกาสทางสังคม เชน คา
ตกแตงสถานที่, พิธีเปด- พิธีปด,คาตอบแทนวิทยากร,คาเบี้ย
เลี้ยง,คาเชาที่พัก,คาวัสดุอุปกรณ,คาจางเหมารถยนต , คา
ป้าย , คาอาหาร , คาเครื่องดื่ม , และคาใชอื่นใดที่เกี่ยวของ ฯลฯ 
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563 ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 และเปนไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนาที่ 82  ลําดับที่ 36       

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 430,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 430,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 430,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

กีฬาเชื่อมสัมพันธในชุมชน จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อเปนคาใชจายในการจัดแขงขันกีฬาพื้นบาน,กีฬา
สากล ระหวางประชาชน, เยาวชน,ขาราชการ พนักงาน และ
ลูกจางสวนทองถิ่นในเขตอําเภอธาตุพนม รวมทั้งคาใชจายอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใช
จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ กางสงเสริมกีฬาและ
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2564 เปนไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนาที่ 159 ลําดับ
ที่ 19
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คาใชจายในการดําเนินงานมหกรรมกีฬาทองถิ่น “ไทคัพ” จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อเปนคาใชจายในการสงทีมนักกีฬาเยาวชน ทีมนักกีฬา
ประชาชน เขารวมแขงขันกีฬาระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับ
ประเทศ เพื่อใชจายเปนคายานพาหนะ คาอุปกรณกีฬาฝึก
ซอม คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาเบี้ยเลี้ยง คาชุดกีฬา คาที่พัก และ
คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรม
สาธารณะ กางสงเสริมกีฬาและการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2564 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ
.ศ.2566-2570) หนาที่ 159 ลําดับที่ 20

โครงการกีฬาเปตองตานยาเสพติด จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อเปนคาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬาเปตองตานยาเสพติด
คาจัดสถานที่ อาหาร คาเครื่องดื่ม คาเครื่องเสียงคาเงินรางวัลและ
คาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
การเบิกคาใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ กางสง
เสริมกีฬาและการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2564 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2566-2570) หนาที่ 160 ลําดับที่ 21

โครงการแขงขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อเปนคาใชจายในการจัดแขงขันกีฬาเชื่อมสัมพันธองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดนครพนม เพื่อเปนคาใชจายในการ
จางเหมายานพาหนะ คาจัดซื้อชุดนักกีฬา คาอาหาร คาเครื่อง
ดื่ม คาเชาหองพัก คาจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณในการซอมและการแขง
ขัน คาเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา คาเครื่องเสียง คาจัดสถานที่ คาจางเหมา
มหรศพ คาเชาเต็นท คาเชาเกาอี้ คาจัดทําป้ายและคาใชจาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
คาใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ กางสงเสริม
กีฬาและการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2564 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2566-2670) แกไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1/2565 หนาที่ 26 ลําดับที่ 1
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โครงการจัดงานวันรําลึกถึงวันพระธาตุพนมลม จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมวันรําลึกถึงวันพระธาตุพนม
ลม เปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมทางศาสนา เชน คาปัจจัยคา
เครื่องไทยทานตางๆ คาจัดกิจกรรมแขงขันกีฬา คาอาหาร เงิน
รางวัล คาเชาเครื่องขยายเสียงและคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ กางสงเสริมกีฬาและการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564 เปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนาที่ 156 ลําดับที่ 8

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 1,240,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,190,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,190,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการจัดงานทําบุญมหาชาติ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเปนคาใชจายในการจัดงานบุญมหาชาติ เชน คาจัดสถาน
ที่ คาตกแตงขบวนแหพระเวสสันดร คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คา
ปัจจัยไทยธรรม คาเชาเต๊นท คาเชาเกาอี้ คาเครื่องเสียง และราย
จายอื่นที่จําเปนสําหรับพิธีดังกลาว ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรม
สาธารณะ กางสงเสริมกีฬาและการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2564 เปนไปตามแผนทองถิ่น (พ.ศ
.2566-2570) หนาที่ 157 ลําดับที่ 11

คาใชจายในการจัดงานนมัสการพระธาตุพนม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อเปนคาใชจายในการจัดซื้อเครื่องอุปคุต คาจัดสถานที่ คา
ดอกไม คาจางเหมาเครื่องเสียง คาจัดซื้อเครื่องดื่ม คาเครื่องบวง
สรวง และรวมถึงคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดกิจกรรมสาธารณะ กางสงเสริมกีฬาและการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564 เปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนาที่ 157 ลําดับที่ 13
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คาใชจายในการจัดงานประเพณีเทศกาลออกพรรษาแขงเรือยาว จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อเปนคาใชจายในการจัดงานประเพณีเทศกาลออก
พรรษา เชน แขงเรือยาว ซึ่งจัดขึ้นในลําน้ําโขงชวงเดือนสิบเอ็ด
ของทุกป ณ บริเวณจุดผอนปรนหลังสํานักงานเทศบาล อันเปน
การเชื่อมความสัมพันธอันดีระหวางประชาชนสองฝังโขงของชาว
ไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีคาใชจาย
ตางๆ ไดแก คาวัสดุอุปกรณตกแตงสถานที่จัดการแขงขันหรือจุด
กรรมการตัดสินและประรําพิธีแขกผูมีเกียรติหรือผูชมการแขงขัน
คาอาหารและเครื่องดื่มเงินสนับสนุนคณะเรือยาวที่สงเขารวมการ
แขงขันและกองเชียร เงินรางวัลคณะเรือยาวและกองเชียรที่ชนะ
การแขงขันประเภทตางๆ คาเชาเครื่องดนตรีและเงินรางวัลนัก
แสดง คาเครื่องขยายเสียง คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร คากระแส
ไฟฟ้าหรือคาธรรมเนียมติดตั้งมิเตอรไฟฟ้าและคาใชจายอื่นใดที่
เกี่ยวของ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใช
จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ กางสงเสริมกีฬาและ
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2564 เปนไป
ตามแผนทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนาที่ 155 ลําดับที่ 5

คาใชจายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อเปนคาใชจายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง โดยมีคาใช
จายตางๆ ไดแก คาวัสดุอุปกรณตกแตงเวที การประกวดนางนพ
มาศ และการแสดงของสถาบันการศึกษาหรือชุมชนตางๆ คา
มหรสพ คาเชาเครื่องดนตรีและเงินรางวัลนักแสดงหรือคณะการ
แสดงของสถาบันการศึกษาและชุมชนตางๆ คาเชาเครื่องขยาย
เสียง เงินสนับสนุนชุมชนตางๆ ในการตกแตงขบวนแหและนาง
นพมาศ เงินรางวัลผูชนะการประกวดนางนพมาศและชนะการ
ประกวดกระทง คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร คากระแสไฟฟ้าหรือ
คาธรรมเนียมติดตั้งมิเตอรไฟฟ้า คาเครื่องดื่มและคาใชจายอื่นใด
ที่เกี่ยวของ เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2566 - 2570) หนาที่ 155 ลําดับที่ 7
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คาใชจายในการจัดงานประเพณีวันขึ้นปใหม จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อเปนคาใชจายในการจัดงานประเพณีวันขึ้นปใหม รวมกับพอ
คาประชาชนทุกชุมชน สวนราชการ อําเภอ รัฐวิสาหกิจและ
โรงเรียนในเขตเทศบาล ซึ่งจัดขึ้นตอเนื่องเปนประจําทุกป โดยมี
คาใชจายตางๆ ไดแก คาวัสดุอุปกรณตกแตงเวทีการแสดงและ
สถานที่จัดงาน คาอาหารและเครื่องดื่มสนับสนุนหรือสมทบชุมชน
ตางๆ รวมสืบสานการแสดงศิลปะพื้นเมือง คาเชาเครื่องดนตรีและ
เงินรางวัลนักแสดง คาเชาเครื่องขยายเสียง คาวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร คากระแสไฟฟ้าหรือคาธรรมเนียมติดตั้งมิเตอรไฟฟ้า คา
เชาเกาอี้,เต๊นทและคาใชจายอื่น ๆ ใดที่เกี่ยวของ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดกิจกรรมสาธารณะ กางสงเสริมกีฬาและการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2564 เปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนาที่ 154 ลําดับที่ 1

คาใชจายในการจัดงานประเพณีสงกรานต จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อเปนคาใชจายในการจัดงานประเพณีสงกรานตโดยมีคาใช
จายตาง ๆ ไดแก  คาใชจายอื่นใดที่เกี่ยวกับพิธีทางศาสนา คาวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร คาเครื่องดื่มและคาใชจายอื่นใดที่เกี่ยว
ของ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ กางสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2564 เปนไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนาที่ 154 ลําดับที่ 2

วันที่พิมพ : 31/8/2565  19:35:09 หนา : 121/143



คาใชจายในการจัดงานประเพณีแหเทียนพรรษา จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อเปนคาใชจายในการจัดงานประเพณีแหเทียนพรรษาโดยมี
คาใชจายตางๆ ไดแก คาดนตรีและเงินรางวัลนักแสดงหรือคณะ
การแสดงของสถาบันการศึกษาและชุมชนตางๆ คาเชาเครื่อง
ขยายเสียง เงินรางวัลผูชนะประกวดตนเทียน เทพีตนเทียน ขบวน
แห คากระแสไฟฟ้าหรือคาธรรมเนียมติดตั้งมิเตอรไฟฟ้า คาเครื่อง
ดื่ม คาตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน คาถวยรางวัล คามงกุฎ,สาย
สะพาย คาป้ายเวทีกลาง คาจัดสถานที่ คาเชาเกาอี้ คาเชา
เต๊นท คาตอบแทนเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย และคาใชจาย
อื่นๆใดที่เกี่ยวของ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
เบิกคาใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ กางสง
เสริมกีฬาและการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น       พ.ศ.2564 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2566-2570) หนาที่ 154 ลําดับที่ 4

คาใชจายในการจัดงานประเพณีไหลเรือไฟโบราณ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อเปนคาใชจายในการจัดงานประเพณีไหลเรือไฟโบราณ โดย
มีคาใชจายตางๆ ไดแก คาวัสดุอุปกรณตกแตงเวที สนับสนุนการ
จัดทําเรือไฟโบราณ คามหรสพ คาเชาเครื่องเสียงเครื่องดนตรี คา
ใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
การเบิกคาใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสง
เสริมกีฬาและการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   
   พ.ศ. 2564 เปนไปตามแผนทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570
) หนาที่ 155 ลําดับที่ 6

คาใชจายในการจัดงานพิธีรําบูชาพระธาตุพนม จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อเปนคาใชจายในการจัดงานพิธีรําบูชาพระธาตุพนม เชน คา
จัดสถานที่ คาเครื่องดื่มคาอาหาร คาเชาเครื่องขยายเสียง คาเชา
เกาอี้ คาเชาเต๊นท คาจางเหมาจัดทําเครื่องบวงสรวง คาจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณเกี่ยวกับงานศาสนพิธี คาใชจายในการจัดแสดงของชุมชน
และสถานศึกษา และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดกิจกรรมสาธารณะ กางสงเสริมกีฬาและการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2564 เปนไปตามแผนทองถิ่น (พ
.ศ.2566-2570) หนาที่ 156 ลําดับที่ 9
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โครงการทองเที่ยววิถีไทย วิถีพุทธ บูชาองคพระธาตุพนม จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดเตรียมสถานที่ทองเที่ยววิถี
ไทย วิถีพุทธ บูชาองคพระธาตุพนม ไดแก คาจัดสถานที่ คา
อาหาร คาเครื่องดื่ม คาเชาเครื่องเสียง คาจางเหมาดนตรีไทย คา
จางเหมาโปงลาง คาจางเหมาจัดทําเครื่องบวงสรวง คาจัดซื้อ
ดอกไมสด คาจัดซื้อชุดฟ้อนรําเปนตนและรวมถึงคาใชจายอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใช
จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ กางสงเสริมกีฬาและ
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564 เปน
ไปตามแผนทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนาที่ 158 ลําดับที่ 16

โครงการนวัตกรรมศีล5 จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดเตรียมสถานที่นวัตกรรม
ศีล 5 ไดแก คาจัดสถานที่ คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาเชาเครื่อง
เสียง คาจางเหมาจัดทําเครื่องบวงสรวง คาจัดซื้อดอกไมสด คาจัด
ซื้อวัสดุอุปกรณพิธีการทางศาสนาและพิธีพราหมณ เปนตน และ
รวมถึงคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรม
สาธารณะ กางสงเสริมกีฬาและการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2564 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ
.ศ.2566-2570) หนาที่ 157 ลําดับที่ 12

โครงการปฏิบัติบูชาองคพระธาตุพนม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเปนคาจัดซื้อเครื่องไทยธรรม คาจัดซื้อดอกไม คาจัดซื้อ
วัสดุ-อุปกรณ ที่ใชในพิธีการทางศาสนาและรวมถึงคาใชจายอื่น ๆ
 ที่เกี่ยวของ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใช
จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ กางสงเสริมกีฬาและ
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564 เปน
ไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนาที่ 157 ลําดับ
ที่ 14
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โครงการพิธีบวงสรวงพญาสัตนาคราช(รําบูชาพระธาตุประจําวันเกิด) จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเปนคาใชจายในการจัดงานพิธีบวงสรวงพญาสัต
นาคราช เชน คาจางเหมาดนตรีพื้นเมือง คาเชาชุดนักแสดง คา
เครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาเชาเครื่องขยายเสียง คาเครื่องบวงสรวง
และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ คารางวัลการแสดง ฯลฯ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ กางสงเสริมกีฬาและการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2564 เปนไปตามแผน
ทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนาที่ 158 ลําดับที่18

โครงการสวดมนตขามป จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานโครงการตอนรับปใหมวิถี
ไทย(สวดมนตขามป) ไดแก คาจางเหมาในการจัดทําหนังสือสวด
มนตขามป คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาเชาเครื่องเสียง คาจัดซื้อ
ดอกไมสด และรวมถึงคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดกิจกรรมสาธารณะ กางสงเสริมกีฬาและการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2564 เปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนาที่ 158 ลําดับที่ 15

โครงการอปท.รวมใจบํารุงรักษาแหลงน้ําศักดิ์สิทธิ์ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อใชจายในการจัดงานโครงการ อปท.รวมใจบํารุงรักษาแหลง
น้ําศักดิ์สิทธิ์ในการพระราชทานพิธีบรมราชาภิเษกฯ และรวมถึง
คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรม
สาธารณะ กางสงเสริมกีฬาและการแขงขันกีฬา ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ
.ศ.2566 - 2570) หนาที่ 160 ลําดับที่ 22
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งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

โครงการอุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอธาตุพนม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่ออุดหนุนสภาวัฒนธรรมในการจัดทําเรือไฟสงเขาประกวดที่
จังหวัดนครพนม ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณในการจัดทําเรือ
ไฟ ไดแก กระปอง ขวดแกว ไม ตะเกียง น้ํามันก๊าด คาจัดสถาน
ที่ คาเชาเครื่องเสียง และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2566-2570) หนาที่ 156 ลําดับที่ 10

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 5,991,110 บาท

งบบุคลากร รวม 3,221,910 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,221,910 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,915,230 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนใหพนักงานเทศบาล  พรอมทั้งปรับปรุงเงิน
เดือนพนักงานเทศบาลประจําป  ใหแกพนักงานเทศบาลจํานวน
อัตรา  7  อัตรา  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดนครพนม  เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงิน
เดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น  (ฉบับ
ที่  6)  ลงวันที่  4  มีนาคม  2559  และพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  พ. ศ.  2542  ตามที่ปรากฏในแผน
อัตรากําลังสามป  (ปงบประมาณ  2564-2566  และที่แกไขเพิ่ม
เติมถึงปัจจุบัน)  โดยคํานวณตั้งจายไว  12  เดือน  * สังกัด  กอง
ชาง  
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 170,400 บาท

- เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง  จํานวน  7  อัตรา  โดยคํานวณ
ตั้งจายไว  12  เดือน  * สังกัด  กองชาง 
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครพนม  เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอนแทนอื่น  (ฉบับที่  7
)  ลงวันที่  10  พฤษภาคม  2559

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,136,280 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนใหแกพนักงานจาง  พรอมทั้งเงิน
ปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง  ตามตําแหนงและกรอบอัตรา
กําลังที่  ก.ท.  กําหนด  จํานวน  6  อัตรา  แยกรายละเอียด  ดัง
นี้  พนักงานจางตามภารกิจ  จํานําวน  6  อัตรา  โดยคํานวณตั้ง
จายไว  12  เดือน  * สังกัด  กองชาง
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครพนม  เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลสําหรับพนักงานจาง  (แกไขเพิ่มเติม)  พ. ศ.  2558  ลงวัน
ที่  7  กันยายน  2559

งบดําเนินงาน รวม 2,769,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 293,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ
ปกติแกพนักงานเทศบาลและลูกจาง  ซึ่งไดรับคําสั่งใหปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 
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คาเชาบาน จํานวน 204,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงาน
เทศบาล  จํานวน  4  อัตรา  โดยคํานวณตั้งจาย
ไว  12  เดือน  ซึ่งมีสิทธิ์เบิกคาเชาบานตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  วาดวยคาเชาบานขาราชการสวนทองถิ่น  พ. ศ
.  2551  แกไขเพิ่มเติม  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคา
เชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น  (ฉบับที่  4)  และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  080802/ว  5862  ลงวัน
ที่  12  ตุลาคม  2559  เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการ
เบิกจายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่นหรือหนังสือสั่ง
การตาง ๆ  ที่เกี่ยวของ 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 58,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินบํารุงการศึกษาและเงินคาเลาเรียนในสถาน
ศึกษา  สําหรับผูมีสิทธิ์ไดรับสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น  พ. ศ.  2563  และหนังสือ
กรมบัญชีกลาง  ดวนที่สุด  ที่  กค  0422.3/ว  257  ลงวัน
ที่  28  มิถุนายน  2559

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลแกพนักงานเทศบาล
และลูกจางประจํา  ตลอดจนบุคคลในครอบครัว  ซึ่งมีสิทธิ์เบิกได
ตามระเบียบของทางราชการ 
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ค่าใช้สอย รวม 2,271,200 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการใหผูรับจางทําการอยางใดอยาง
หนึ่ง  ซึ่งมิใชเปนการประกอบ  ดัดแปลง  ซอมแซม ตอเติม  เสริม
สรางวัสดุหรือครุภัณฑหรือที่ดินหรือสิ่งกอสราง  โดยอยูในความ
รับผิดชอบของผูรับจาง  เชน  คาจางเหมาขุดลอกกําจัดผักตบชวา
สวนสาธารณะบึงใหญ คาถายเอกสารพรอมเย็บเลมเขาปก คาติด
ตั้งเครื่องรับโทรศัพทคาติดตั้งไฟฟ้า คาจางเหมาสูบน้ํา คาตักสิ่ง
ปฏิกูลคาบริการกําจัดปลวก  คาถายวิดีโอ  คาถายภาพนิ่ง  และ
คาลางฟลม เปนตน  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท
  0808.2/ว  4044  ลงวันที่  10  กรกฎาคม  2563

โครงการจางเหมาปรับปรุงดูแลงานสาธารณูปโภคภายในเขต
เทศบาลฯ

จํานวน 1,053,000 บาท

- เพื่อเปนคาจางโครงการจางเหมาปรับปรุงดูแลซอมแซม    งาน
สาธารณูปโภคภายในเขตเทศบาลฯ  เชน  ถนน  ไฟฟ้า
สาธารณะ  รางระบายน้ํา งานสถานที่ฯ งานบริการตาง ๆ ใน
ความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลธาตุ
พนม ประจําป 2566  จํานวน  13 อัตรา ๆ ละไม
เกิน 9,000  บาท/คน/เดือน โดยคํานวณตั้งจาย
ไว  12  เดือน  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ. ศ.  2566 –
 2570)  หนาที่ 63 ลําดับที่ 17  และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว  4044  ลงวัน
ที่  10  กรกฎาคม  2563 

โครงการจางเหมาปรับปรุงดูแลสวนสาธารณศรีโคตบูร และพื้นที่
สาธารณะเทศบาลตําบลธาตุพนม

จํานวน 486,000 บาท

- เพื่อเปนคาจางโครงการจางเหมาปรับปรุงดูแลสวนสาธารณศรี
โคตรบูรฯ ประจําป  25๖6  จํานวน  6  อัตรา  อัตราไม
เกิน  9,000  บาท/คน/เดือน  โดยคํานวณตั้งจาย
ไว  12  เดือน  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ. ศ.  2566 –
 2570) หนาที่ 63 ลําดับที่ 15 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว  4044  ลงวัน
ที่  10  กรกฎาคม  2563  
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โครงการจางเหมาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเอกสารฯ จํานวน 412,200 บาท

- เพื่อเปนคาจางโครงการจางเหมาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการเอกสาร    และสํารวจตรวจสอบการกอสราง
อาคาร ตาม พ.ร.บ.  ควบคุมอาคาร  และ  พ.ร.บ. ผังเมือง  ภาย
ในเขตเทศบาลตําบลธาตุ
พนม  ประจําป  2566  จํานวน  6  อัตรา ๆ ละไม
เกิน  7,800  บาท/คน/เดือน  โดยคํานวณตั้งจาย
ไว  12  เดือน  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ. ศ.  2566 –
 2570)  หนาที่ 63  ลําดับที่ 16 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว  4044  ลงวัน
ที่  10  กรกฎาคม  2563

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการใหแกเจาหนาที่
ทองถิ่นตามกฎหมายวาดวยการนั้น  ลูกจางหรือพนักงานจางของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  ซึ่งไดรับคาจางจากงบประมาณราย
จาย  ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  หรือที่องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นสั่งใหไปปฏิบัติราชการใหองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น  โดยจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่
พัก  คาบริการจอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวน
พิเศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน  คาลงทะเบียนตาง ๆ
  และคาใชจายอื่นๆ  ที่เกี่ยวของ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ. ศ.  2555  แกไขเพิ่ม
เติม  (ฉบับที่  3)  พ. ศ.  2559
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น
ตามกฎหมายวาดวยการนั้น  ลูกจางหรือพนักงานจางขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  ซึ่งไดรับคาจางจากงบประมาณรายจายของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือผูที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นสั่ง
ใหไปปฏิบัติราชการใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ. ศ.  2557

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน  เพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ
- เปนไปตามระเบียนกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน  การ
เบิกจายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ. ศ.  2547  แกไขเพิ่มเติม
ถึง  (ฉบับที่  4)  พ. ศ.  2561  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  พ. ศ.  2562  
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ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน
(1)  ประเภทวัสดุคงทน  เชน  หนังสือ  เครื่องคิดเลข  ที่เย็บ
กระดาษ  ไมบรรทัดเหล็ก  กรรไกร  เกาอี้พลาสติก  ตรา
ยาง  พระบรมฉายาลักษณ  เครื่องตัดกระดาษ  แผนป้ายชื่อสํานัก
งาน  แผนป้ายจราจร  หรือแผนป้ายตาง ๆ  ภาพเขียน  แผนที่  ที่
ถูพื้น  แผงกั้นหองแบบรื้อถอนได  ฯลฯ
(2) ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา เทป
กาว ยางลบ น้ํายาลบคําผิด กาว สมุด น้ําหมึกปริ๊นท ตัวเย็บ
กระดาษ ลวดเย็บกระดาษ คลิป ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก แฟ้ม แบบพิมพ ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจาง
พิมพ ฯลฯ  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ. ศ. 2563  ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการบริหารงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ. ศ. 2562  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่  22  มีนาคม  2564

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  สําหรับรถยนต รถจักรยานยนต เครื่องสูบ
น้ํา  เครื่องตัดหญา  เลื่อยโซยนต เครื่องตบดิน  และเครื่องกําเนิด
ไฟฟ้า เชน  น้ํามันดีเซล  น้ํามันเบนซิน และน้ํามันเครื่อง  เปนตน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ. ศ. 2563 ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการบริหารงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ. ศ. 2562 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564

วันที่พิมพ : 31/8/2565  19:35:09 หนา : 131/143



วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร
ประเภทวัสดุคงทน  เชน  ขาตั้งกลอง  ป้ายประชาสัมพันธ  ฯลฯ
  และประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  เชน  กระดาษเขียนโปสเตอร  เม
มโมรีการด  เอกสารเผยแพรผลการดําเนินงาน  ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ. ศ.  2563  ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการบริหารงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ. ศ.  2562  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว  1627  ลงวันที่  22
  มีนาคม  2564

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร
(1)  ประเภทวัสดุคงทน  เชน  แผนหรือจานหรือเทปบันทึก
ขอมูล  ฯลฯ 
(2)  ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  เชน  อุปกรณบันทึกขอมูล  เทป
บันทึกขอมูล  หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหนับเครื่อง
คอมพิวเตอร  ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพเลเซอร  กระดาษตอ
เนื่อง  ฯลฯ
(3)  ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล  เชน  หนวย
ประมวลผล  แผนกรองแสง  แป้นพิมพ  เมาส  เครื่องกระจาย
สัญญาณ  เมนบอรด  เมมโมรี่ชิป โปรแกรมคอมพิวเตอร เครื่อง
อานแลชะบันทึกขอมูลแบบตาง ๆ  ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ. ศ.  2563  ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการบริหารงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ. ศ.  2562  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว  1627  ลงวันที่  22
  มีนาคม  2564
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 55,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟ้าที่ใชในบริเวณสวนสาธารณะ
บึงใหญและอาคารสํานักงานอื่น  ที่อยูในความรับผิดชอบ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ. ศ.  2563  ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการบริหารงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ. ศ.  2562  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว  1627  ลงวันที่  22
  มีนาคม  2564

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาน้ําประปาที่ใชในบริเวณสวนสาธารณะ
บึงใหญและอาคารสํานักงานอื่นที่อยูในความรับผิดชอบ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ. ศ.  2563  ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการบริหารงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ. ศ.  2562  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว  1627  ลงวันที่  22
  มีนาคม  2564
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งานก่อสร้าง รวม 3,588,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 510,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 280,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการใหผูรับจางทําการอยางใดอยาง
หนึ่ง  ซึ่งมิใชเปนการประกอบ  ดัดแปลง  ซอมแซม ตอเติม  เสริม
สรางวัสดุหรือครุภัณฑหรือที่ดินหรือสิ่งกอสราง  โดยอยูในความ
รับผิดชอบของผูรับจาง  เชน  คาจางเหมาขุดลอกกําจัดผักตบชวา
สวนสาธารณะบึงใหญ คาถายเอกสารพรอมเย็บเลมเขาปก คาติด
ตั้งเครื่องรับโทรศัพทคาติดตั้งไฟฟ้า คาจางเหมาสูบน้ํา คาตักสิ่ง
ปฏิกูลคาบริการกําจัดปลวก  คาถายวิดีโอ  คาถายภาพนิ่ง  และ
คาลางฟลม เปนตน

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 180,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน  เพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ  เชน  อาคารสํานักงาน หองน้ํา โรงเก็บรถ
ยนต  ถนน ตรอกซอย เวทีการแสดง  และทรัพยสินอื่นหรือสิ่ง
สาธารณประโยชนที่อยูในความรับผิดชอบ  เปนตน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน  การ
เบิกจายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ. ศ.  2547  แกไขเพิ่มเติม
ถึง  (ฉบับที่  4)  พ. ศ.  2561  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกจายคาใชจายการการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  พ. ศ.  2562 
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ค่าวัสดุ รวม 230,000 บาท
วัสดุกอสราง จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง
(1)  ประเภทวัสดุคงทน เชน ไม แปรง
ทาสี ทราย อิฐ หิน กระเบื้อง สังกะสี ตะปู คอน จอบ เสียม ทอ
น้ํา เหล็กเสน เลื่อยและขวาน  ฯลฯ 
(2)  ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน ดิน ลูกรัง ทินเนอร สี ปูน
ซีเมนต  ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ. ศ.  2563  ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการบริหารงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ. ศ. 2562 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว  1627  ลงวันที่  22
  มีนาคม  2564

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง
เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินยานพาหนะ  เพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ เชน ซอมแซมรถยนต เครื่อง
ยนต  เครื่องจักรตาง ๆ  เชน ยางรถยนต  แบตเตอรี่ ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ. ศ.  2563  ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการบริหารงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ. ศ.  2562  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว  1627  ลงวันที่  22
  มีนาคม  2564
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งบลงทุน รวม 3,078,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,078,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางถนน คสล. หมูที่ 5 ตําบลธาตุพนม จํานวน 98,000 บาท

- เพื่อกอสรางถนน คสล. กวาง 3.30 ม. ยาว 50.00 ม. มีพื้นที่ผิว
จราจร คสล.ไมนอยกวา 165 ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลธาตุพนม) เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2566 - 2570) แกไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1/2565 หนาที่ 11 ลําดับที่ 1 

โครงการกอสรางผิวจราจร คสล. หมูที่ 1 ต.ธาตุพนมเหนือ จํานวน 290,000 บาท

- เพื่อกอสรางผิวจราจร คสล. กวาง 5.00 ม. ยาว 100.00 ม
. หนา 0.15 ม. มีพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไมนอยกวา 500 ตร.ม. (ราย
ละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลธาตุพนม) เปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แกไขเพิ่มเติมและเปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1/2565 หนาที่ 12 ลําดับที่ 4

โครงการกอสรางผิวจราจร คสล. หมูที่ 5 ต.ธาตุพนมเหนือ จํานวน 170,000 บาท

- เพื่อกอสรางผิวจราจร คสล. กวาง 4.00 ม. ยาว 73.50 ม
. หนา 0.15 ม. มีพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไมนอยกวา 294 ตร.ม. (ราย
ละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลธาตุพนม) เปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แกไข เพิ่มเติมและเปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1/2565 หนาที่ 11 ลําดับที่ 2

โครงการกอสรางผิวจราจร คสล. หมูที่ 6 ต.ธาตุพนมเหนือ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อกอสรางผิวจราจร และซอมแซมผิวจราจรคสล
. กวาง 4.00 ม. ยาว 23.00 ม. หนา 0.15 ม. มีพื้นที่ผิว
จราจร คสล.ไมนอยกวา 92 ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลธาตุพนม) เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2566 - 2570) แกไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1/2565 หนาที่ 11 ลําดับที่ 3
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โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.  ซอยไพจิตอุปถัมภ หมูที่ 6 
ตําบลธาตุพนมเหนือ

จํานวน 240,000 บาท

- เพื่อกอสรางรางระบายน้ําคสล. กวาง 0.30 ม. ลึกโดย
เฉลี่ย 0.40 ม. ความยาวไมนอยกวา 95.00 ม. (รายละเอียดตาม
แบบแปลนเทศบาลตําบลธาตุพนม) เปนไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แกไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1/2565 หนาที่ 13 ลําดับที่ 7

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. ซอยขลิบทอง หมูที่ 1 ต.ธาตุ
พนม

จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อกอสรางรางระบายน้ําคสล. กวาง 0.30 ม. ลึกโดย
เฉลี่ย 0.40 ม. ความยาวไมนอยกวา 118.00 ม. (รายละเอียดตาม
แบบแปลนเทศบาลตําบลธาตุพนม) เปนไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แกไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1/2565 หนาที่ 12 ลําดับที่ 5

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. ซอยราษฎรอุทิศ หมูที่ 3 ตําบล
ธาตุพนมเหนือ

จํานวน 360,000 บาท

- เพื่อกอสรางรางระบายน้ําคสล. กวาง 0.30 ม. ลึกโดย
เฉลี่ย 0.40 ม. ความยาวไมนอยกวา 199.00 ม. (รายละเอียดตาม
แบบแปลนเทศบาลตําบลธาตุพนม) เปนไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แกไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1/2565 หนาที่ 14 ลําดับที่ 10

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. ซอยวิถีทวยราษฎร หมูที่ 1 
ตําบลธาตุพนมเหนือ

จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อกอสรางรางระบายน้ําคสล. กวาง 0.30 ม. ลึกโดย
เฉลี่ย 0.40 ม. ความยาวไมนอยกวา 100.00 ม. (รายละเอียดตาม
แบบแปลนเทศบาลตําบลธาตุพนม) เปนไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แกไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1/2565 หนาที่ 13 ลําดับที่ 8
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โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. ซอยสวนแกว หมูที่ 1 ตําบล
ธาตุพนมเหนือ

จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อกอสรางรางระบายน้ําคสล. กวาง 0.30 ม. ลึกโดย
เฉลี่ย 0.40 ม. ความยาวไมนอยกวา 78.00 ม. (รายละเอียดตาม
แบบแปลนเทศบาลตําบลธาตุพนม) เปนไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แกไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1/2565 หนาที่ 13 ลําดับที่ 9

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. หมูที่ 1,11 จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อกอสรางรางระบายน้ําคสล. กวาง 0.30 ม. ลึกโดย
เฉลี่ย 0.40 ม. ความยาวไมนอยกวา 155.00 ม. (รายละเอียดตาม
แบบแปลนเทศบาลตําบลธาตุพนม) เปนไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แกไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1/2565 หนาที่ 12 ลําดับที่ 6

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. หมูที่ 11 ตําบลธาตุพนม จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อกอสรางรางระบายน้ําคสล. กวาง 0.30 ม. ลึกโดย
เฉลี่ย 0.40 ม. ความยาวไมนอยกวา 107.00 ม. (รายละเอียดตาม
แบบแปลนเทศบาลตําบลธาตุพนม) เปนไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แกไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1/2565 หนาที่ 14 ลําดับที่ 11

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. หมูที่ 13 ต.ธาตุพนม จํานวน 370,000 บาท

- เพื่อกอสรางรางระบายน้ําคสล. กวาง 0.30 ม. ลึกโดย
เฉลี่ย 0.40 ม. ความยาวไมนอยกวา 199.00 ม. (รายละเอียดตาม
แบบแปลนเทศบาลตําบลธาตุพนม) เปนไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แกไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1/2565 หนาที่ 14 ลําดับที่ 12

โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. หมูที่ 10 ตําบลธาตุพนม จํานวน 350,000 บาท

- เพื่อวางทอระบายน้ําคสล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 ม
. ความยาว 250 ม. รวมบอพัก (รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลธาตุพนม) เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2566 - 2570) แกไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1/2565 หนาที่ 15 ลําดับที่ 13
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โครงการเสริมไหลถนน คสล. ดวยลูกรัง ถนนภายในเขตหมู 10 และ
หมู 11

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อกอสรางเสริมไหลถนนคสล. ดวยลูกรัง (รายละเอียดตาม
แบบแปลนเทศบาลตําบลธาตุพนม) เปนไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แกไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1/2565 หนาที่ 15 ลําดับที่ 14

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 352,490 บาท

งบบุคลากร รวม 275,490 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 275,490 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 275,490 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนใหพนักงานเทศบาล พรอมทั้งปรับปรุงเงิน
เดือนของพนักงานเทศบาลประจําป  ใหแกพนักงาน
เทศบาล จํานวนอัตรา 1 อัตรา ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบ
แทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 4 มีนาคม 2559 และพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ตามที่ปรากฏใน
แผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-2566 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจาย
ไว12 เดือน  * สังกัด สํานักปลัดเทศบาล

งบดําเนินงาน รวม 77,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 52,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติแก
พนักงานเทศบาลและลูกจางซึ่งไดรับคําสั่งใหไปปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559
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คาเชาบาน จํานวน 36,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิ์เบิกคา
เชาบานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2551 แกไขเพิ่มเติม และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 080802/ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่นหรือหนังสือสั่งการ
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินบํารุงการศึกษาและเงินคาเลาเรียนในสถาน
ศึกษา สําหรับผูมีสิทธิไดรับสวัสดิการเกี่ยว กับการศึกษาของ
บุตร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2563 และ
หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3 /ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล แกพนักงานเทศบาล
และลูกจางประจํา ตลอดจนบุคคลในครอบครัวซึ่งมีสิทธิ์เบิกได
ตามระเบียบของทางราชการ

ค่าใช้สอย รวม 25,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 5,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการใหผูรับจางทําการอยางใดอยาง
หนึ่ง ซึ่งมิใชเปนการประกอบ ดัดแปลง ซอมแซม ตอเติม เสริม
สรางวัสดุหรือครุภัณฑหรือที่ดินหรือสิ่งกอสราง โดยอยูในความรับ
ผิดชอบของผูรับจาง เชน คาแปลเอกสาร คาเย็บเลม หนังสือ คา
ถายเอกสารพรอมเย็บเลมเขาปก คาจางที่ปรึกษา, คาจางออก
แบบ, คาติดตั้งเครื่องรับโทรศัพท คาจางเหมาสูบน้ํา คาถายวีดี
โอ คาถายภาพนิ่งและคาลางฟลม คาทําป้าย, คาจางเหมาอื่น ๆ ที่
จําเปนในกิจการของเทศบาล
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของใหแกเจา
หนาที่ทองถิ่นตามกฎหมายวาดวยการนั้น ลูกจางหรือพนักงานจาง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งไดรับคาจางจากงบประมาณ
รายจาย  ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือผูที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นสั่งใหไปปฏิบัติราชการใหองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น โดยจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คา
บริการจอดรถ  ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ  คา
ธรรมเนียมในการใชสนามบิน  คาลงทะเบียนตางๆ  และคาใช
จายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมของ เจาหนาที่ทอง
ถิ่นตามกฎหมายวาดวยการนั้น ลูกจางหรือพนักงานจางของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งไดรับคาจางจากงบประมาณราย
จาย  ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือผูที่องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นสั่งใหไปปฏิบัติราชการใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 

แผนงานการพาณิชย์
งานตลาดสด รวม 153,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 153,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 153,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าของตลาดในความรับผิดชอบของเทศบาล
ตําบลธาตุพนม
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาน้ําประปาของตลาดสดในความรับผิดชอบของ
เทศบาลตําบลธาตุพนม

งานโรงฆ่าสัตว์ รวม 1,294,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,294,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานตรวจโรคสัตว ซึ่งแตงตั้งปฏิบัติ
งานตรวจโรคสัตว ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและ
จําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535 และกฏกระทรวงกําหนด หลัก
เกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และ
การฆาสัตว พ.ศ 2555

ค่าใช้สอย รวม 934,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาเชาที่ราชพัสดุ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเชาที่ราชพัสดุบริเวณใชเปนที่ตั้งโรงฆาสัตวของ
เทศบาล เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570
) หนาที่ 49 ลําดับที่ 10

โครงการจางบุคคลปฏิบัติงานในโรงฆาสัตว จํานวน 864,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจางบุคคลปฏิบัติงานในโรงฆา
สัตว จํานวน 8 อัตรา โดยตั้งจายไวในอัตราละ ไม
เกิน 9,000 บาท/เดือน ในการชําแหละสัตวตามกระบวนการขั้น
ตอน เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2566 - 2570) หนาที่ 64 ลําดับที่ 19
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

1) คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ
-  เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การ
เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4
) พ.ศ. 2561 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2562 
2) คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสราง 
- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสรางซึ่ง
ชํารุดเสียหายใหสามารถใชงานไดตามปกติ เชน อาคารสํานัก
งาน หองน้ํา หองเก็บรถยนต ถนน ตรอกซอย เวทีการแสดงและ
ทรัพยสินอื่นหรือสิ่งสาธารณประโยชนที่อยูในความรับผิด
ชอบ เปนตน     
3) โครงการปรับปรุงซอมแซมคอกพักสัตว
- เพื่อปรับปรุงซอมแซมคอกพักสัตว ใหไดมาตรฐาน สัตวไมไดรับ
บาดเจ็บ เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570
) แกไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 หนาที่ 5 ลําดับ
ที่ 3

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุอื่น จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณที่ไมเขาประเภทวัสดุ
ตางๆ เชน สายพานยกซากสุกร ตลับลูกปืน โซ เครื่องขูดขน
สุกร เปนตน

ค่าสาธารณูปโภค รวม 270,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟ้าที่ใชในโรงฆาสัตว
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาน้ําประปาที่ใชในโรงฆาสัตว
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

คาชําระหนี้เงินกู 3,111,320

คาชําระดอกเบี้ย 1,015,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

500,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 90,000

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 13,972,600

เบี้ยยังชีพความพิการ 3,999,200

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ 108,000

เงินสํารองจาย 780,000

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น (ก
.บ.ท.)

2,066,410

เงินชวยคาครองชีพผูรับ
บํานาญ (ช.ค.บ.)

60,000

เงินบําเหน็จบํานาญ
พนักงานครู

140,000

เงินบําเหน็จลูกจาง
ประจํา

779,610

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่พิมพ์ : 31/8/2565  11:04:29 หนา : 1/44



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบกลาง งบกลาง

คาชําระหนี้เงินกู 3,111,320

คาชําระดอกเบี้ย 1,015,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

500,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 90,000

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 13,972,600

เบี้ยยังชีพความพิการ 3,999,200

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ 108,000

เงินสํารองจาย 780,000

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น (ก
.บ.ท.)

2,066,410

เงินชวยคาครองชีพผูรับ
บํานาญ (ช.ค.บ.)

60,000

เงินบําเหน็จบํานาญ
พนักงานครู

140,000

เงินบําเหน็จลูกจาง
ประจํา

779,610
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินคารักษาพยาบาลผู
รับบํานาญ

10,000

คาใชจายในการจัดการ
จราจร

35,000

คาบํารุงสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทย(ส.ท.ท.)

75,380

เงินสมทบเขาหลัก
ประกันสุขภาพ

250,000

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพขา
ราชการ/พนักงาน

30,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

725,760

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

180,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

180,000

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

207,360
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินคารักษาพยาบาลผู
รับบํานาญ

10,000

คาใชจายในการจัดการ
จราจร

35,000

คาบํารุงสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทย(ส.ท.ท.)

75,380

เงินสมทบเขาหลัก
ประกันสุขภาพ

250,000

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพขา
ราชการ/พนักงาน

30,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

725,760

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

180,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

180,000

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

207,360
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

1,555,200

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือ
พนักงานสวนทองถิ่น

8,558,200 958,670 6,733,350 2,433,200 1,655,860

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ 
หรือพนักงานสวนทองถิ่น

50,000

เงินประจําตําแหนง 891,600 18,000 170,400 188,400 188,400

คาจางลูกจางประจํา 342,720 329,760 356,160 1,167,960

คาตอบแทนพนักงานจาง 2,940,000 839,010 1,234,040 120,000 1,916,040

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จาง

60,000

เงินวิทยฐานะ 890,400

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

315,000 12,000 10,000 120,000

คาเบี้ยประชุม 60,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

50,000 30,000 8,000 80,000 10,000

คาเชาบาน 462,000 96,000 264,000 180,000 72,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

1,555,200

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือ
พนักงานสวนทองถิ่น

1,915,230 275,490 22,530,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ 
หรือพนักงานสวนทองถิ่น

50,000

เงินประจําตําแหนง 170,400 1,627,200

คาจางลูกจางประจํา 2,196,600

คาตอบแทนพนักงานจาง 1,136,280 8,185,370

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จาง

60,000

เงินวิทยฐานะ 890,400

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

60,000 517,000

คาเบี้ยประชุม 60,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

30,000 5,000 213,000

คาเชาบาน 204,000 36,000 1,314,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ
างประจํา

109,600 25,000 4,200 30,000 25,000

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรผูไดรับบํานาญ

10,000

เงินชวยเหลือคารักษา
พยาบาล

3,000 2,000 1,000 1,000 1,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร 45,000

คาจางเหมาโครงการ
บริการบุคคลภายนอก
เพื่อปฏิบัติงานในดาน
การบัญชีและพัสดุ

648,000

คาจางเหมาโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายไดและคา
ธรรมเนียมตางๆ

1,080,000

คาจางเหมาทําความ
สะอาดอาคารสํานักงาน
เทศบาล

702,000

คาจางเหมาบริการ 50,000 20,000 5,000 10,000 100,000

คาเชาเครื่องถายเอกสาร 42,000

คาเชาที่ธรณีสงฆ์ 500,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ
างประจํา

58,000 10,000 261,800

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรผูไดรับบํานาญ

10,000

เงินชวยเหลือคารักษา
พยาบาล

1,000 1,000 10,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร 45,000

คาจางเหมาโครงการ
บริการบุคคลภายนอก
เพื่อปฏิบัติงานในดาน
การบัญชีและพัสดุ

648,000

คาจางเหมาโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายไดและคา
ธรรมเนียมตางๆ

1,080,000

คาจางเหมาทําความ
สะอาดอาคารสํานักงาน
เทศบาล

702,000

คาจางเหมาบริการ 300,000 5,000 490,000

คาเชาเครื่องถายเอกสาร 42,000

คาเชาที่ธรณีสงฆ์ 500,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาเชารถประจํา
ตําแหนง

312,000

คาใชจายในการดําเนิน
คดีตามคําพิพากษา

10,000

คาธรรมเนียมและคาลง
ทะเบียนตางๆ

10,000

คาธรรมเนียมสมาชิก
สมาคมนักบริหารพัสดุ
แหงประเทศไทย

1,000

คาบอกรับวารสาร 10,000

คาเบี้ยประกัน 20,000

โครงการจาง
เหมาบริการจัดทําแผน
พัฒนาทองถิ่นและการ
จัดทํางบประมาณ
เทศบาลตําบลธาตุพนม

93,600

โครงการจาง
เหมาบริการดูแล
เว็บไซต์และบริการศูนย์
ขอมูลขาวสารเทศบาลฯ

234,000

โครงการปรับปรุง 
(Server) และถายโอน
ขอมูลระบบแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน

50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาเชารถประจํา
ตําแหนง

312,000

คาใชจายในการดําเนิน
คดีตามคําพิพากษา

10,000

คาธรรมเนียมและคาลง
ทะเบียนตางๆ

10,000

คาธรรมเนียมสมาชิก
สมาคมนักบริหารพัสดุ
แหงประเทศไทย

1,000

คาบอกรับวารสาร 10,000

คาเบี้ยประกัน 20,000

โครงการจาง
เหมาบริการจัดทําแผน
พัฒนาทองถิ่นและการ
จัดทํางบประมาณ
เทศบาลตําบลธาตุพนม

93,600

โครงการจาง
เหมาบริการดูแล
เว็บไซต์และบริการศูนย์
ขอมูลขาวสารเทศบาลฯ

234,000

โครงการปรับปรุง 
(Server) และถายโอน
ขอมูลระบบแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน

50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

470,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาของขวัญ ของรางวัล
หรือเงินรางวัล

10,000

คาชดใชคาเสียหาย 
หรือคาสินไหมทดแทน

10,000

คาใชจานในการจัดงาน
วันเทศบาล

10,000

คาใชจายเกี่ยวกับการ
เลือกตั้ง

20,000

คาใชจายในการจัดฝึก
อบรมและสัมมนา

20,000

คาใชจายในการชวย
เหลือประชาชนตาม
อํานาจหนาที่

20,000

คาใชจายในการดําเนิน
งานทาเทียบเรือทาขาม

100,000

คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ

165,000 15,000 30,000 80,000 30,000

วันที่พิมพ์ : 31/8/2565  11:04:29 หนา : 11/44



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

470,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาของขวัญ ของรางวัล
หรือเงินรางวัล

10,000

คาชดใชคาเสียหาย 
หรือคาสินไหมทดแทน

10,000

คาใชจานในการจัดงาน
วันเทศบาล

10,000

คาใชจายเกี่ยวกับการ
เลือกตั้ง

20,000

คาใชจายในการจัดฝึก
อบรมและสัมมนา

20,000

คาใชจายในการชวย
เหลือประชาชนตาม
อํานาจหนาที่

20,000

คาใชจายในการดําเนิน
งานทาเทียบเรือทาขาม

100,000

คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ

40,000 10,000 370,000

วันที่พิมพ์ : 31/8/2565  11:04:29 หนา : 12/44



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาดําเนินการตรวจสอบ
และประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ

15,000

คาพวงมาลา พวงมาลัย
และดอกไม

10,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

80,000 50,000 40,000 20,000

โครงการจัดทํารายงาน
กิจการของเทศบาล

60,000

โครงการจัดทําเว็บไซต์
และพัฒนาเว็บไซต์
เทศบาล

30,000

โครงการเทศบาลสีขาว 15,000

โครงการประชาคมทอง
ถิ่นระดับหมูบาน/ตําบล 
จัดทําแผนพัฒนาทอง
ถิ่นของเทศบาลตําบล
ธาตุพนม

30,000

โครงการฝึกอบรมขอมูล
สารสนเทศเพื่อ
เศรษฐกิจสังคมและ
ชุมชน

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาดําเนินการตรวจสอบ
และประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ

15,000

คาพวงมาลา พวงมาลัย
และดอกไม

10,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

30,000 10,000 230,000

โครงการจัดทํารายงาน
กิจการของเทศบาล

60,000

โครงการจัดทําเว็บไซต์
และพัฒนาเว็บไซต์
เทศบาล

30,000

โครงการเทศบาลสีขาว 15,000

โครงการประชาคมทอง
ถิ่นระดับหมูบาน/ตําบล 
จัดทําแผนพัฒนาทอง
ถิ่นของเทศบาลตําบล
ธาตุพนม

30,000

โครงการฝึกอบรมขอมูล
สารสนเทศเพื่อ
เศรษฐกิจสังคมและ
ชุมชน

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมให
ความรูดานพระราช
บัญญัติขอมูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 
และกฏหมายอื่นที่เกี่ยว
ของ

10,000

โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ เทศบาล
ตําบลธาตุพนม

150,000

โครงการสนับสนุนจัด
ระเบียบสังคม
ของกระทรวงมหาดไทย

10,000

โครงการอบรมสัมนา
เพื่อพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพคณะผู
บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน
เทศบาล และลูกจาง

30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 650,000 85,000 110,000 45,000 50,000 100,000

โครงการจาง
เหมาบริการป้องกันและ
เฝ้าระวังสาธารณภัยใน
เขตพื้นที่เทศบาล

810,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมให
ความรูดานพระราช
บัญญัติขอมูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 
และกฏหมายอื่นที่เกี่ยว
ของ

10,000

โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ เทศบาล
ตําบลธาตุพนม

150,000

โครงการสนับสนุนจัด
ระเบียบสังคม
ของกระทรวงมหาดไทย

10,000

โครงการอบรมสัมนา
เพื่อพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพคณะผู
บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน
เทศบาล และลูกจาง

30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 230,000 50,000 1,320,000

โครงการจาง
เหมาบริการป้องกันและ
เฝ้าระวังสาธารณภัยใน
เขตพื้นที่เทศบาล

810,000

วันที่พิมพ์ : 31/8/2565  11:04:29 หนา : 16/44



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจาง
เหมาบริการรักษาความ
เป็นระเบียบเรียบรอย
ของบานเมือง

1,080,000

โครงการจัดตั้งศูนย์ชวย
เหลือประชาชนของ
เทศบาลตําบลธาตุพนม

50,000

โครงการปกป้องเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์
ของชาติ

10,000

โครงการฝึกดับเพลิง
เบื้องตน

10,000

โครงการฝึกอบรมอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน(อปพร.) "หลักสูตร
จัดตั้ง อปพร."

50,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที่เทศกิจ

10,000

โครงการรณรงค์ความ
ปลอดภัยทางถนนใน
ชวงเทศกาลปี
ใหม-สงกรานต์

10,000

วันที่พิมพ์ : 31/8/2565  11:04:29 หนา : 17/44



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจาง
เหมาบริการรักษาความ
เป็นระเบียบเรียบรอย
ของบานเมือง

1,080,000

โครงการจัดตั้งศูนย์ชวย
เหลือประชาชนของ
เทศบาลตําบลธาตุพนม

50,000

โครงการปกป้องเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์
ของชาติ

10,000

โครงการฝึกดับเพลิง
เบื้องตน

10,000

โครงการฝึกอบรมอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน(อปพร.) "หลักสูตร
จัดตั้ง อปพร."

50,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที่เทศกิจ

10,000

โครงการรณรงค์ความ
ปลอดภัยทางถนนใน
ชวงเทศกาลปี
ใหม-สงกรานต์

10,000

วันที่พิมพ์ : 31/8/2565  11:04:29 หนา : 18/44



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาจางเหมาทําความ
สะอาดโรงเรียนอนุบาล
ศรีโคตบูรและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 1,2

390,000

คาจางเหมาพี่เลี้ยงเด็ก
โรงเรียนอนุบาลศรีโค
ตบูรและศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 1,2

1,236,300

คาพาหนะนําเด็กสง
สถานพยาบาล

2,410

คาใชจายในการจัดการ
เรียนการสอน วัสดุการ
ศึกษา

164,730

คาใชจายโครงการ
ปฐมนิเทศผูปกครองเด็ก
นักเรียน รร.อนุบาลศรี
โคตบูร

10,000

คาใชจายโครงการ
ปฐมนิเทศผูปกครองเด็ก
นักเรียนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กทั้ง 2 แหง

10,000

คาใชจายในการจัดการ
ศึกษาโดยไมเสียคาใช
จาย

503,540

วันที่พิมพ์ : 31/8/2565  11:04:29 หนา : 19/44



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาจางเหมาทําความ
สะอาดโรงเรียนอนุบาล
ศรีโคตบูรและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 1,2

390,000

คาจางเหมาพี่เลี้ยงเด็ก
โรงเรียนอนุบาลศรีโค
ตบูรและศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 1,2

1,236,300

คาพาหนะนําเด็กสง
สถานพยาบาล

2,410

คาใชจายในการจัดการ
เรียนการสอน วัสดุการ
ศึกษา

164,730

คาใชจายโครงการ
ปฐมนิเทศผูปกครองเด็ก
นักเรียน รร.อนุบาลศรี
โคตบูร

10,000

คาใชจายโครงการ
ปฐมนิเทศผูปกครองเด็ก
นักเรียนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กทั้ง 2 แหง

10,000

คาใชจายในการจัดการ
ศึกษาโดยไมเสียคาใช
จาย

503,540
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใชจายในการจัดการ
ศึกษาสําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 1,2

55,260

คาใชจายในการดําเนิน
งานวันเด็กแหงชาติ

50,000

คาใชจายในการพัฒนา
ขาราชการครูโรงเรียน
อนุบาลศรีโคตบูร

27,000

คาใชจายในการพัฒนา
ครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็ก
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
1,2

12,000

คาใชจายในการรณรงค์
ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา

21,000

คาใชจายอินเตอร์เน็ต
โรงเรียน

16,800

คาประกอบเลี้ยงอาหาร
เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัด

488,780

คาประกอบเลี้ยงอาหาร
เด็กอนุบาลโรงเรียน
อนุบาลศรีโคตบูร

714,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใชจายในการจัดการ
ศึกษาสําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 1,2

55,260

คาใชจายในการดําเนิน
งานวันเด็กแหงชาติ

50,000

คาใชจายในการพัฒนา
ขาราชการครูโรงเรียน
อนุบาลศรีโคตบูร

27,000

คาใชจายในการพัฒนา
ครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็ก
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
1,2

12,000

คาใชจายในการรณรงค์
ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา

21,000

คาใชจายอินเตอร์เน็ต
โรงเรียน

16,800

คาประกอบเลี้ยงอาหาร
เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัด

488,780

คาประกอบเลี้ยงอาหาร
เด็กอนุบาลโรงเรียน
อนุบาลศรีโคตบูร

714,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาสํารวจขอมูลจํานวน
สัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรคคนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา

8,000

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริการ
สาธารณสุขและสิ่งแวด
ลอม

351,000

โครงการเยี่ยมบาน 
(Home Visit)

10,000

โครงการรณรงค์เลี้ยงลูก
ดวยนมแม

10,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบา

50,000

โครงการศูนย์ชวยเหลือ
ประชาชนเทศบาลตําบล
ธาตุพนม

156,000

โครงการศูนย์บริการคน
พิการเทศบาลตําบลธาตุ
พนม

156,000

โครงการศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและสง
เสริมอาชีพผูสูงอายุ

156,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาสํารวจขอมูลจํานวน
สัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรคคนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา

8,000

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริการ
สาธารณสุขและสิ่งแวด
ลอม

351,000

โครงการเยี่ยมบาน 
(Home Visit)

10,000

โครงการรณรงค์เลี้ยงลูก
ดวยนมแม

10,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบา

50,000

โครงการศูนย์ชวยเหลือ
ประชาชนเทศบาลตําบล
ธาตุพนม

156,000

โครงการศูนย์บริการคน
พิการเทศบาลตําบลธาตุ
พนม

156,000

โครงการศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและสง
เสริมอาชีพผูสูงอายุ

156,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใชจายตามโครงการ
เทศบาลเคลื่อนที่

10,000

คาใชจายในการสังคม
สงเคราะห์

100,000

คาตอบแทนพนักงาน
จางรายวัน

180,000

คาธรรมเนียมตางๆ 20,000

โครงการจางผูดูแล
สถานที่กําจัดขยะมูล
ฝอย

93,600

โครงการจางเหมาทํา
ความสะอาดชุมชน

2,250,000

โครงการธนาคารขยะ
ตนแบบ

10,000

โครงการรพัฒนา
ศักยภาพการบริหาร
จัดการขยะใหถูกตอง
ตามหลักสุขาภิบาล

200,000

โครงการอบรมสัมมนา
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
ผูนําชุมชน,ผูสูงอายุ, ผู
พิการ, ผูดอยโอกาสทาง
ดานสังคม

30,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใชจายตามโครงการ
เทศบาลเคลื่อนที่

10,000

คาใชจายในการสังคม
สงเคราะห์

100,000

คาตอบแทนพนักงาน
จางรายวัน

180,000

คาธรรมเนียมตางๆ 20,000

โครงการจางผูดูแล
สถานที่กําจัดขยะมูล
ฝอย

93,600

โครงการจางเหมาทํา
ความสะอาดชุมชน

2,250,000

โครงการธนาคารขยะ
ตนแบบ

10,000

โครงการรพัฒนา
ศักยภาพการบริหาร
จัดการขยะใหถูกตอง
ตามหลักสุขาภิบาล

200,000

โครงการอบรมสัมมนา
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
ผูนําชุมชน,ผูสูงอายุ, ผู
พิการ, ผูดอยโอกาสทาง
ดานสังคม

30,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการกองทุน
สวัสดิการชุมชน 
เทศบาลตําบลธาตุพนม

10,000

โครงการจัดทําแผน
ชุมชน ยุทธศาสตร์เพื่อ
พึ่งพาตนเอง

30,000

โครงการจัดสิ่งอํานวย
ความสะดวกสําหรับคน
พิการ

30,000

โครงการปลูกผักสวน
ครัวเพื่อสรางความมั่น
คงทางอาหาร

20,000

โครงการฝึกอบรม
คุณธรรม จริยธรรมและ
เจริญจิตภาวนาสําหรับผู
สูงอายุ

30,000

โครงการโรงเรียนผูสูง
อายุเทศบาลตําบลธาตุ
พนม

30,000

โครงการวันผูสูงอายุ
แหงชาติ

50,000

โครงการศูนย์พัฒนา
ครอบครัวภายในชุมชน

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการกองทุน
สวัสดิการชุมชน 
เทศบาลตําบลธาตุพนม

10,000

โครงการจัดทําแผน
ชุมชน ยุทธศาสตร์เพื่อ
พึ่งพาตนเอง

30,000

โครงการจัดสิ่งอํานวย
ความสะดวกสําหรับคน
พิการ

30,000

โครงการปลูกผักสวน
ครัวเพื่อสรางความมั่น
คงทางอาหาร

20,000

โครงการฝึกอบรม
คุณธรรม จริยธรรมและ
เจริญจิตภาวนาสําหรับผู
สูงอายุ

30,000

โครงการโรงเรียนผูสูง
อายุเทศบาลตําบลธาตุ
พนม

30,000

โครงการวันผูสูงอายุ
แหงชาติ

50,000

โครงการศูนย์พัฒนา
ครอบครัวภายในชุมชน

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริม
กิจกรรมพัฒนาสภาเด็ก
และเยาวชน

10,000

โครงการสงเสริมอาชีพ
เพื่อแกไขปัญหาความ
ยากจนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

10,000

โครงการหมูบานนา
อยู/ชุมชนเขมแข็ง

20,000

โครงการอบรมป้องกัน
และชวยเหลือผูตกเป็น
เหยื่อการคามนุษย์

10,000

กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ใน
ชุมชน

คาใชจายในการจัดงาน
ทําบุญมหาชาติ

คาใชจายในการจัดงาน
นมัสการพระธาตุพนม

คาใชจายในการจัดงาน
ประเพณีเทศกาลออก
พรรษาแขงเรือยาว

คาใชจายในการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริม
กิจกรรมพัฒนาสภาเด็ก
และเยาวชน

10,000

โครงการสงเสริมอาชีพ
เพื่อแกไขปัญหาความ
ยากจนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

10,000

โครงการหมูบานนา
อยู/ชุมชนเขมแข็ง

20,000

โครงการอบรมป้องกัน
และชวยเหลือผูตกเป็น
เหยื่อการคามนุษย์

10,000

กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ใน
ชุมชน

100,000 100,000

คาใชจายในการจัดงาน
ทําบุญมหาชาติ

20,000 20,000

คาใชจายในการจัดงาน
นมัสการพระธาตุพนม

50,000 50,000

คาใชจายในการจัดงาน
ประเพณีเทศกาลออก
พรรษาแขงเรือยาว

150,000 150,000

คาใชจายในการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

500,000 500,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใชจายในการจัดงาน
ประเพณีวันขึ้นปีใหม

คาใชจายในการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์

คาใชจายในการจัดงาน
ประเพณีแหเทียน
พรรษา

คาใชจายในการจัดงาน
ประเพณีไหลเรือไฟ
โบราณ

คาใชจายในการจัดงาน
พิธีรําบูชาพระธาตุพนม

คาใชจายในการดําเนิน
งานมหกรรมกีฬาทอง
ถิ่น “ไทคัพ”

โครงการกีฬาเปต
องตานยาเสพติด

โครงการแขงขันกีฬา
เทศบาลสัมพันธ์

โครงการจัดงานวันรําลึก
ถึงวันพระธาตุพนมลม

โครงการทองเที่ยววิถี
ไทย วิถีพุทธ บูชาองค์
พระธาตุพนม
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใชจายในการจัดงาน
ประเพณีวันขึ้นปีใหม

30,000 30,000

คาใชจายในการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์

50,000 50,000

คาใชจายในการจัดงาน
ประเพณีแหเทียน
พรรษา

100,000 100,000

คาใชจายในการจัดงาน
ประเพณีไหลเรือไฟ
โบราณ

100,000 100,000

คาใชจายในการจัดงาน
พิธีรําบูชาพระธาตุพนม

100,000 100,000

คาใชจายในการดําเนิน
งานมหกรรมกีฬาทอง
ถิ่น “ไทคัพ”

100,000 100,000

โครงการกีฬาเปต
องตานยาเสพติด

50,000 50,000

โครงการแขงขันกีฬา
เทศบาลสัมพันธ์

150,000 150,000

โครงการจัดงานวันรําลึก
ถึงวันพระธาตุพนมลม

30,000 30,000

โครงการทองเที่ยววิถี
ไทย วิถีพุทธ บูชาองค์
พระธาตุพนม

30,000 30,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการนวัตกรรมศีล5

โครงการปฏิบัติบูชาองค์
พระธาตุพนม

โครงการพิธีบวงสรวง
พญาสัตนาคราช(รําบูชา
พระธาตุประจําวันเกิด)

โครงการสวดมนต์ขามปี

โครงการอปท.รวมใจ
บํารุงรักษาแหลงน้ํา
ศักดิ์สิทธิ์

โครงการจางเหมาปรับ
ปรุงดูแลงาน
สาธารณูปโภคภายใน
เขตเทศบาลฯ

โครงการจางเหมาปรับ
ปรุงดูแลสวนสาธารณศรี
โคตบูร และพื้นที่
สาธารณะเทศบาลตําบล
ธาตุพนม

โครงการจางเหมาเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการเอกสารฯ

คาเชาที่ราชพัสดุ
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการนวัตกรรมศีล5 10,000 10,000

โครงการปฏิบัติบูชาองค์
พระธาตุพนม

10,000 10,000

โครงการพิธีบวงสรวง
พญาสัตนาคราช(รําบูชา
พระธาตุประจําวันเกิด)

10,000 10,000

โครงการสวดมนต์ขามปี 20,000 20,000

โครงการอปท.รวมใจ
บํารุงรักษาแหลงน้ํา
ศักดิ์สิทธิ์

10,000 10,000

โครงการจางเหมาปรับ
ปรุงดูแลงาน
สาธารณูปโภคภายใน
เขตเทศบาลฯ

1,053,000 1,053,000

โครงการจางเหมาปรับ
ปรุงดูแลสวนสาธารณศรี
โคตบูร และพื้นที่
สาธารณะเทศบาลตําบล
ธาตุพนม

486,000 486,000

โครงการจางเหมาเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการเอกสารฯ

412,200 412,200

คาเชาที่ราชพัสดุ 20,000 20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
โครงการจางบุคคล
ปฏิบัติงานในโรงฆาสัตว์

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 140,000 20,000 30,000 30,000 20,000 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 20,000 5,000 3,000 350,000

วัสดุงานบานงานครัว 70,000 3,836,320 15,000 30,000 90,000

วัสดุกอสราง 10,000 50,000 220,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 40,000 70,000 45,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 210,000 340,000 3,000 20,000 1,074,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 30,000 5,000 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 75,000 5,000 20,000 20,000 20,000 30,000

วัสดุจราจร 35,000 50,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 30,000 25,000 20,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 20,000

วัสดุการศึกษา 200,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

45,000

วัสดุการเกษตร 105,000

วัสดุอื่น

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 800,000 130,000 30,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 60,000 35,000 10,000

คาบริการโทรศัพท์ 50,000

คาบริการไปรษณีย์ 30,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
โครงการจางบุคคล
ปฏิบัติงานในโรงฆาสัตว์

864,000 864,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 30,000 300,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 378,000

วัสดุงานบานงานครัว 4,041,320

วัสดุกอสราง 200,000 480,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 30,000 185,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 80,000 1,727,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 10,000 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000 200,000

วัสดุจราจร 85,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 75,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 20,000

วัสดุการศึกษา 200,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

45,000

วัสดุการเกษตร 105,000

วัสดุอื่น 30,000 30,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 15,000 300,000 1,275,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 40,000 123,000 268,000

คาบริการโทรศัพท์ 50,000

คาบริการไปรษณีย์ 30,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

57,000 24,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวของ

1,750

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ 
ขนาด 13,000 บีทียู

23,500

เครื่องปรับอากาศ 
ขนาด 24,000 บีทียู

32,200

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน

โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อ
รองรับการกําจัดขยะมูล
ฝอย

1,000,000

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางถนน 
คสล. หมูที่ 5 ตําบลธาตุ
พนม

โครงการกอสรางผิว
จราจร คสล. หมูที่ 1 ต
.ธาตุพนมเหนือ

โครงการกอสรางผิว
จราจร คสล. หมูที่ 5 ต
.ธาตุพนมเหนือ
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

81,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวของ

1,750

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ 
ขนาด 13,000 บีทียู

23,500

เครื่องปรับอากาศ 
ขนาด 24,000 บีทียู

32,200

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน

โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อ
รองรับการกําจัดขยะมูล
ฝอย

1,000,000

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางถนน 
คสล. หมูที่ 5 ตําบลธาตุ
พนม

98,000 98,000

โครงการกอสรางผิว
จราจร คสล. หมูที่ 1 ต
.ธาตุพนมเหนือ

290,000 290,000

โครงการกอสรางผิว
จราจร คสล. หมูที่ 5 ต
.ธาตุพนมเหนือ

170,000 170,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสรางผิว
จราจร คสล. หมูที่ 6 ต
.ธาตุพนมเหนือ

โครงการกอสรางราง
ระบายน้ํา คสล.  ซอย
ไพจิตอุปถัมภ์ หมูที่ 6 
ตําบลธาตุพนมเหนือ

โครงการกอสรางราง
ระบายน้ํา คสล. ซอย
ขลิบทอง หมูที่ 1 ต.ธาตุ
พนม

โครงการกอสรางราง
ระบายน้ํา คสล. ซอย
ราษฎร์อุทิศ หมูที่ 3 
ตําบลธาตุพนมเหนือ

โครงการกอสรางราง
ระบายน้ํา คสล. ซอยวิถี
ทวยราษฎร์ หมูที่ 1 
ตําบลธาตุพนมเหนือ

โครงการกอสรางราง
ระบายน้ํา คสล. ซอย
สวนแกว หมูที่ 1 ตําบล
ธาตุพนมเหนือ
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสรางผิว
จราจร คสล. หมูที่ 6 ต
.ธาตุพนมเหนือ

50,000 50,000

โครงการกอสรางราง
ระบายน้ํา คสล.  ซอย
ไพจิตอุปถัมภ์ หมูที่ 6 
ตําบลธาตุพนมเหนือ

240,000 240,000

โครงการกอสรางราง
ระบายน้ํา คสล. ซอย
ขลิบทอง หมูที่ 1 ต.ธาตุ
พนม

250,000 250,000

โครงการกอสรางราง
ระบายน้ํา คสล. ซอย
ราษฎร์อุทิศ หมูที่ 3 
ตําบลธาตุพนมเหนือ

360,000 360,000

โครงการกอสรางราง
ระบายน้ํา คสล. ซอยวิถี
ทวยราษฎร์ หมูที่ 1 
ตําบลธาตุพนมเหนือ

200,000 200,000

โครงการกอสรางราง
ระบายน้ํา คสล. ซอย
สวนแกว หมูที่ 1 ตําบล
ธาตุพนมเหนือ

150,000 150,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสรางราง
ระบายน้ํา คสล. หมูที่ 
1,11

โครงการกอสรางราง
ระบายน้ํา คสล. หมูที่ 
11 ตําบลธาตุพนม

โครงการกอสรางราง
ระบายน้ํา คสล. หมูที่ 
13 ต.ธาตุพนม

โครงการวางทอระบาย
น้ํา คสล. หมูที่ 10 
ตําบลธาตุพนม

โครงการเสริมไหลถนน 
คสล. ดวยลูกรัง ถนน
ภายในเขตหมู 10 และ
หมู 11

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

โครงการจัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหนาที่ขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่ม

35,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสรางราง
ระบายน้ํา คสล. หมูที่ 
1,11

300,000 300,000

โครงการกอสรางราง
ระบายน้ํา คสล. หมูที่ 
11 ตําบลธาตุพนม

200,000 200,000

โครงการกอสรางราง
ระบายน้ํา คสล. หมูที่ 
13 ต.ธาตุพนม

370,000 370,000

โครงการวางทอระบาย
น้ํา คสล. หมูที่ 10 
ตําบลธาตุพนม

350,000 350,000

โครงการเสริมไหลถนน 
คสล. ดวยลูกรัง ถนน
ภายในเขตหมู 10 และ
หมู 11

50,000 50,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

โครงการจัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหนาที่ขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่ม

35,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนคาอาหารกลาง
วันโรงเรียนบานหัวบึง
ทุง

3,200,400

อุดหนุนคาอาหารกลาง
วันโรงเรียนวัดพระธาตุ
พนม

3,362,400

อุดหนุนศูนย์เฉลิมพระ
เกียรติชวยเหลือผูป่วย
เอดส์และผูติดเชื้อ HIV

20,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการตามพระราช
ดําริดานสาธารณสุข

280,000

โครงการอุดหนุนสภา
วัฒนธรรมอําเภอธาตุ
พนม

รวม 27,022,520 24,152,490 4,995,440 24,419,490 4,109,600 2,900,260 9,001,600 300,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนคาอาหารกลาง
วันโรงเรียนบานหัวบึง
ทุง

3,200,400

อุดหนุนคาอาหารกลาง
วันโรงเรียนวัดพระธาตุ
พนม

3,362,400

อุดหนุนศูนย์เฉลิมพระ
เกียรติชวยเหลือผูป่วย
เอดส์และผูติดเชื้อ HIV

20,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการตามพระราช
ดําริดานสาธารณสุข

280,000

โครงการอุดหนุนสภา
วัฒนธรรมอําเภอธาตุ
พนม

50,000 50,000

รวม 1,670,000 9,579,110 352,490 1,447,000 109,950,000
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