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ค ำแถลงงบประมำณ 
ประกอบงบประมำณรำยจ่ำย  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2560 

 
เรียน  ท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลธาตุพนมทุกท่าน 

 บัดนี้   ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลต าบลธาตุพนม   จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีต่อสภาเทศบาลต าบลธาตุพนม  อีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้น  ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลต าบล
ธาตุพนม  จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์คลัง  ตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายการด าเนินการ  ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้ 
 
1. สถำนะกำรคลัง 
 1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
 ในปีงบประมาณพ.ศ. 2559 ณ วันที่  31 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  เทศบาลต าบลธาตุพนมมีสถานะ   
การเงินดังนี้ 
 1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น      9,364,430.74  บาท 
 1.1.2 เงินสะสม                      191,625.01  บาท 
 1.1.3 ทุนส ารองเงินสะสม         8,205,092.93  บาท 
 1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่ายจ านวน   -  โครงการ 
        รวม  -  บาท 
 1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันจ านวน  -  โครงการ  
                 รวม  -  บาท 
๑.๒ เงินกู้คงค้าง -  บาท  
 
2. กำรบริหำรงบประมำณในปีงบประมำณ  พ.ศ.  2559 
(1)รายรับจริงทั้งสิ้น  63,504,055.27    บาท   ประกอบด้วย 
 หมวดภาษีอากร       2,307,957.16    บาท 
 หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต       906,922.04    บาท 
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน      2,032,111.07    บาท 
 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์      756,850.00    บาท      
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด         644,800.00    บาท 
 หมวดรายได้จากทุน                      -        บาท 
 หมวดภาษีจัดสรร              25,075,183.00    บาท 
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป              22,419,614.00    บาท 
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(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  9,360,618.00 บาท 
(3) รายจ่ายจริง  จ านวน  59,244,652.41  บาท  ประกอบด้วย 
 งบกลาง             6,535,616.19  บาท 
 งบบุคลากร(หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว)    19,151,785.20  บาท 
 งบด าเนินงาน(หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)   21,759,390.02  บาท 
          งบลงทุน  (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)           495,500.00  บาท 
 งบรายจ่ายอื่น(หมวดรายจ่ายอ่ืน)                  -     บาท 
 งบเงินอุดหนุน  (หมวดเงินอุดหนุน)         3,746,480.00  บาท 
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์       7,555,881.00  บาท 
(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่  จ านวน                         -    บาท 
 
3. งบเฉพำะกำร 
ประเภทกิจกำร      -          กิจกำร     - 
     ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีรายรับจริง 63,504,055.27 บาท รายจ่ายจริง  5,504,910.36   บาท 
  กู้เงินจากธนาคาร / กสท. / อ่ืนๆ   จ านวน       43,253,101.36 บาท 
  ยืมเงินสะสมจากเทศบาล    จ านวน                      - บาท
  ก าไรสุทธิ     จ านวน                     -            บาท 
  เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 จ านวน 9,364,430.00  บาท 
  ทรัพย์จ าน าจ านวน   -   บาท        
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

 



2.1 รายรับจริง
รายรับจริง ประมาณการ ประมาณการ
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

รายได้จัดเก็บเอง
  หมวดภาษีอากร                       2,345,910.25                     2,675,000.00                    2,725,000.00
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต                       1,009,163.50                     2,335,000.00                    2,132,000.00
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                       2,555,077.37                     4,140,000.00                    3,890,000.00
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                       1,132,800.00                     1,300,000.00                    1,300,000.00
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                       1,364,580.00                     1,730,000.00                    1,580,000.00
  หมวดรายได้จากทุน                                         -                          200,000.00                       200,000.00
  รวมรายไดจ้ัดเก็บเอง                      8,407,531.12                  12,380,000.00                 11,827,000.00
รายไดท้ีร่ัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
  หมวดภาษีจัดสรร                     37,990,698.85                   42,182,000.00                  41,250,000.00
  รวมรายไดท้ีร่ัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                    37,990,698.85                  42,182,000.00                 41,250,000.00
รายไดท้ีร่ัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
  หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป                     28,312,537.00                   35,800,000.00                  53,600,000.00
  รวมรายไดท้ีร่ัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                    28,312,537.00                  35,800,000.00                 53,600,000.00
รายไดท้ีร่ัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์
  หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                     19,805,550.00  -  - 
  รวมรายไดท้ีร่ัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                     19,805,550.00  -                                      -   

รวม                    94,516,316.97                  90,362,000.00               106,677,000.00

ค าแถลงงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ 2560

เทศบาลต าบลธาตุพนม
อ าเภอธาตุพนม   จังหวัดนครพนม

รายรับ



2.2 รายจ่ายจริง

รายจ่ายจริง ประมาณการ ประมาณการ
ปี 2558 ณ 30 กันยายน ปี 2559 ปี 2560

จ่ายจากงบประมาณ
    งบกลาง                       3,417,123.59 11,120,950.00 24,396,880.00
    งบบุคลากร  (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว)                     27,857,564.90 29,698,200.00 35,199,490.00
    งบด าเนินงาน(หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่า
สาธารณูปโภค)

                    35,712,905.93 38,232,430.00 34,755,570.00

    งบลงทุน  (หมวดค่าครุภัณฑ์ ทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง)                          698,600.00 4,573,100 6,105,400
    งบรายจ่ายอื่น  (หมวดรายจ่ายอื่น)                                         -    -  -
    งบเงินอุดหนุน  (หมวดเงินอุดหนุน)                       6,757,520.00 6,732,320 6,253,320

รวมจ่ายจากงบประมาณ                    74,443,714.42 90,357,000.00 106,710,660.00
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ค าแถลงงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ 2560

เทศบาลต าบลธาตุพนม
อ าเภอธาตุพนม   จังหวัดนครพนม

รายรับ
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ดา้น
ดา้นบริหารงานทัว่ไป 24,114,380 บาท

  แผนงานบริหารงานทัว่ไป 20,269,400 บาท

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3,844,980 บาท

ดา้นบริการชมุชนและสังคม 46,501,490 บาท

  แผนงานการศึกษา 24,068,590 บาท

  แผนงานสาธารณสุข 3,164,880 บาท

  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2,700,840 บาท

  แผนงานเคหะและชุมชน 12,292,960 บาท

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,148,600 บาท

  แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ 3,125,620 บาท

ดา้นการเศรษฐกิจ 11,750,610 บาท

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 7,644,000 บาท

  แผนงานการเกษตร บาท

  แผนงานการพาณิชย์ 4,106,610 บาท

ดา้นการด าเนินงานอ่ืน 24,344,180 บาท

  แผนงานงบกลาง 24,344,180 บาท

งบประมาณรายจ่ายทัง้สิ้น 106,710,660 บาท

5

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2560

เทศบาลต าบลธาตุพนม
ยอดรวม



งาน
งบ
งบบุคลากร 13,131,950 0 0 13,131,950
  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,848,320
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 10,283,630
งบด าเนินงาน 4,889,600 420,000 1,249,050 6,558,650
  ค่าตอบแทน 590,000
  ค่าใช้สอย 3,014,600 230,000 1,027,050
  ค่าวัสดุ 370,000 140,000 210,000
  ค่าสาธารณูปโภค 915,000 50,000 12,000
งบลงทุน 467,000 35,800 41,000 543,800
  ค่าครุภัณฑ์ 467,000 35,800 41,000
  ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง
งบเงินอุดหนุน 35,000 0 0 35,000
  เงินอุดหนุน 35,000

รวม 18,523,550 455,800 1,290,050 20,269,400

6

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลต าบลธาตุพนม

อ าเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม
แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งานบริหารงานคลัง รวม



งาน
งบ
งบบุคลากร 1,839,180 0 1,839,180
  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,839,180
งบด าเนินงาน 1,638,800 350,000 1,988,800
  ค่าตอบแทน 120,000
  ค่าใช้สอย 1,276,800 40,000
  ค่าวัสดุ 242,000 310,000
  ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน 17,000 0 17,000
  ค่าครุภัณฑ์ 17,000
  ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง
งบเงินอุดหนุน 0 0 0
  เงินอุดหนุน

รวม 3,494,980 350,000 3,844,980

7

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลต าบลธาตุพนม

อ าเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการ
รักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภยัฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภยั รวม



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลต าบลธาตุพนม

อ าเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม



งาน
งบ
งบบุคลากร 6,619,560 0 6,619,560
  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 6,619,560
งบด าเนินงาน 3,274,510 7,533,700 10,808,210
  ค่าตอบแทน 108,500
  ค่าใช้สอย 2,803,010 3,578,600
  ค่าวัสดุ 133,000 3,955,100
  ค่าสาธารณูปโภค 230,000
งบลงทุน 867,500 0 867,500
  ค่าครุภัณฑ์ 167,500
  ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง 700,000
งบเงินอุดหนุน 0 5,773,320 5,773,320
  เงินอุดหนุน 5,773,320

รวม 10,761,570 13,307,020 24,068,590

8

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลต าบลธาตุพนม

อ าเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม
แผนงานการศึกษา

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการศึกษา
งานระดบัก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา รวม



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลต าบลธาตุพนม

อ าเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม



งาน
งบ
งบบุคลากร 2,373,480 0 0 0 2,373,480
  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,373,480
งบด าเนินงาน 351,800 110,000 50,000 174,000 685,800
  ค่าตอบแทน 166,800
  ค่าใช้สอย 100,000 110,000
  ค่าวัสดุ 85,000 50,000 125,000
  ค่าสาธารณูปโภค 49,000
งบลงทุน 85,600 0 0 0 85,600
  ค่าครุภัณฑ์ 85,600
  ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง
งบเงินอุดหนุน 0 20,000 0 0 20,000
  เงินอุดหนุน 20,000

รวม 2,810,880 130,000 50,000 174,000 3,164,880

9

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลต าบลธาตุพนม

อ าเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม
แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกับสาธารณสุข งานโรงพยาบาล

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอ่ืน งานศูนย์บริการสาธารณสุข รวม



งาน
งบ
งบบุคลากร 2,369,840 0 2,369,840
  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,369,840
งบด าเนินงาน 201,000 130,000 331,000
  ค่าตอบแทน 31,000
  ค่าใช้สอย 20,000 130,000
  ค่าวัสดุ 150,000
  ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน 0 0 0
  ค่าครุภัณฑ์
  ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง
งบเงินอุดหนุน 0 0 0
  เงินอุดหนุน

รวม 2,570,840 130,000 2,700,840

10

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลต าบลธาตุพนม

อ าเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม
แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสังคม
สงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห์ รวม



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลต าบลธาตุพนม

อ าเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม



งาน
งบ
งบบุคลากร 5,144,160 0 0 0 5,144,160
  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 5,144,160
งบด าเนินงาน 90,000 370,000 730,000 5,558,800 6,748,800
  ค่าตอบแทน
  ค่าใช้สอย 100,000 4,378,800
  ค่าวัสดุ 90,000 270,000 730,000 1,180,000
  ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน 0 0 0 400,000 400,000
  ค่าครุภัณฑ์
  ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง 400,000
งบเงินอุดหนุน 0 0 0 0 0
  เงินอุดหนุน

รวม 5,234,160 370,000 730,000 5,958,800 12,292,960

11

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลต าบลธาตุพนม

อ าเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม
แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกับเคหะและชมุชน งานไฟฟ้า งานสวนสาธารณะ

งานก าจัดขยะมลูฝอย
และสิ่งปฏิกูล รวม



งาน
งบ
งบบุคลากร 0
  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)
งบด าเนินงาน 934,600
  ค่าตอบแทน
  ค่าใช้สอย 934,600
  ค่าวัสดุ
  ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน 39,000
  ค่าครุภัณฑ์ 39,000
  ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง
งบเงินอุดหนุน 175,000
  เงินอุดหนุน 175,000

รวม 1,148,600

12

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลต าบลธาตุพนม

อ าเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งของชุมชน



งาน
งบ
งบบุคลากร 0 0 0
  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)
งบด าเนินงาน 275,000 2,800,620 3,075,620
  ค่าตอบแทน
  ค่าใช้สอย 225,000 2,800,620
  ค่าวัสดุ 50,000
  ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน 0 0 0
  ค่าครุภัณฑ์
  ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง
งบเงินอุดหนุน 50,000 0 50,000
  เงินอุดหนุน 50,000

รวม 325,000 2,800,620 3,125,620
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลต าบลธาตุพนม

อ าเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม
แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมและท้องถ่ิน รวม



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลต าบลธาตุพนม

อ าเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม



งาน
งบ
งบบุคลากร 3,561,900 0 3,561,900
  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,561,900
งบด าเนินงาน 1,894,600 540,000 2,434,600
  ค่าตอบแทน 69,000
  ค่าใช้สอย 1,677,600 250,000
  ค่าวัสดุ 113,000 290,000
  ค่าสาธารณูปโภค 35,000
งบลงทุน 247,500 1,200,000 1,447,500
  ค่าครุภัณฑ์ 247,500
  ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง 1,200,000
งบเงินอุดหนุน 200,000 0 200,000
  เงินอุดหนุน 200,000

รวม 5,904,000 1,740,000 7,644,000
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลต าบลธาตุพนม

อ าเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน รวม



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลต าบลธาตุพนม

อ าเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม



งาน
งบ งานตลาดสด
งบบุคลากร 0 0 0
  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)
งบด าเนินงาน 573,000 1,433,610 2,006,610
  ค่าตอบแทน
  ค่าใช้สอย 410000 1,163,610
  ค่าวัสดุ
  ค่าสาธารณูปโภค 163000 270,000
งบลงทุน 2,100,000 2,100,000
  ค่าครุภัณฑ์ 2,100,000
  ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง
งบเงินอุดหนุน 0 0
  เงินอุดหนุน

รวม 573,000 3,533,610 4,106,610
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลต าบลธาตุพนม

อ าเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม
แผนงานการพาณิชย์

งานโรงฆ่าสัตว์ รวม



งาน
งบ
งบกลาง
  1. ประเภทค่าช าระหน้ีเงินตน้ 6,314,940
  2. ประเภทค่าช าระหน้ีดอกเบีย้ 2,414,000
  3. ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 485,000
  4. ประเภทเบีย้ยังชพีผู้สูงอายุ 10,443,000
  5. ประเภทเบีย้ยังชพีคนพิการ 2,486,400
  6. ประเภทเบีย้ยังชพีผู้ป่วยเอดส์ 90,000
  7. ประเภทเงินส ารองจ่าย 400,000
  8. ประเภทรายจ่ายตามขอ้ผูกพัน 577,490
      - ค่าบ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) 77,490
      - เงินสมทบเข้าหลักประกันสุขภาพ 500,000
  9. ประเภทเงินชว่ยพิเศษ 55,000
      - เงินช่วยค่าท าศพ 5,000
      - ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร 50,000
งบบ าเหน็จ/บ านาญ 1,078,350
 1. เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) 1,038,540
 2. เงินค่าครองชีพผู้รับบ านาญ 39,810

รวม 24,344,180
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลต าบลธาตุพนม

อ าเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม
งบกลาง

งานงบกลาง



ขอ้ 1 เทศบัญญัติ นีเ้รียกว่า ขอ้บัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2560
ขอ้ 2 เทศบัญญัติ นีใ้ห้ใชบ้ังคับต้ังแต่วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2559  เป็นต้นไป
ขอ้ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน 106,710,660.- บาท

ด้าน
ด้านบรหิารงานทัว่ไป 24,114,380 บาท

  แผนงานบริหารงานทั่วไป 20,269,400 บาท

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3,844,980 บาท

ด้านบรกิารชุมชนและสังคม 46,501,490 บาท

  แผนงานการศึกษา 24,068,590 บาท

  แผนงานสาธารณสุข 3,164,880 บาท

  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2,700,840 บาท

  แผนงานเคหะและชมุชน 12,292,960 บาท

  แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน 1,148,600 บาท

  แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ 3,125,620 บาท

ด้านการเศรษฐกิจ 11,750,610 บาท

  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 7,644,000 บาท

  แผนงานการเกษตร บาท

  แผนงานการพาณิชย์ 4,106,610 บาท

ด้านการด าเนินงานอ่ืน 24,344,180 บาท

  แผนงานงบกลาง 24,344,180 บาท

งบประมาณรายจา่ยทัง้สิน้ 106,710,660 บาท
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ยอดรวม

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560

เทศบาลต าบลธาตุพนม
อ าเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม

               โดยที่เป็นการสมควรต้ังงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560 อาศัยอ านาจตามความใน
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552  มาตรา 65  จึงตราเทศบัญญัติขึน้ไว้    
โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลธาตุพนม และโดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัด และโดยอนุมัติของผู้ว่า
ราชการจังหวัดนครพนม

               ขอ้ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  จ่ายจากรายได้จัดเกบ็เอง หมวดภาษจีัดสรร และหมวดเงินอดุหนุนทั่วไป  
เป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน   106,710,660.- บาท   โดยแยกรายละเอยีดตามแผนงานได้ดังนี้



ขอ้ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้  เป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน  106,710,660.-  บาท  ดังนี้

งบ
งบกลาง 24,344,180.00 บาท

งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า  และ
ค่าจ้างชัว่คราว) 35,040,070.00 บาท

งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสดุ 
และหมวดค่าสาธารณูปโภค)

35,572,690.00
บาท

งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง) 5,500,400 บาท

งบรายจ่ายอืน่ (หมวดรายจ่ายอืน่)  - บาท

งบเงินอดุหนุน (หมวดเงินอดุหนุน) 6,253,320 บาท

รวมรายจา่ย 106,710,660.00 บาท

ขอ้ 6  ให้นายกเทศมนตรีปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิก

ขอ้ 7 ให้นายกเทศมนตรีมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

                        ประกาศ  ณ  วันที่   ........................................

           ...........................................

           (นายขจรศักด์ิ  นิตชนิ)
ต าแหน่ง  นายกเทศมนตรีต าบลธาตุพนม

          อนุมัติ/เหน็ชอบ

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

   (............................................)

ต าแหน่ง   .................................................

ยอดรวม

   จ่ายเงินของเทศบาล
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ป ี2556 ป ี2557 ป ี๒๕๕๘          ป ี2559    
       ณ พฤษภาคม

ยอดตา่ง
(%) ป ี25๖๐

รายไดจ้ัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร
(1)    ภาษีโรงเรือนและทีดิ่น 1,476,559.59    1,448,907.00    1,582,322.25     1,543,312.16     1,700,000.00         
(2)    ภาษีบ ารุงท้องที่ 557.00              620.00              1,616.00           620.00              5,000.00                
(3)    ภาษีป้าย 715,960.00       730,259.00       665,244.00       702,593.00       900,000.00            
(4)    อากรการฆ่าสัตว์ 93,532.00         106,089.00       96,728.00         61,432.00         120,000.00            

รวม 2,286,608.59   2,285,875.00   2,345,910.25    2,307,957.16    2,725,000.00        
หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและใบอนุญาต
(1)    ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกบัควบคุมการฆ่าสัตว์และจ าหน่ายเนือ้สัตว์ 165,603.00       189,711.00       172,755.00       110,664.00       180,000.00            
(2)    ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกบัใบอนุญาตการขายสุรา 10,388.70         10,427.50         11,638.30         16,715.04         20,000.00              
(4)    ค่าธรรมเนียมการจดัระเบียบจอดยานยนต์ -                    127,870.00       99,958.00         252,526.00       550,000.00            
(5)    ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกบัการควบคุมอาคาร 10,076.00         14,319.00         15,351.00         7,952.00           20,000.00              
(6)    ค่าธรรมเนียมเกบ็ขยะมูลฝอย 610,740.00       263,435.00       249,280.00       212,555.00       750,000.00            
(7)    ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจง้การจดัต้ังสถานที่
จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ไม่เกนิ 200 ตร.ม. 25,900.00         31,700.00         30,900.00         22,100.00         40,000.00              

(8)  ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดต้ังแผ่นประกาศ หรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา 16,120.00         15,600.00         17,900.00         13,200.00         30,000.00              
(9)  ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกบัทะเบียนราษฎร 5,090.00           5,740.00           2,530.00           2,560.00           15,000.00              
(10)  ค่าปรับผู้กระท าความผิดกฎหมายจราจรทางบก 51,250.00         24,635.00         -                    

ประเภท

รายงานประมาณการรายรับ   ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2560
เทศบาลต าบลธาตพุนม

อ าเภอธาตพุนม   จังหวัดนครพนม
ประมาณการรับจริง  
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ป ี2556 ป ี2557 ป ี๒๕๕๘          ป ี2559    
       ณ พฤษภาคม

ยอดตา่ง
(%) ป ี25๖๐

ประเภท

รายงานประมาณการรายรับ   ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2560
เทศบาลต าบลธาตพุนม

อ าเภอธาตพุนม   จังหวัดนครพนม
ประมาณการรับจริง  

(11)  ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง 57,300.50         16,170.00         18,650.00         21,970.00         60,000.00              

(12)  ค่าปรับการผิดสัญญา 11,345.50         14,772.00         37,387.00         -                    50,000.00              
(13)  ค่าปรับอื่น  ๆ -                    -                   2,820.00           
(14)  ค่าใบอนุญาตรับท าการเกบ็ขนส่ิงปฏิกลูหรือมูลฝอย 20,000.00         20,000.00         15,000.00         15,000.00         20,000.00              
(15)  ค่าใบอนุญาตให้ต้ังตลาดเอกชน 2,000.00           2,000.00           2,000.00           2,000.00           2,000.00                
(16)  ค่าใบอนุญาตจดัต้ังสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ใน
อาคารหรือพื้นที่ใดซ่ึงมีพื้นที่เกนิ  200  ตารางเมตร

6,000.00           6,800.00           8,000.00           6,750.00           10,000.00              

(17)  ค่าใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (เร่ขาย , แผงลอย) 209,170.00       313,205.00       233,275.00       150,665.00       250,000.00            
(18)  ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกบัการควบคุมอาคาร 3,690.00           1,000.00           1,394.20           580.00              5,000.00                
(19)  ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกบัการโฆษณาโดยใช้เคร่ืองขยายเสียง 19,990.00         12,480.00         13,395.00         13,485.00         30,000.00              
(20)  ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ (อนัตรายต่อสุขภาพ ,สถานทีแ่ต่งผม ) 75,750.00         73,670.00         79,750.00         55,380.00         100,000.00            

รวม 1,300,413.70   1,143,534.50   1,009,163.50    906,922.04       2,132,000.00        
หมวดรายไดจ้ากทรัพยส์ิน
(1)    ค่าเช่าทีดิ่น  (อาคารพาณิชย์) 202,780.00       217,390.00       233,200.00       122,650.00       290,000.00            
(2)    ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที ่ (ท่าเทียบเรือ,OTOP,ขนส่ง,ตลาดสด) 2,917,000.00    2,363,133.00    2,219,925.00     1,888,389.00     3,400,000.00         
(3)    ดอกเบีย้ 158,463.62       126,424.37       101,952.37       21,072.07         200,000.00            

รวม 3,278,243.62   2,706,947.37   2,555,077.37    2,032,111.07    3,890,000.00        
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ป ี2556 ป ี2557 ป ี๒๕๕๘          ป ี2559    
       ณ พฤษภาคม

ยอดตา่ง
(%) ป ี25๖๐

ประเภท

รายงานประมาณการรายรับ   ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2560
เทศบาลต าบลธาตพุนม

อ าเภอธาตพุนม   จังหวัดนครพนม
ประมาณการรับจริง  

หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
(1)    รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  (ไม่แยกเป็นงบเฉพาะการ) 1,025,160.00    1,239,000.00    1,132,800.00     756,850.00       1,300,000.00         

รวม 1,025,160.00   1,239,000.00   1,132,800.00    756,850.00       1,300,000.00        
หมวดรายไดเ้บด็เตล็ด
(1)    เงินทีม่ีผู้อทุิศให้ 977,090.00       1,080,304.00    1,141,900.00     603,530.00       1,150,000.00         
(2)    ค่าขายแบบแปลน 19,400.00         21,900.00         31,750.00         150,000.00            
(3)    ค่าเขียนแบบแปลน 2,830.00           -                   -                    
(4)    รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ  35,040.00         422,083.37       190,930.00       41,270.00         280,000.00            

รวม 1,034,360.00   1,524,287.37   1,364,580.00    644,800.00       1,580,000.00        
หมวดรายไดจ้ากทนุ
(1)    ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน -                    -                   -                    200,000.00            

รวม -                   -                   -                    200,000.00           
รายไดท้ีร่ัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรใหอ้งค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
หมวดภาษีจัดสรร
(1)    ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเล่ือน -                    192,335.28       721,056.81       504,092.43       600,000.00            
(2)    ภาษีมูลค่าเพิม่ตาม พ.ร.บ.ฯ ก าหนดแผนฯ 24,017,887.34  22,799,481.55  23,404,169.77   16,013,165.39   25,000,000.00       
(3)    ภาษีมูลค่าเพิม่ 1 ใน 9 3,873,447.09    4,153,406.07    4,072,681.40     2,650,470.15     4,100,000.00         
(4)    ภาษีธุรกจิเฉพาะ 110,048.84       74,519.37         76,606.02         77,050.88         350,000.00            
(5)    ภาษีสุรา 1,879,220.00    2,034,425.00    2,273,858.41     1,559,600.87     2,500,000.00         
(6)    ภาษีสรรพสามิต 4,108,460.16    2,767,221.21    3,916,835.86     3,435,544.10     4,500,000.00         
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ป ี2556 ป ี2557 ป ี๒๕๕๘          ป ี2559    
       ณ พฤษภาคม

ยอดตา่ง
(%) ป ี25๖๐

ประเภท

รายงานประมาณการรายรับ   ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2560
เทศบาลต าบลธาตพุนม

อ าเภอธาตพุนม   จังหวัดนครพนม
ประมาณการรับจริง  

(7)  ค่าภาคหลวงแร่ 45,009.60         27,957.14         57,150.79         12,699.51         100,000.00            
(8)  ค่าภาคหลวงปิโตเลียม 195,675.62       690,452.12       113,514.79       60,952.67         300,000.00            
(9)  เงินทีเ่กบ็ตามกฎหมายว่าด้วยอทุยานแห่งชาติ -                    -                   -                    
(10)  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล 3,705,488.00    2,762,268.00    3,354,825.00     761,607.00       3,800,000.00         

รวม 37,935,236.65 35,502,065.74 37,990,698.85  25,075,183.00  41,250,000.00      
รายไดท้ีร่ัฐบาลอุดหนุนใหอ้งค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
หมวดเงินอุดหนุน
(1)    เงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า 22,787,792.00  26,481,850.00  28,312,537.00   22,419,614.00   53,650,000.00       

รวม 22,787,792.00 26,481,850.00 28,312,537.00  22,419,614.00  53,650,000.00      
รายไดท้ีร่ัฐบาลอุดหนุนใหโ้ดยระบวุัตถุประสงค์
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
(1)    เงินอดุหนุนก าหนดวัตถุประสงค์ 14,332,813.00  14,816,816.00  19,805,550.00   
(2)    เงินอดุหนุนเฉพาะกจิเพือ่เป็นโครงการสร้างพืน้ฐาน -                    -                   -                    
(๓) เงินอดุหนุนเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ 6,517,400.00     
(๔) เงินอดุหนุนเบีย้ยังชีพคนพกิาร 1,340,000.00     
(๕) เงินอดุหนุนส่ือการเรียนการสอน 112,700.00       
(๖) เงินอดุหนุนข้าราชการครู/ค่าตอบแทน ผดด. 997,740.00       
(๗) เงินอดุหนุนถ่ายโอนบุคลากร 365,778.00       
(๘) เงินอดุหนุนการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) 27,000.00         

รวม 14,332,813.00 14,816,816.00 19,805,550.00  9,360,618.00    -                        
รวมรายรับทัง้สิ้น 83,980,627.56 85,700,375.98 94,516,316.97  63,504,055.27  -   106,727,000.00    
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รวม 2,725,000 บาท
จ ำนวน 1,700,000 บำท

จ ำนวน 5,000 บำท

จ ำนวน 900,000 บำท

จ ำนวน 120,000 บำท

รวม 2,132,000 บาท
จ ำนวน 180,000 บำท

จ ำนวน 20,000 บำท

จ ำนวน 550,000 บำท

จ ำนวน 20,000 บำท

จ ำนวน 750,000 บำท

จ ำนวน 40,000 บำท

จ ำนวน 30,000 บำท

จ ำนวน 15,000 บำท

จ ำนวน 60,000 บำท

หมวดภาษีอากร
ภำษีโรงเรือนและทีดิ่น

ประมาณการรายรับรวมทัง้สิ้น 106,727,000 บาท  แยกเป็น

เทศบาลต าบลธาตพุนม
อ าเภอ ธาตพุนม  จังหวัดนครพนม

23
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป

ประจ าปีงบประมาณ  2560

รายไดจ้ัดเก็บ

          ต้ังไว้ตำมทะเบียนผู้อยู่ในข่ำยทีจ่ะต้องช ำระภำษี
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

ค่ำธรรมเนียมโรงฆำ่สัตว์ ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมกำรฆำ่สัตว์ฯ

ภำษีป้ำย
          ต้ังไว้ตำมทะเบียนผู้อยู่ในข่ำยทีจ่ะต้องช ำระภำษี
อำกรกำรฆำ่สัตว์

          ต้ังไว้ตำมทะเบียนผู้อยู่ในข่ำยทีจ่ะต้องช ำระภำษี
ภำษีบ ำรุงท้องที่
          ต้ังไว้ตำมทะเบียนผู้อยู่ในข่ำยทีจ่ะต้องช ำระภำษี

          ประมำณกำรไว้น้อยกว่ำปีทีล่่วงมำแล้ว
ค่ำธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย
          ประมำณกำรไว้น้อยกว่ำปีทีล่่วงมำแล้ว

ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำรจัดระเบียบจอดยำนยนต์
          คำดว่ำปีนี้จะจัดเก็บได้เท่ำกับปีทีล่่วงมำแล้ว
ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำรควบคุมอำคำร

          ประมำณกำรไว้เท่ำกับปีทีล่่วงมำแล้ว
ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญำตกำรขำยสุรำ
          ประมำณกำรไว้เท่ำกับปีทีล่่วงมำแล้ว

ค่ำปรับผู้กระท ำผิดกฎหมำยรักษำควำมสะอำดและควำมเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้ำนเมือง

          ประมำณกำรไว้เท่ำกับปีทีล่่วงมำแล้ว
ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนรำษฎร
          ประมำณกำรไว้เท่ำกับปีทีล่่วงมำแล้ว

ค่ำธรรมเนียมในกำรออกหนังสือรับรองกำรแจ้งสถำนที่จ ำหน่ำยอำหำรหรือ
สะสมอำหำร

          ประมำณกำรไว้มำกกว่ำปีทีล่่วงมำแล้ว
ค่ำธรรมเนียมปิด โปรย ติดต้ังแผ่นประกำศหรือแผ่นปลิวเพือ่กำร
โฆษณำ



จ ำนวน 50,000 บำท

จ ำนวน 20,000 บำท

จ ำนวน 10,000 บำท

จ ำนวน 250,000 บำท

จ ำนวน 2,000 บำท

จ ำนวน 5,000 บำท

จ ำนวน 30,000 บำท

จ ำนวน 100,000 บำท

รวม 3,890,000 บาท
จ ำนวน 290,000 บำท

จ ำนวน 3,400,000 บำท

จ ำนวน 200,000 บำท

รวม 1,300,000 บาท
จ ำนวน 1,300,000 บำท

รวม 1,580,000 บาท
จ ำนวน 1,150,000 บำท

จ ำนวน 150,000 บำท

จ ำนวน 280,000 บำท

รวม 200,000 บาท

ค่ำใบอนุญำตรับท ำกำรเก็บ ขน ส่ิงปฏิกูล หรือมูลฝอย
          ประมำณกำรไว้เท่ำกับปีทีล่่วงมำแล้ว

ค่ำใบอนุญำตจัดต้ังสถำนทีจ่ ำหน่ำยอำหำรหรือสถำนทีส่ะสม
อำหำรในครัว หรือพืน้ทีใ่ด ซ่ึงมีพืน้ทีเ่กิน 200 ตำรำงเมตร

          คำดว่ำปีนี้จะจัดเก็บได้มำกกว่ำปีทีแ่ล้ว

          ประมำณกำรไว้น้อยกว่ำปีทีล่่วงมำแล้ว
24

ค่ำปรับกำรผิดสัญญำ
          ประมำณกำรไว้เท่ำกับปีทีล่่วงมำแล้ว

ค่ำใบอนุญำตอื่นๆ
          ประมำณกำรไว้เท่ำกับปีทีล่่วงมำแล้ว

หมวดรายไดจ้ากทรัพย์สิน
ค่ำเช่ำทีดิ่น

ค่ำใบอนุญำตเกี่ยวกับกำรควบคุมอำคำร
          ประมำณกำรไว้น้อยกว่ำปีทีล่่วงมำแล้ว
ค่ำใบอนุญำตเกี่ยวกับกำรโฆษณำโดยใช้เคร่ืองขยำยเสียง
          ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงเท่ำกับปีทีล่่วงมำแล้ว

ค่ำใบอนุญำตจ ำหน่ำยสินค้ำในทีห่รือทำงสำธำรณะ
          คำดว่ำปีนี้จะจัดเก็บได้น้อยกว่ำปีทีแ่ล้ว
ค่ำใบอนุญำตให้ต้ังตลำดเอกชน
          ประมำณกำรไว้เท่ำกับปีทีล่่วงมำแล้ว

หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด
เงินทีม่ีผู้อุทิศให้
          ประมำณกำรไว้น้อยกว่ำปีทีล่่วงมำแล้ว
ค่ำขำยแบบแปลน

          ประมำณกำรไว้เท่ำกับปีทีล่่วงมำแล้ว
หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

รำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์
          ประมำณกำรไว้เท่ำกับปีทีล่่วงมำแล้ว

          ประมำณกำรไว้เท่ำกับปีทีล่่วงมำแล้ว
ค่ำเช่ำหรือบริกำรสถำนที่
          ประมำณกำรไว้น้อยกว่ำปีทีล่่วงมำแล้ว
ดอกเบีย้

          ประมำณกำรไว้น้อยกว่ำปีทีล่่วงมำแล้ว
รำยได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
          ประมำณกำรไว้เท่ำกับปีทีล่่วงมำแล้ว

หมวดรายไดจ้ากทุน



จ ำนวน 200,000 บำท

รวม 41,250,000 บาท
จ ำนวน 600,000 บำท

จ ำนวน 25,000,000 บำท

จ ำนวน 4,100,000 บำท

จ ำนวน 350,000 บำท

จ ำนวน 2,500,000 บำท

จ ำนวน 4,500,000 บำท

จ ำนวน 100,000 บำท

จ ำนวน 300,000 บำท

จ ำนวน 3,800,000 บำท

รวม 53,650,000 บาท

จ ำนวน 53,650,000 บำท

ค่ำขำยทอดตลำดทรัพย์สิน
          ประมำณกำรไว้เท่ำกับปีทีล่่วงมำแล้ว
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รายไดท้ีร่ัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
หมวดภาษีจัดสรร

เงินอดุหนุนทัว่ไป ส ำหรับด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำทีแ่ละภำรกจิถำ่ย
โอนเลือกท ำ

          ประมำณกำรไว้มำกกว่ำปีทีล่่วงมำแล้ว

ค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตำมประมวลกฎหมำย
ทีดิ่น
          ประมำณกำรไว้เท่ำกับปีทีล่่วงมำแล้ว

รายไดท้ีร่ัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป

ค่ำภำคหลวงแร่
          ประมำณกำรไว้น้อยกว่ำปีทีล่่วงมำแล้ว
ค่ำภำคหลวงปิโตรเลียม
          ประมำณกำรไว้น้อยกว่ำปีทีล่่วงมำแล้ว

ภำษีสุรำ
          ประมำณกำรไว้เท่ำกับปีทีล่่วงมำแล้ว
ภำษีสรรพสำมิต
          ประมำณกำรไว้น้อยกว่ำปีทีล่่วงมำแล้ว

ภำษีมูลค่ำเพิม่ตำม พ.ร.บ.จัดสรรรำยได้ฯ
          ประมำณกำรไว้มำกกว่ำปีทีล่่วงมำแล้ว
ภำษีธุรกิจเฉพำะ
          ประมำณกำรไว้เท่ำกับปีทีล่่วงมำแล้ว

ภำษีและค่ำธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเล่ือน
          ประมำณกำรไว้มำกกว่ำปีทีล่่วงมำแล้ว
ภำษีมูลค่ำเพิม่ตำม พ.ร.บ. ก ำหนดแผนฯ
          ประมำณกำรไว้น้อยกว่ำปีทีล่่วงมำแล้ว



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

แผนงานบรหิารทั่วไป
งานบรหิารทั่วไป (ส านักปลัดฯ,กองคลัง,กองวิชาการฯ)
งบบุคลากร  (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว)
หมวดเงินเดอืน (ฝ่ายบริหาร)
ประเภท
1. เงินเดือน/ค่าตอบแทนผู้บริหารเทศบาล 1,085,760 1,085,760 1,085,760 0.00 1,085,760
2. เงินเดือน/ค่าตอบแทนเลขานุการและที่ปรึกษาของผู้บริหารเทศบาล 207,360 207,360 207,360 0.00 207,360
3. เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1,555,200 1,555,200 1,555,200 0.00 1,555,200

รวมหมวดเงินเดอืน (ฝ่ายบรหิาร) 6,443,865 2,848,320 2,848,320 2,848,320 0.00 2,848,320
หมวดเงินเดอืน(ฝ่ายประจ า)
ประเภท
1. เงินเดือนพนักงาน 4,601,640 4,607,820 5,496,000 21.07 6,654,110.00   
2. เงินประจ าต าแหน่ง 403,200 806,400 806,400 6.10 855,600
3. ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 154,110 181,680 197,580 218,280 9.29 238,560
4. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 3,075,460 2,160,000 2,544,000 2,556,360 -0.82 2,535,360

รายงานงบประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลต าบลธาตพุนม
อ าเภอธาตพุนม จังหวัดนครพนม 

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ
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5. เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน 1,929,192 138,920
รวมหมวดเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 5,158,762 7,485,440 8,155,800 9,077,040 13.29 10,283,630

รวมงบบุคลากร 11,602,627 10,333,760 11,004,120 11,925,360 10.12 13,131,950
งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวสัดุ)
หมวดค่าตอบแทน
ประเภท 
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 31,000 35,000 30,000 0.00 30,000
2. เงินรางวลัและสงเคราะห์พลเมืองดี 
3. ค่าเบี้ยประชุม 40,000 40,000 40,000 0.00 40,000
4. ค่าตอบแทนการปฏบิัติงานนอกเวลาราชการ 65,000 90,000 70,000 0.00 70,000
5. ค่าเช่าบ้าน 364,200 388,800 384,000 -7.29 356,000
6. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 63,000 62,000 81,000 0.00 81,000
7. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 15,000 3,000 5,000 -40.00 3,000
8. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบคัดเลือก/คัดเลือก 15,000 15,000 -33.33 10,000

รวมหมวดค่าตอบแทน 1,929,192 578,200 633,800 625,000 -5.60 590,000
หมวดค่าใชส้อย
ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบรกิาร
1. ค่าจ้างเหมาบริการ 350,000 350,000 350,000 -42.86 200,000
2. ค่าบอกรับวารสาร 25,000 25,000 25,000 0.00 25,000
3. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 10,000 10,000 10,000 0.00 10,000
4. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ 30,000 30,000 30,000 -16.67 25,000
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5. ค่าเบี้ยประกัน 30,000 30,000 30,000 0.00 30,000
6. ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดส านักงานเทศบาล 1,296,000 1,944,000 1,123,200 -33.33 748,800
7. ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดสถานีขนส่งเทศบาลและบริเวณโดยรอบ 561,600 280,800
ประเภทรายจ่ายเก่ียวกับการรบัรองและพิธกีาร
1. ค่ารับรอง 500,000 500,000 500,000 -20.00 400,000
2. ค่ารับรองในการประชุมสภาเทศบาล 50,000 50,000 50,000 -20.00 40,000
ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ
1. โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธภิาพคณะผู้บริหารฯลฯ 500,000 450,000 200,000 0.00 200,000
2. โครงการสนับสนุนจัดระเบียบสังคมของกระทรวงมหาดไทย 80,000 80,000 50,000 -40.00 30,000
3. โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมผู้ใช้สารเสพติดในรูปแบบค่าย 175,000 0
4. โครงการเทศบาลสีขาว 30,000 30,000 30,000 -66.67 10,000
5. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 30,000 30,000 30,000 0.00 30,000
6. ค่าของขวญั ของรางวลัหรือเงินรางวลั 20,000 20,000 20,000 0.00 20,000
7. ค่าพวงมาลา พวงมาลัยและดอกไม้ 20,000 20,000 20,000 0.00 20,000
8. ค่าด าเนินการตรวจสอบและประเมินผลการปฏบิัติราชการ 15,000 15,000 15,000 0.00 15,000
9. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกต้ัง 0 949,000 100,000 400.00 500,000
ประเภทค่าบ ารงุรกัษาและซ่อมแซม
1. ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภณัฑ์ (ส.ป.) 50,000 50,000 50,000 -40.00 30,000
2. โครงการปรับปรุงส านักงานเทศบาลต าบลธาตุพนม 100,000 100,000 70,000 471.43 400,000
3. โครงการปรับปรุงห้องประชุมในส านักงาน 100,000

รวมหมวดค่าใชส้อย 2,760,646 3,311,000 4,783,000 3,264,800 -7.66 3,014,600
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หมวดค่าวัสดุ
ประเภท
1. ค่าวสัดุส านักงาน 60,000 160,000 60,000 -33.33 40,000
2. ค่าวสัดุงานบ้านงานครัว 60,000 60,000 60,000 0.00 60,000
3. ค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000 20,000 20,000 -50.00 10,000
4. ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 320,000 400,000 400,000 -40.00 240,000
5. ค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000 5,000 5,000 0.00 5,000
6. ค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ 20,000 20,000 20,000 -25.00 15,000

รวมหมวดค่าวัสดุ 1,641,617 485,000 565,000 565,000 -34.51 370,000
หมวดค่าสาธารณูปโภค
ประเภท
1. ค่าไฟฟ้า 300,000 700,000 800,000 -6.25 750,000
2. ค่าน้ าประปา 50,000 80,000 100,000 -20.00 80,000
3. ค่าบริการโทรศัพท์ 30,000 30,000 30,000 0.00 30,000
4. ค่าบริการไปรษณีย์ 35,000 35,000 35,000 0.00 35,000
5. ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 20,000 20,000 20,000 0.00 20,000
6. ค่าบริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ 36,000 36,000 36,000 -100.00

รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค 1,064,330 471,000 901,000 1,021,000 -10.38 915,000
รวมทุกหมวดของงบด าเนินงาน 5,466,593 4,845,200 6,882,800 4,454,800 9.76 4,889,600

รวมงบด าเนินงาน 5,466,593 4,845,200 6,882,800 4,454,800 9.76 4,889,600
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งบลงทุน
หมวดค่าครภุัณฑ์ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง
ประเภทค่าครภุัณฑ์ส านักงาน
1. ค่าจัดซ้ือโต๊ะระดับ 7-9 พร้อมเก้าอี้สิบล้อ 15,000
2. ค่าจัดซ้ือโต๊ะระดับ 7-9  พร้อมโต๊ะคอมฯ 50,000 50,000 -100.00
3. ค่าจัดซ้ือเก้าอี้ผู้บริหารระดับ 7-9 19,000 19,000 -100.00
4. ค่าจัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร 30,000 30,000 -100.00
5. ค่าจัดซ้ือชุดโซฟารับแขก 30,000 30,000 -100.00
6. ค่าจัดซ้ือเคร่ืองดูดฝุ่น ELT 6,000
7. ค่าจัดซ้ือโต๊ะระดับ 1-3 พร้อมเก้าอี้ 16,500
8. ค่าจัดซ้ือโต๊ะหมูบู่ชา (หมู ่9) พร้อมแท่นกราบ 15,000
9. ค่าจัดซ้ือเคร่ืองดูดฝุ่น 6,000
10. ค่าจัดชื้อเก้าอี้ผู้บริหารระดับต้น ๑ ตัว 8,500
11. ตู้เก็บเอกสาร ๓ บานไม้หลิว ๑ หลัง 8,500
12. ค่าจัดชื้อปั้มน้ าซับเมอร์ส ๑ เคร่ือง 20,000
๑๓. ค่าจัดซ้ือโต๊ะ-เก้าอี้ห้องประชุมสภาเทศบาล 100,000
ประเภทค่าครภุัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
1. โครงการจัดซ้ือเคร่ืองเสียงห้องประชุมสภาเทศบาล 100,000 100,000 -20.00 80,000
2. โครงการติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 3 เฟส ไม่น้อยกวา่ 315 KVM 350,000 300,000 -16.67 250,000
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ประเภทค่าครภุัณฑ์คอมพิวเตอร์
1. ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมเคร่ืองปร้ินส์เตอร์เลเซอร์และอุปกรณ์ส ารองไฟ 45,000
2. ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คส าหรับงานส านักงาน 16,500 34,000 -100.00
3. ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ ชนิดเลเชอร์/LEDขาวด า 11,000
ประเภทค่าครภุัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
๑. ค่าจัดชื้อจักรยานยนต์ ๑ คัน ๑๐๙ ซีซี

รวมหมวดค่าครภุัณฑ์และสิง่ก่อสรา้ง 73,400 60,000 569,000 569,000 -17.93 467,000
รวมงบลงทุน 73,400 60,000 569,000 569,000 -17.93 467,000

งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. อุดหนุนโครงการพัฒนและเพิ่มประสิทธภิาพการด าเนินงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซ้ือหรือการจัดจ้างของ อปท.ระดับ
อ าเภอ 30,000 35,000 35,000 0.00 35,000

รวมหมวดเงินอุดหนุน 30,000 30,000 35,000 35,000 0.00 35,000
รวมงบเงินอุดหนุน 30,000 30,000 35,000 35,000 0.00 35,000

รวมงานบรหิารทั่วไป 17,172,620      15,268,960 18,490,920 16,984,160 9.06 18,523,550
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แผนงานบรหิารงานทั่วไป
งานวางแผนสถิตแิละวิชาการ (กองวิชาการ)
งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวสัดุ)
หมวดค่าตอบแทน
ประเภท
1. ค่าเบี้ยประชุม 30,000

รวมหมวดค่าตอบแทน 30,000
หมวดค่าใชส้อย
ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบรกิาร
1. ค่าจ้างเหมาบริการ 50,000 50,000 50,000 0.00 50,000
2. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 20,000 20,000 20,000 0.00 20,000
3. คาใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา 20,000 20,000 20,000 -50.00 10,000
4. ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงข่ายเวบ็ไซต์ Internet 100,000 100,000 40,000 0.00 40,000
ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ
1. โครงการจัดท ารายงานกิจการของเทศบาล 70,000 70,000 70,000 -28.57 50,000
2. โครงการพัฒนาเทคนิคการจัดท าแผน 70,000 70,000
3. โครงการส ารวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดท า
แผนพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 250,000 150,000 10,000 0.00 10,000
4. ค่าใข้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 30,000 30,000 30,000 -33.33 20,000
5. โครงการศึกษาดูงานของคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 100,000
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ประเภทค่าบ ารงุรกัษาและซ่อมแซม
1. ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภณัฑ์ 20,000 100,000 50,000 -40.00 30,000

รวมหมวดค่าใชส้อย 630,000 290,000 290,000 -20.69 230,000
หมวดค่าวัสดุ
ประเภท
1. วสัดุส านักงาน 70,000 70,000 70,000 -28.57 50,000
2. วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 5,000 5,000 5,000 0.00 5,000
3. วสัดุงานบ้านงานครัว 25,000 25,000 20,000 -25.00 15,000
4. ค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 20,000 20,000 20,000 0.00 20,000
5. ค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ 35,000 55,000 70,000 -28.57 50,000

รวมหมวดค่าวัสดุ 155,000 175,000 185,000 -24.32 140,000
หมวดค่าสาธารณูปโภค
ประเภท
1. ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม 50,000 50,000 50,000 0.00 50,000

รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค 50,000 50,000 50,000 0.00 50,000
รวมงบด าเนินงาน 865,000 515,000 525,000 -20.00 420,000

งบลงทุน
หมวดค่าครภุัณฑ์ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 
ประเภทครภุัณฑ์ส านักงาน
1. ค่าจัดซ้ือตู้เอกสารแบบบานเล่ือน 18,000 6,500 6,500
๒. ตู้เหล็กแบบบานเล่ือน ขนาด ๓ ฟุต จ านวน ๑ ตู้ 2,000
๓. ตู้เก็บเอกสาร (สีโอ๊ก) 9,500
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๔. ตู้ไม้แบบ ๒ ประตู (ไม้สัก) 6,000
๕. โต๊ะท างานเหล็ก ขนาด ๔ ฟุต 4,500
๖. เก้าอี้ท างานล้อหมุนปรับระดับ ๓ ตัว 4,500
๗. พัดลมติดหนัง ขนาด ๑๖ นิ้ว 1,600
๘. พัดลมต้ังพื้น ขนาด ๑๖ นิ้ว 1,200
ประเภทครภุัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
1. ค่าใช้จ่ายในการติดต้ังระบบชุมสายโทรศัพท์ภายในส านักงาน 100,000
ประเภทครภุัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
1. ค่าจัดซ้ือโทรทัศน์ (LED) ขนาด 46 นิ้ว 37,000 50,000
2. ค่าจัดซ้ือกล้องดิจิตอล 22,000
ประเภทค่าครภุัณฑ์คอมพิวเตอร์
1. ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผลแบบที่ 2 30,000 30,000 -100.00
2. เคร่ืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี 23,000 19,000 -100.00
3. ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คส าหรับงานส านักงาน 18,000

รวมหมวดค่าครภุัณฑ์ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 77,000 221,000 55,500 -35.50 35,800
รวมงบด าเนินงาน 325,000 515,000 475,000 -11.58 420,000

รวมงบลงทุน 77,000 221,000 55,500 -35.50 35,800
รวมงานวางแผนสถิตแิละวิชาการ 402,000 736,000 586,000 -22.22 455,800
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แผนงานบรหิารทั่วไป
งานบรหิารงานคลัง (กองคลัง)
งบด าเนินงาน
หมวดค่าใชส้อย
ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบรกิาร
1. ค่าจ้างเหมาบริการ 10,000 10,000 10,000 0.00 10,000
2. ค่าธรรมเนียมสมาชิกสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย         1,000 1,000 1,000 0.00 1,000
3. ค่าจ้างเหมาโครงการเพิ่มประสิทธภิาพการจัดเก็บรายได้และค่าธรรมเนียมต่างๆ 1,310,400 946,050
ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
1. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานท่าเทียบเรือท่าข้าม 30,000 30,000 30,000 0.00 30,000
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  30,000 30,000 30,000 0.00 30,000
ประเภทค่าบ ารงุรกัษาและซ่อมแซม
1. ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภณัฑ์ 10,000 10,000 10,000 0.00 10,000

รวมหมวดค่าใชส้อย 81,000 81,000 1,391,400 -26.19 1,027,050
หมวดค่าวัสดุ
ประเภท
1. วสัดุส านักงาน 161,000 161,000 120,000 -16.67 100,000
2. วสัดุงานบ้านงานครัว 10,000 10,000 10,000 0.00 10,000
3. วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 70,000 70,000 100,000 -50.00 50,000
4. ค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ 30,000 30,000 30,000 0.00 30,000
5. ค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000 20,000

รวมหมวดค่าวัสดุ 271,000 260,000 280,000 -25.00 210,000
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หมวดค่าสาธารณูปโภค
ประเภท
1. ค่าบริการโทรศัพท์ 12,000 12,000 12,000 0.00 12,000

รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค 12,000 12,000 12,000 0.00 12,000
รวมงบด าเนินงาน 364,000 353,000 1,671,400 -25.27 1,249,050

งบลงทุน
หมวดค่าครภุัณฑ์ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง
ประเภทครภุัณฑ์ส านักงาน
1. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานประตูชนิดมี มอก. 5,500 5,500
2. โซฟาหนังขาเหล็ก      12,000 12,000
3. ตู้เก็บเอกสารไม้จริง 28,000 28,000
4. ค่าครุภณัฑ์ส านักงาน 50,000
5. ค่าจัดชื้อเก้าอี้ผู้บริหาร ระดับ อ านวยการและบริหาร 19,000
ประเภทครภุัณฑ์คอมพิวเตอร์
1.ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (แบบที่ 1) 22,000 23,000 -4.35 22,000
ประเภทครภุัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
1. ค่าจัดซ้ือรถจักรยานยนต์ 44,000 52,000 -100.00

รวมหมวดค่าครภุัณฑ์และสิง่ก่อสรา้ง 45,500 116,000 120,500 -65.98 41,000
รวมงบลงทุน 45,500 116,000 120,500 -65.98 41,000

รวมงานบรหิารงานคลัง 409,500 469,000 1,803,900 -28.49 1,290,050
รวมแผนงานบรงิานงานทั่วไป 409,500 19,695,920 19,374,060 4.62 20,269,400
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แผนงานการรกัษาความสงบภายใน
งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับการรกัษาความสงบภายใน (ส านักปลัดฯ)
งบบุคลากร  (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว)
หมวดเงินเดอืน(ฝ่ายประจ า)
ประเภท
1. เงินเดือนพนักงาน 489,660 552,600 690,900 552,480 8.22 597,900
2. ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 314,121 340,710 350,100 404,040 5.48 426,180
3. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 531,000 540,000 225,600 797,100 0.00 797,100
4. เงินประจ าต าแหน่ง 18,000

รวมหมวดเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 1,334,781 1,433,310 1,266,600 1,753,620 4.88 1,839,180
รวมงบบุคลากร 1,334,781 1,433,310 1,266,600 1,753,620 4.88 1,839,180

งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวสัดุ)
หมวดค่าตอบแทน
ประเภท
1.ค่าตอบแทนการปฏบิัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น(เงินรางวลัส่วนแบ่งจากค่าปรับจราจรทาง
บก)

0 5,000 4,000 4,000 0.00 4,000
2. ค่าตอบแทนการปฏบิัติงานนอกเวลาราชการ 25,000 25,000 25,000 0.00 25,000
3. ค่าเช่าบ้าน 96,000 108,000 108,000 -27.78 78,000
4. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 10,000 10,000 10,000 0.00 10,000
5. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 5,000 1,000 3,000 0.00 3,000

รวมหมวดค่าตอบแทน 111,265 141,000 148,000 150,000 -20.00 120,000
หมวดค่าใชส้อย
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ประเภทค่าบ ารงุรกัษาและซ่อมแซม
1. ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น 10,000 10,000 260,000 -96.15 10,000
ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ
1. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการฝึกอบรมและฝึกทบทวน อปพร. 150,000 150,000 70,000 -100.00
2. โครงการฝึกดับเพลิงเบื้องต้น 30,000 30,000 30,000 -66.67 10,000
3. โครงการรณรงค์ความปลอดภยัทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม-่สงกรานต์ 30,000 30,000 30,000 -66.67 10,000
4. โครงการการบริการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อประชาชน 50,000 30,000 -66.67 10,000
5. โครงการพัฒนาศักยภาพปฏบิัติงานของเจ้าหน้าที่เทศกิจ 30,000 30,000 -66.67 10,000
6. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 10,000 10,000 0.00 10,000
7.โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภยัอาคารส านักงาน 280,800
8. โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความเป็นระเบียบเรียนร้อยของบ้านเมือง 468,000
๙. โครงการจ้างเหมาบริการป้องกันและเฝ้าระวงัสาธารณภยัในเขตพื้นที่เทศบาล 468,000
ประเภทรายจ่ายเก่ียวกับการรบัรองและพิธกีาร
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 10,000

รวมหมวดค่าใชส้อย 53,400 230,000 460,000 460,000 177.57 1,276,800
หมวดค่าวัสดุ
ประเภท
1. ค่าวสัดุส านักงาน 30,000 30,000 30,000 0.00 30,000
2.ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 230,000 250,000 250,000 -20.00 200,000
3. ค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ 10,000 10,000 10,000 20.00 12,000

รวมหมวดค่าวัสดุ 765,258 270,000 290,000 290,000 -16.55 242,000
รวมงบด าเนินงาน 929,923 641,000 898,000 900,000 82.09 1,638,800
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งบลงทุน
หมวดค่าครภุัณฑ์ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง
ประเภทค่าครภุัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
1. โครงการจัดซ้ือวทิยุ ส่ือสารแม่ข่าย 100,000 100,000
2. โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด (CCTV) ในส านักงานเทศบาล 100,000 50,000 -100.00
ประเภทค่าครภุัณฑ์คอมพิวเตอร์
1. ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 45,000
2. ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 18,000
3. ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 22,000
๔. ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 23,000
๕. ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 4,300
๖. ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี 19,000 17,000

รวมหมวดค่าครภุัณฑ์และสิง่ก่อสรา้ง 0 145,000 244,300 92,000 -81.52 17,000
งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ
1. โครงการประชารัฐร่วมใจสู้ภยัแล้ง

รวมหมวดเงินอุดหนุน 0
รวมงบลงทุน 0 145,000 244,300 92,000 -81.52 17,000

รวมงบด าเนินงาน 929,923 641,000 898,000 900,000 82.09 1,638,800
งบบุคลากร 1,334,781 1,433,310 1,266,600 1,753,620 4.88 1,839,180

รวมงานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับการรกัษาความสงบภายใน 2,264,704 2,219,310 2,408,900 2,745,620 27.29 3,494,980
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรอืนและระงับอัคคีภัย (ส านักปลัดฯ)
งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวสัดุ)
หมวดค่าใชส้อย
ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบรกิาร
1. ค่าจ้างเหมาบริการ 5,000 20,000 20,000 20,000 -50.00 10,000
ประเภทค่าบ ารงุรกัษาและซ่อมแซม
1. ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภณัฑ์ 30,000 30,000 30,000 50,000 -40.00 30,000

รวมหมวดค่าใชส้อย 35,000 50,000 50,000 70,000 -42.86 40,000
หมวดค่าวัสดุ
ประเภท
1. ค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000 20,000 20,000 20,000 0.00 20,000
2. ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 150,000 150,000 250,000 250,000 -20.00 200,000
3. ค่าวสัดุเคร่ืองแต่งกาย 20,000 20,000 20,000 20,000 0.00 20,000
4. ค่าวสัดุเคร่ืองดับเพลิง 100,000 100,000 100,000 100,000 -30.00 70,000

รวมหมวดค่าวัสดุ 290,000 290,000 390,000 390,000 -20.51 310,000
รวมงบด าเนินงาน 325,000 340,000 440,000 460,000 -23.91 350,000

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรอืนและระงับอัคคีภัย 325,000 340,000 440,000 460,000 -23.91 350,000
รวมแผนงานการรกัษาความสงบภายใน 2,589,704 2,559,310 2,848,900 3,205,620 19.94 3,844,980
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แผนการการศึกษา
งานบรหิารงานทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา (กองการศึกษา)
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชั่วคราว)
หมวดเงินเดอืน
ประเภท
1.  เงินเดือนพนักงาน 653,645 1,130,160 996,900 1,249,560 11.70 1,395,800
2. เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน 8,880 8,880 8,880 -66.22 3,000
3.  เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล 613,800 1,641,480 1,641,480 19.39 1,959,840
4.  เงินประจ าต าแหน่ง 158,900 134,400 134,400 0.00 134,400
5. เงินวทิยาฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา 42,000 134,400 28.65 172,900
6. ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 161,670 188,640 205,020 235,920 6.03 250,140
7. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 651,000 972,000 1,124,400 1,478,220 -21.52 1,160,100
8. เงินเดือนพนักงานจ้างสายสนับสนุนการสอน 108,000 166,200 1.08 168,000
9. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (นักการภารโรง) 120,000 0.00 120,000
๑๐. เงินเดือนพนักงานครู/ครูผู้ดูแลเด็ก 1,255,380

รวมหมวดเงินเดอืน 1,466,315 3,072,380 4,261,080 5,169,060 28.06 6,619,560
รวมงบบุคลากร 1,466,315 3,072,380 4,261,080 5,169,060 28.06 6,619,560
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งบด าเนินงาน
หมวดค่าตอบแทน
ประเภท
1.  ค่าตอบแทนการปฏบิัติงานนอกเวลาราชการ 20,000 20,000 20,000 -58.50 8,300
2.  ค่าเช่าบ้าน 97,200 147,600 126,000 -28.57 90,000
3.  เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 5,000 1,000 1,000 0.00 1,000
4. ค่าเช่าบ้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 36,000
5. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงาน 5,000 5,000
6.ค่าเงินช่วยค่าศึกษาบุตร 4,200

รวมหมวดค่าตอบแทน 59,765 122,200 168,600 188,000 -42.29 108,500
หมวดค่าใชส้อย
ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบรกิาร
1.  ค่าจ้างเหมาบริการ 30,000 30,000 15,000 -33.33 10,000
2. ค่าพาหนะน าเด็กส่งสถานพยาบาล 2,120 4,400 2,010 0.00 2,010
ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ
1.  ค่าใช้จ่ายตามโครงการศึกษาดูงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นไทย 50,000 50,000 20,000 0.00 20,000
2. ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดโรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ 1,2 1,728,000 990,000 936,800 -20.07 748,800
3.  ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 21,000 21,000 15,000 0.00 15,000
4.  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน  80,000 80,000 30,000 0.00 30,000
5. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์การเรียนอาเซียนศึกษา 50,000 50,000 -40.00 30,000
6. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาส่ือการเรียนการสอนโดยการมีส่วนร่วมของครู ชุมชนและนักเรียน 35,000 35,000 0.00 35,000
7. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 50,000           50,000 -40.00 30,000
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8. ค่าจ้างเหมาพี่เล้ียงเด็กโรงเรียนอนุบาลฯและศูนย์ฯทั้ง 2 แห่ง 1,620,000       1,591,200 5.88 1,684,800
9. ค่าตอบแทนพนักงานจ้างฯศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑,๒ 159,420
๑๐. เงินประกันสังคมของพนักงานจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑,๒ 7,980
ประเภทรายจ่ายเก่ียวกับการรบัรองและพิธกีาร
1.  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 30,000
ประเภทรายจ่ายค่าบ ารงุรกัษาและซ่อมแซม
1.  ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภณัฑ์ 5,000 10,000 10,000 0.00 10,000
2.  ค่าซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 1,2 และอนุบาลศรีโคตร 50,000 50,000 50,000 -60.00 20,000

รวมหมวดค่าใชส้อย 2,007,201 1,996,120 2,990,400 2,805,010 -0.07 2,803,010
หมวดค่าวัสดุ
ประเภท
1 .ค่าวสัดุส านักงาน 70,000 70,000 50,000 -40.00 30,000
2. ค่าวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ   19,000 10,000 5,000 0.00 5,000
3. ค่าวสัดุงานบ้านงานครัว 40,000 40,000 20,000 0.00 20,000
4. ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน  10,000 3,000 3,000 0.00 3,000
5. ค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่  10,000 10,000 10,000 0.00 10,000
6. ค่าวสัดุการศึกษา  40,000 40,000 30,000 -66.67 10,000
7. ค่าวสัดุเคร่ืองแต่งกาย  40,000 40,000 40,000 0.00 40,000
8. ค่าวสัดุคอมพิวเตอร์  27,000 27,000 15,000 0.00 15,000

รวมหมวดค่าวัสดุ 3,965,641 256,000 240,000 173,000 -23.12 133,000
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หมวดค่าสาธารณูปโภค
1.  ค่าไฟฟ้า 168,000 180,000 150,000 33.33 200,000
2.  ค่าน้ าประปา 48,000 60,000 30,000 0.00 30,000

รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค 76,548 216,000 240,000 180,000 27.78 230,000
งบลงทุน
หมวดค่าครภุัณฑ์ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง
ประเภทค่าครภุัณฑ์ส านักงาน
1. ค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 0 100,000 67,500
๒. ค่าจัดซ้ือโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน 100,000
หมวดค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง
ประเภทค่าบ ารงุรกัษาและปรบัปรงุที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง
1. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมอาคารเรียนรร.อนุบาลศรีโคตบูร 200,000 200,000 200,000 150.00 500,000
๒. ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนศูนย์ฯ ๑,๒ 100,000
๓. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก๑,๒ 100,000

รวมงบเงินอุดหนุน 2,686,800
รวมหมวดค่าครภุัณฑ์ 200,000 200,000 300,000 -44.17 167,500

                                      รวมหมวดค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 0 200,000 200,000 300,000 133.33 700,000
งบลงทุน 0 200,000 200,000 300,000 189.17 867,500

รวมงบด าเนินงาน 6,109,155 594,200 3,453,610 3,166,010 3.43 3,274,510
งบบุคคลากร 1,466,315 3,072,380 4,261,080 5,169,060 28.06 6,619,560

รวมงานบรหิารงานทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 10,262,270 3,866,580 7,914,690 8,815,070 22.08 10,761,570
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งานระดบัก่อนวัยเรยีนและประถมศึกษา (กองการศึกษา)
งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวสัดุ)
หมวดค่าใชส้อย
ประเภทรายจ่ายเก่ียวกับการรบัรองและพิธกีาร
1. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานวนัเด็กแห่งชาติ 120,000 120,000
2. ค่าใช้จ่ายโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็กนักเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 2 แห่ง

10,000
10,000

3. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและส่งเสริมพัฒนา
แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่

30,000
30,000

4. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (1700.-/คน) 205,700 204,000
5. ค่าใช้จ่ายโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็กนักเรียนรร.อนุบาลศรีโคตบูร 10,000 10,000
ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ
1. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานวนัเด็กแห่งชาติ 40,000 40,000 150,000 0.00 150,000
 2. ค่าประกอบเล้ียงอาหารเด็กอนุบาล 3 ขวบ 2 ศูนย์ 912,800 912,800 804,000 21.28 975,100
 3. ค่าประกอบเล้ียงอาหารเด็กอนุบาล 4 - 6 ขวบ 492,000 492,000 840,000 23.81 1,040,000
 4. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 20,000 20,000 20,000 0.00 20,000
 5. ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 16,800 16,800 16,800 0.00 16,800
6. ค่าใช้จ่ายโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 แห่ง 9,000 21,000 10,000 0.00 10,000
 7. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์ที่ 1,2 16,000 16,000 15,000 0.00 15,000
 8. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน 100,000 100,000 100,000 -50.00 50,000
 9. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน 50,000 50,000 50,000 0.00 50,000
10. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 471,500 56.18 736,400
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11. ค่าใช้จ่ายโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็กนักเรียน ร.ร. อนุบาลศรีโคตบูร 10,000 50.00 15,000
12. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครู ร.ร. อนุบาลศรีโคตบูร 27,000 27,000
13. โครงการมอบวฒิุบัตรส าหรับเด็กที่จบการศึกษาระดับปฐมวยั 20,000 20,000
14. โครงการเข้าค่ายวชิาการ 10,000 10,000
15. โครงการเข้าร่วมแข่งขันมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 80,000 70,000
16. โครงการเข้าร่วมแข่งขันมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับกลุ่ม 50,000 35,000
๑๗. ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน วสัดุการศึกษา 338,300

รวมหมวดค่าใชส้อย 1,328,500 2,032,300 2,042,600 2,674,300 33.81 3,578,600
หมวดค่าวัสดุ
 1. ค่าวสัดุอาหารเสริม (นม) 4,202,720 3,607,820 4,031,700 -1.90 3,955,100

รวมหมวดค่าวัสดุ 0 4,202,720 3,607,820 4,031,700 -1.90 3,955,100
รวมงบด าเนินงาน 1,328,500 6,235,020 5,650,420 6,706,000 12.34 7,533,700
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งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน (ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ)
1. อุดหนุนค่าอาหารกลางวนัโรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่งฯ 3,204,000 2,530,200 2,622,720 0.00 2,622,720
2. อุดหนุนค่าอาหารกลางวนัโรงเรียนบ้านธาตุพนม "พิทักษ์วทิยา" 248,000 236,000 196,000 -22.45 152,000
3. อุดหนุนค่าอาหารกลางวนัโรงเรียนวดัพระธาตุพนม 3,436,000 2,925,300 2,998,600 0.00 2,998,600

รวมหมวดเงินอุดหนุน 0 6,888,000 5,691,500 5,817,320 -0.76 5,773,320
รวมงบด าเนินงาน 1,328,500 6,235,020 5,691,500 6,706,000 12.34 7,533,700

รวมงานระดบัก่อนวัยเรยีนและประถมศึกษา 1,328,500 13,123,020 11,341,920 12,523,320 6.26 13,307,020
รวมแผนงานการศึกษา 11,590,770 16,989,600 19,256,610 21,338,390 12.79 24,068,590
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แผนงานสาธารณสุข
งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชั่วคราว)
หมวดเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)
ประเภท
1. เงินเดือนพนักงาน 1,540,788 1,600,680 1,749,420 2,081,520 4.98 2,185,080
2. เงินประจ าต าแหน่ง 134,400 134,400 134,400 40.18 188,400

รวมหมวดเงินเดอืน 1,540,788 1,735,080 1,883,820 2,215,920 7.11 2,373,480
รวมงบบุคลากร 1,540,788 1,735,080 1,883,820 2,215,920 7.11 2,373,480

งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทนใชส้อยและวัสด)ุ
หมวดค่าตอบแทน
ประเภท
1. ค่าตอบแทนการปฏบิัติงานนอกเวลาราชการ 100,000 100,000 100,000 0.00 100,000
2. ค่าเช่าบ้าน 40,800 40,800 40,800 0.00 40,800
3. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 25,000 25,000 25,000 0.00 25,000
4. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 5,000 1,000 1,000 0.00 1,000

รวมหมวดค่าตอบแทน 273,200 170,800 166,800 166,800 0.00 166,800
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หมวดค่าใชส้อย
ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 30,000 40,000 40,000 0.00 40,000
ประเภทค่าบ ารงุรกัษาและซ่อมแซม
1. ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภณัฑ์ 80,000 80,000 80,000 -75.00 20,000
2. ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 50,000 40,000 40,000 0.00 40,000

รวมหมวดค่าใชส้อย 598,705 160,000 160,000 160,000 -37.50 100,000
หมวดค่าวัสดุ
ประเภท
1. วสัดุส านักงาน 20,000 20,000 20,000 0.00 20,000
2. วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 5,000 5,000 5,000 0.00 5,000
3. ค่าวสัดุงานบ้านงานครัว 20,000 20,000 20,000 0.00 20,000
4. ค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000 5,000 5,000 0.00 5,000
5. ค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ 35,000 35,000 35,000 0.00 35,000

รวมหมวดค่าวัสดุ 85,101 85,000 85,000 85,000 0.00 85,000
หมวดค่าสาธารณูปโภค
ประเภท
 1. ค่าไฟฟ้า 300,000 300,000 300,000 -100.00
 2. ค่าน้ าประปา 150,000 150,000 150,000 -100.00
 3. ค่าบริการโทรศัพท์ 4,000 4,000 4,000 -100.00

รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค 483,151 454,000 454,000 454,000 -100.00 0
รวมงบด าเนินงาน 1,440,157 869,800 865,800 411,800 -14.57 351,800
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งบลงทุน
หมวดค่าครภุัณฑ์ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง
ประเภทค่าครภุัณฑ์คอมพิวเตอร์
1. ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับประมวลผล แบบที่ 1 46,000 44,000
2. ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า 7,400 6,600
3. ค่าจัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟขนาด 1 kva 12,200 11,600
4. ตู้เก็บเอกสาร ตู้เหล็กสูงแบบบานเล่ือนกระจก ๒ ตู้ 23,400
ประเภทครภุัณฑ์การเกษตร
1. ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพ่นเคมีชนิดหมอกควนั

รวมหมวดครภุัณฑ์ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 0 200,590 65,600 30.49 85,600
รวมงบลงทุน 0 200,590 65,600 30.49 85,600

รวมงานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข 2,980,945 2,604,880 2,749,620 3,147,320 -10.69 2,810,880
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งานโรงพยาบาล
หมวดค่าใชส้อย
ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการที่ไมเ่ขา้
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ
๑.โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 30,000
๒. โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 30,000
๓. โครงการส่งเสริมเฝ้าระวงัสุขภาพกลุ่มวยัท างาน 10,000
๔. โครงการติดตามเยี่ยมต้ังครรภฝ์ากครรภต์ามเกณฑ์คุณภาพ 10,000
๕. โครงการเยี่ยมบ้าน (Home Visit) 10,000
๖. โครงการป้องกันและควบคุมเฝ้าระวงัโรคเบาหวานความดัน
โลหิตสูง

10,000

๗. โครงการรณรงค์เล้ียงลูกด้วยนมแม่ 10,000
รวมหมวดค่าใชส้อย 110,000

งบอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ
1. อุดหนุนศูนย์เฉลิมพระเกียรติช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดเชื้อ HIV 20,000 20,000 20,000 0.00 20,000

รวมหมวดเงินอุดหนุน 200,000 20,000 20,000 20,000 0.00 20,000
รวมงบอุหนุน 200,000 20,000 20,000 20,000 0.00 20,000

รวมงานโรงพยาบาล 200,000 20,000 20,000 20,000 550.00 130,000
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รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

งานบรกิารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน (กองสาธารณสุขฯ)
งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวสุัด)
หมวดค่าวัสดุ
ประเภท
1. ค่าวสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ 150,000 100,000 100,000 -50.00 50,000

รวมหมวดค่าใชส้อย 150,000
รวมหมวดค่าวัสดุ 150,000 100,000 100,000 -50.00 50,000
รวมงบด าเนินงาน 300,000 100,000 100,000 -50.00 50,000

รวมงานบรกิารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 300,000 100,000 100,000 -50.00 50,000
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งานศูนย์บรกิารสาธารณสุข (กองสาธารณสุขฯ)
งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวสัดุ)
หมวดค่าตอบแทน
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ 5,000 5,000 5,000 -100.00
2. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏบิัติงานให้กับหน่วยบริการ 5,000

รวมหมวดค่าตอบแทน 10,000 5,000 5,000 -100.00 0
หมวดค่าใชส้อย
ประเภทรายจ่ายเก่ียวกับการรบัรองและพิธกีาร
1. โครงการสาธารณสุขเคล่ือนที่ 20,000
2. โครงการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ 42,000

รวมหมวดค่าใชส้อย 62,000 0 0 0
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หมวดค่าวัสดุ
ประเภท
1. ค่าวสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ 100,000 100,000 100,000 0.00 100,000
2. ค่าวสัดุเคร่ืองแต่งกาย 25,000 25,000 25,000 0.00 25,000
หมวดค่าสาธารณูปโภค
ประเภท
๑.ค่าไฟฟ้า 30,000
๒.ค่าน้ าประปา 10,000
๓.ค่าบริการโทรศัพท์ 9,000

รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค 49,000
รวมหมวดค่าวัสดุ 105,800 125,000 125,000 125,000 0.00 125,000
รวมงบด าเนินงาน 105,800 197,000 130,000 130,000 33.85 174,000

รวมงานศูนย์บรกิารสาธารณสุข 105,800 197,000 130,000 130,000 33.85 174,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 3,286,745 3,121,880 2,999,620 3,397,320 -6.84 3,164,880
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รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

แผนงานสงัคมสงเคราะห์
งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลาการ (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว)

หมวดเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)
1.   เงินเดือนพนักงาน 611,880 1,106,220 1,191,840 47.62 1,759,340
2.   เงินประจ าต าแหน่ง 134,400 134,400 134,400 26.79 170,400
3. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 324,000 358,800 439,380 0.16 440,100

รวมหมวดเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 1,070,280 1,599,420 1,765,620 34.22 2,369,840
                                         รวมงบบุคลากร 1,070,280 1,599,420 1,765,620 34.22 2,369,840

งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวสัดุ)
หมวดค่าตอบแทน
1. ค่าตอบแทนการปฏบิัติงานนอกเวลาราชการ 10,000 10,000 10,000 -50.00 5,000
2. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 20,000 20,000 25,000 0.00 25,000
3. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 5,000 1,000 1,000 0.00 1,000

                                             รวมหมวดค่าตอบแทน 35,000 31,000 36,000 -13.89 31,000
หมวดค่าใชส้อย
ประเภทรายจ่ายเก่ียวกับการปฏิบัตริาชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 20,000 20,000 20,000 0.00 20,000

                                             รวมหมวดค่าใชส้อย 20,000 20,000 20,000 0.00 20,000
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หมวดค่าวัสดุ
ประเภท
1. ค่าวสัดุส านักงาน 10,000 10,000 10,000 0.00 10,000
2. ค่าวสัดุงานบ้านงานครัว 10,000 16,500 10,000 0.00 10,000
3. ค่าวสัดุก่อสร้าง 100,000 100,000 100,000 0.00 100,000
4. ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและสารหล่อล่ืน 5,000 10,000 10,000 0.00 10,000
5. ค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ 10,000 20,000 20,000 0.00 20,000
                                                     รวมหมวดค่าวัสดุ 112,698 135,000 156,500 150,000 0.00 150,000

                                                  รวมงบด าเนินงาน 112,698 190,000 207,500 206,000 -2.43 201,000
งบลงทุน
หมวดค่าครภุัณฑ์
ประเภทครภุัณฑ์ส านักงาน
1. ค่าจัดซ้ือโต๊ะระดับ 7-9 พร้อมเก้าอี้สิบล้อ
2. ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเอตร์ พร้อมเคร่ืองปร้ินเตอร์เลเซอร์และอุปกรณ์ส ารองไฟ

 รวมหมวดค่าครภุัณฑ์ 56,000 0
                                                    รวมงบลงทุน 56,000 0

                                 รวมงานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ 168,698 1,260,280 1,806,920 1,971,620 30.39 2,570,840

56



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

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

 งานสวัสดกิารสังคมและสังคมสงเคราะห์
 งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวสัดุ)
 หมวดค่าใชส้อย
 ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการที่ไมเ่ขา้
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ
1. ค่าใช้จ่ายในการสังคมสงเคราะห์ 120,000 120,000 100,000 0.00 100,000
2. ค่าใช้จ่ายตามโครงการเทศบาลเคล่ือนที่ 50,000 50,000 50,000 -40.00 30,000

                                             รวมหมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสดุ 112,698 170,000 170,000 150,000 -13.33 130,000
                                             รวมงบด าเนินงาน 112,698 170,000 170,000 150,000 -13.33 130,000

                                             รวมงานสวัสดกิารสังคมและสังคมสงเคราะห์ 112,698 170,000 170,000 150,000 -13.33 130,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 281,396 1,430,280 1,976,920.00 2,121,620 27.30 2,700,840
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบรหิารทั่วไปเก่ียวเคหะและชมุชน
งบบุคลลากร
หมวดเงินเดอืน
1. ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 704,251 804,440 857,280 1,031,400 -16.04 865,980
2. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 3,955,729 2,556,000 2,317,200 2,558,220 60.20 4,098,180
3. ค่าตอบแทนพนักงานจ้างรายวนั 21,120 21,120 180,000 0.00 180,000

รวมหมวดเงินเดอืน 4,659,980 3,381,560 3,195,600 3,769,620 36.46 5,144,160
รวมงบบุคลากร 4,659,980 3,381,560 3,195,600 3,769,620 36.46 5,144,160

งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวสัดุ)
หมวดค่าวัสดุ
ประเภท
1. ค่าวสัดุส านักงาน 50,000 50,000 50,000 0.00 50,000
2. ค่าวสัดุงานบ้านงานครัว 20,000 20,000 20,000 0.00 20,000
3. ค่าวสัดุก่อสร้าง
4. ค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ 20,000 20,000 20,000 0.00 20,000

รวมหมวดค่าวัสดุ 2,971,636 90,000 90,000 90,000 0.00 90,000
รวมงบด าเนินงาน 2,971,636 90,000 90,000 90,000 0.00 90,000

                                              รวมงานบรหิารทั่วไปเก่ียวเคหะและชมุชน 7,631,616 3,471,560 3,285,600 3,859,620 35.61 5,234,160
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รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

งานไฟฟ้าถนน
งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวสัดุ)
หมวดค่าใชส้อย
ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบรกิาร
1. ค่าจ้างเหมาบริการ 100,000 100,000 100,000 0.00 100,000
2. ค่าวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 100,000
3. ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 70,000

รวมหมวดค่าใชส้อย 270,000 100,000 100,000
หมวดค่าวัสดุ
ประเภท
1. ค่าวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 200,000 200,000 0.00 200,000
2. ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 70,000 70,000 0.00 70,000

รวมหมวดค่าวัสดุ 4,966,420 370,000 270,000 0.00 270,000
                                        รวมงบด าเนินงาน 4,966,420 370,000 370,000 0.00 370,000
                                        รวมงานไฟฟ้าถนน 4,966,420 370,000 370,000 0.00 370,000
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งานสวนสาธารณะ
งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใชส้อย และวัสด)ุ
หมวดค่าวัสดุ
ประเภท
1. ค่าวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 100,000 200,000 200,000 0.00 200,000
2. ค่าวสัดุงานบ้านงานครัว 10,000 20,000 20,000 0.00 20,000
3. ค่าวสัดุก่อสร้าง 200,000 200,000 200,000 0.00 200,000
4. ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 60,000 60,000 60,000 0.00 60,000
5. ค่าวสัดุการเกษตร 200,000 200,000 200,000 25.00 250,000

                                        รวมหมวดค่าวัสดุ 570,000 680,000 680,000 7.35 730,000
                                        รวมงบด าเนินงาน 0 570,000 680,000.00 680,000 7.35 730,000

                                             รวมงานสวนสาธารณะ 0 570,000 680,000.00 680,000 7.35 730,000
งานก าจัดขยะมลูฝอยและสิง่ปฏิกูล
งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทนใชส้อยและวัสด)ุ
หมวดค่าใชส้อย
ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบรกิาร
1. ค่าจ้างเหมาบริการ 300,000 200,000 200,000 -25.00 150,000
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ประเภทรายจ่ายเก่ียวกับการปฏิบัตริาชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ
1. โครงการจ้างผู้ดูแลสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 60,960 93,600 93,600 0.00 93,600
2. โครงการท าความสะอาดชุมชน 3,285,270 6,588,000 5,658,400 -27.98 4,075,200
3. โครงการจ้างท าความสะอาดท่อระบายน้ า 50,000
4. โครงการจ้างเหมาท าความสะอาดตลาด 400,000 400,000 400,000 -100.00
5. โครงการชุมชนปลอดถังขยะ 50,000 25,000 25,000 -100.00
๖.โครงการรณรงค์ลดขยะมูลฝอย 50,000
๗.โครงการปรับปรุงสถานที่ท างานให้น่าท างาน 10,000

                                        รวมหมวดค่าใชส้อย 0 4,146,230 7,306,600 6,377,000 -31.33 4,378,800
หมวดค่าวัสดุ
ประเภท
1. ค่าวสัดุงานบ้านงานครัว 50,000 80,000 80,000 0.00 80,000
2. ค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 60,000 60,000 60,000 0.00 60,000
3. ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 950,000 920,000 920,000 0.00 920,000
4. ค่าวสัดุการเกษตร 5,000 5,000 5,000 0.00 5,000
5. ค่าวสัดุก่อสร้าง 85,000 85,000 85,000 0.00 85,000
6. ค่าวสัดุเคร่ืองแต่งกาย 20,000 20,000 20,000 50.00 30,000

                                             รวมหมวดค่าวัสดุ 0 1,170,000 1,170,000 1,170,000 0.85 1,180,000
                                             รวมงบด าเนินงาน 0 5,316,230 8,476,600 7,547,000 -26.34 5,558,800
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งบลงทุน
หมวดค่าครภุัณฑ์ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง
ประเภทค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติ
บุคคล หรอืบุคคลภายนอก เพ่ือให้ไดม้าซ่ึงสิง่ก่อสรา้ง
1. โครงการทบทวนศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ
รายละเอียดสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย

0 19,000 19,000 400,000
0.00

400,000

รวมหมวดค่าครภุัณฑ์ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 0 19,000 19,000 400,000 0.00 400,000
รวมงบลงทุน 0 19,000 19,000 400,000 0.00 400,000

                                             รวมงานก าจัดขยะมลูฝอยและสิง่ปฏิกูล 0 5,335,230 8,495,600 7,947,000 -25.02 5,958,800
                                             รวมงานสวนสาธารณะ 0 0 680,000 680,000 7.35 730,000

                                        รวมงานไฟฟ้าถนน 4,966,420 570,000 370,000 370,000 0.00 370,000
                                              รวมงานบรหิารทั่วไปเก่ียวเคหะและชมุชน 7,631,616 3,471,560 3,285,600 3,859,620 35.61 5,234,160

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 12,598,036 9,376,790 12,831,200 12,856,620 -4.38 12,292,960
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แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน

งานส่งเสรมิและสนับสนุนความเขม้แขง็ของชมุชน

งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวสัดุ)

หมวดค่าใชส้อย

ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบรกิาร
1. ค่าจ้างเหมาบริการ 10,000 10,000 10,000 0.00 10,000
ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ
1. โครงการเฝ้าระวงัยาเสพติดตามแนวชายแดน 10,000 10,000
2. โครงการตรวจซ้ือชุดตรวจยาบ้าเบื้องต้น 30,000
3. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 5,000
4. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการส ารวจข้อมูล จปฐ. 65,000 40,000
5. ค่าใช้จ่ายตามโครงการสังคมสงเคราะห์เด็กผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 20,000 10,000
6. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการแก้ปัญหาความยากจน 20,000
7. ค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมสร้างพลังเครือข่าย 14 ชุมชนในเขตเทศบาล 30,000
8. ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อประชาชน 30,000 30,000
9. ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพิ่มความรู้และสันทนาการแก่ผู้สูงอายุ 40,000 40,000
10. ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมป้องกันและช่วยเหลือผู้ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ 25,000 10,000
11. โครงการอบรมสัมนาเพื่อพัฒนาประสิทธภิาพผู้น าชุมชน,
ผู้สูงอาย,ุผู้พิการ,ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 300,000 300,000 300,000 -83.33 50,000
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12. โครงการเสริมสร้างโอกาสในการพัฒนาให้ผู้ประสบปัญหา
ทางสังคมได้มีชีวติความเป็นอยู่ที่ดีพึ่งพาตนเองได้ภายใต้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 20,000 20,000 20,000 -100.00
13. โครงการอบรมเพิ่มความรู้ในการพัฒนาคุณภาพชีวติเครือข่ายคนพิการ 20,000 20,000 20,000 -50.00 10,000
14. โครงการรับรององค์กรภาคประชาชน เป็นองค์กรสวสัดิการสังคม 20,000 20,000 20,000 -50.00 10,000
15. ค่าใช้จ่ายโครงการหมูบ่้านน่าอยู่/ชุมชนเข้มแข็ง 140,000 140,000 140,000 -64.29 50,000
16. โครงการพัฒนากลุ่มแม่บ้านเครือข่ายสตรี หมูบ่้าน/ชุมชน 140,000 140,000 140,000 -85.71 20,000
17. โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวภายในชุมชน 38,000 38,000 -47.37 20,000
18. โครงการจัดต้ังศูนย์บริการคนพิการ 50,000 518,000 -45.79 280,800
19. โครงการจัดต้ังศูนย์บริการผู้สูงอายุ 424,400 280,800
20.ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างเครือข่ายชุมชนเพื่อดูแลเด็กและเยาวชน 20,000 20,000
21. ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.) 10,000 10,000
22. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินตามโครงการจัดท าแผนชุมชน 20,000
ประเภทรายจ่ายค่าบ ารงุรกัษาและซ่อมแซม
1. ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภณัฑ์ 10,000 10,000 10,000 30.00 13,000

รวมหมวดค่าใชส้อย 805,278 660,000 1,023,000 1,945,400 -51.96 934,600
รวมงบด าเนินงาน 805,278 660,000 1,023,000 1,945,400 -51.96 934,600
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งบลงทุน
หมวดค่าครภุัณฑ์ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง
ประเภทค่าครภุัณฑ์ส านักงาน
1.ค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบแขวนขนาด 12,000.- บีทียู 33,000 18,000 -100.00
ประเภทค่าครภุัณฑ์คอมพิวเตอร์
1. ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑ 25,000 16,000 37.50 22,000
2. ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ ชนิด LED สี 19,000 17,000

รวมงบลงทุน 0 58,000 53,000 -26.42 39,000
งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ
1. อุดหนุนโครงการปฏบิัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดแบบบูรณาการ ประจ าปี 2560 30,000 30,000 30,000 0.00 30,000
ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน
1. อุดหนุนวนัอ.ส.ม.แห่งชาติ 40,000 40,000 40,000 0.00 40,000
2. อุดหนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน (เงินอาสาสมัครสาธารณสุข) 140,000 210,000 210,000 -50.00 105,000
ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
1. โครงการจัดต้ังส านักพุทธสมาคมและสมาคมผู้สูงอายุจังหวดันครพนม 30,000

รวมหมวดเงินอุดหุนน 30,000 210,000 280,000 310,000 -43.55 175,000
รวมงบเงินอุดหนุน 30,000 210,000 280,000 310,000 -43.55 175,000

รวมงานส่งเสรมิและสนับสนุนความเขม้แขง็ของชมุชน 30,000 210,000 310,000 2,308,400 -50.24 1,148,600
รวมแผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน 30,000 210,000 310,000 2,308,400 -50.24 1,148,600
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทนใชส้อยและวัสด)ุ
หมวดค่าใชส้อย
ประเภทรายจ่ายเก่ียวกับการรบัรองและพิธกีาร
1. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการจัดงานวนัร าลึกถึงวนัพระธาตุพนมล้ม 50,000 50,000 40,000 -25.00 30,000
ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ
1. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานมหกรรมกีฬาท้องถิ่น "ไทคัพ" 20,000 20,000 15,000 0.00 15,000
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวนัเทศบาล 50,000 50,000 30,000 0.00 30,000
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานกีฬาเทศบาลสัมพันธ์
4. ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาสร้างความปรองดองในเขตอ าเภอธาตุพนม 150,000 50,000 50,000
5. กีฬาเชื่อมสัมพันธใ์นชุมชน 100,000 100,000
6. โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในของเด็กปฐมวยั 10,000
7. โครงการแข่งขันเครือข่ายปฐมวยั 10,000

รวมหมวดค่าใชส้อย 120,000 270,000 255,000 -11.76 225,000
หมวดค่าวัสดุ
 1. ค่าวสัดุกีฬา 10,000 10,000 10,000 400.00 50,000

รวมหมวดค่าวัสดุ 0 130,000 10,000 10,000 400.00 50,000
รวมงบด าเนินงาน 0 130,000 280,000 265,000 3.77 275,000
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งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
1. อุดหนุนส่วนราชการที่เป็นเจ้าภาพในการจัดท าเรือไฟเข้าประกวด 50,000 50,000
ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
1. อุดหนุนวดัพระธาตุพนมวรมหาวหิาร 300,000 300,000 300,000 -100.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 0 300,000 300,000 350,000 -85.71 50,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 300,000 300,000 350,000 -85.71 50,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0 430,000 580,000 615,000 -47.15 325,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน
งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวสัดุ)
หมวดค่าใชส้อย
ประเภทรายจ่ายเก่ียวกับการรบัรองและพิธกีาร
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธแีละงานพิธต่ีางๆ 80,000 80,000 50,000 0.00 50,000
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีวนัขึ้นปีใหม่ 100,000 30,000 65,000 15.38 75,000
3. ค่าใช้จ่ายในงานการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 70,000 70,000 70,000 0.00 70,000
4. ค่าใช้จ่ายในงานการจัดงานพิธแีห่น้ าสรงพระราชทาน 30,000 30,000 30,000 0.00 30,000
5. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธรี าบูชาพระธาตุพนม 200,000 200,000 200,000 0.00 200,000
6. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง 300,000 700,560 600,000 23.44 740,620
7. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานท าบุญมหาชาติ 90,000 100,000 70,000 42.86 100,000
8. ค่าใช้จ่ายตามโครงการไหวพ้ระพบธรรม 40,000 20,000 20,000 -100.00
9. ค่าใช้จ่ายโครงการท าบุญไหวพ้ระธาตุ 1 วนั 9 วดั 20,000 20,000 20,000 -100.00
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10. ค่าใช้จ่ายโครงการบวชชีพราหมณ์ท าความดี 20,000 30,000 20,000 -100.00
11. ค่าใช้จ่ายโครงการท่องเที่ยววถิีไทย วถิีพุทธ บูชาองค์พระธาตุพนม 45,000 100,000
12. ค่าใช้จ่ายโครงการต้อนรับปีใหม่วถิีไทย (สวดมนต์ข้ามป)ี 30,000 30,000
13. โครงการเข้าวดัเสวนาธรรม ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา 20,000 20,000
14. โครงการธรรมะสัญจรช่วงเทศกาลเข้าพรรษา
15. ค่าใช้จ่ายโครงการแต่งกายสุภาพ 35,000 35,000
16. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา 300,000 400,000
17. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีเทศกาลออกพรรษาแข่งเรือยาว 800,000 800,000
18. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีไหลเรือไฟโบราณ 150,000 150,000

รวมหมวดค่าใชส้อย 6,044,039 950,000 1,280,560 2,525,000 10.92 2,800,620
รวมงบด าเนินงาน 6,044,039 950,000 1,280,560 2,525,000 10.92 2,800,620
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งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน
1. อุดหนุนงานพิธกีรรมมเหศักด์ิและหลักเมือง 50,000 50,000
2. อุดหนุนงานประเพณีท้องถิ่น 14 ชุมชน 140,000 140,000

รวมหมวดเงินอุดหุนน 475,000 190,000 190,000
รวมงบเงินอุดหนุน 475,000 190,000 190,000

งบลงทุน
หมวดค่าครภุัณฑ์
ประเภทครภุัณฑ์ส านักงาน
1. ค่าจัดซ้ือโต๊ะหมูบู่ชา หมู ่9 12,000

   รวมหมวดค่าครภุัณฑ์ 12,000
รวมงบลงทุน 12,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 6,531,039 1,140,000 1,470,560 2,525,000 10.92 2,800,620
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 6,531,039 1,570,000 2,050,560 3,140,000 -0.46 3,125,620
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
งบบุคลากร
หมวดเงินเดอืน
1. เงินเดือนพนักงานเทศบาล 1,067,217 1,500,420 1,326,180 1,727,040 25.64 2,169,780
2. เงินประจ าต าแหน่ง 134,400 134,400 134,400 13.39 152,400
3. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,444,228 864,000 973,200.00 1,237,560 0.17 1,239,720
4. เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน 8,460

รวมหมวดเงินเดอืน 2,511,445 2,507,280 2,433,780 3,099,000 14.94 3,561,900
รวมงบบุคลากร 2,511,445 2,507,280 2,433,780 3,099,000 14.94 3,561,900

งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวสัดุ)
หมวดค่าตอบแทน
ประเภท
1. ค่าเบี้ยประชุม 15,000 5,000
2. ค่าตอบแทนการปฏบิัติงานนอกเวลาราชการ 30,000 30,000 30,000 -66.67 10,000
3. ค่าเช่าบ้าน 86,400 108,000 144,000 -75.00 36,000
4. เงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร 25,000 30,000 50,000 -60.00 20,000
5. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 5,000 1,000 10,000 -70.00 3,000

รวมหมวดค่าตอบแทน 185,799 161,400 174,000 234,000 -70.51 69,000
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หมวดค่าใชส้อย
ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบรกิาร
1. ค่าจ้างเหมาบริการ 100,000 100,000 100,000 -50.00 50,000
2. โครงการจ้างเหมาปรับปรุงดูแลสวนสาธารณศรีโคตบูร 3,348,000 2,916,000 727,200 -48.51 374,400
3. โครงการจ้างเหมาปรับปรุงดูแลงานสาธารณูปโภคภายในเขตเทศบาลฯ 1,407,210 1,123,200
ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการที่ไมเ่ขา้
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 20,000 20,000 20,000 -50.00 10,000
ประเภทค่าบ ารงุรกัษาและซ่อมแซม
1. ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภณัฑ์ 20,000 20,000 20,000 500.00 120,000

รวมหมวดค่าใชส้อย 3,264,196 3,488,000 3,056,000 2,274,410 -26.24 1,677,600
หมวดค่าวัสดุ
ประเภท
1. ค่าวสัดุส านักงาน 150,000 100,000 100,000 -50.00 50,000
2. ค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000 10,000 10,000 -70.00 3,000
3. ค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ 15,000 20,000 20,000 -50.00 10,000
4. ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 70,000 70,000 70,000 -28.57 50,000

รวมหมวดค่าวัสดุ 394,941 245,000 200,000 200,000 -124.29 113,000
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หมวดค่าสาธารณูปโภค
ประเภท
1. ค่าไฟฟ้า 20,000 20,000 20,000 -25.00 15,000
2. ค่าน้ าประปา 30,000 15,000 30,000 -33.33 20,000

รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค 50,000 35,000 50,000 -30.00 35,000
รวมงบด าเนินงาน 3,844,936 3,944,400 3,465,000 2,708,410 -30.05 1,894,600

งบลงทุน
หมวดค่าครภุัณฑ์ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง
ประเภทครภุัณฑ์ส านักงาน
1. ค่าจัดซ้ือตู้เก็บเอกสารแบบบานเล่ือน 13,000 13,000 6,500 0.00 6,500
2. ค่าจัดซ้ือตู้ไม้หลิว 13,000 13,000
3. ค่าจัดชื้อเคร่ืองปร้ินเตอร์ A๓ ขาว/ด า 30,000
4. ค่าจัดซ้ือเต็นท์ 100,000
ประเภทครภุัณฑ์การเกษตร
1. เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 38,000 38,000
2. เคร่ืองตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน 11,000 11,000
ประเภทครภุัณฑ์ก่อสรา้ง
๑.เคร่ืองเจาะคอนกรีต 20,000 20,000
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ประเภทครภุัณฑ์ไฟฟ้า/วิทยุ
1. เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 29,000 29,000
ประเภทครภุัณฑ์คอมพิวเตอร์
1. ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมปร้ินส์เตอร์ 45,000
2. ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (แบบประมวลผล 2) 30,000
3. ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า 5,500

รวมหมวดค่าครภุัณฑ์ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 543,500 0 148,500 217,500 13.79 247,500
รวมงบลงทุน 543,500 0 148,500 217,500 13.79 247,500

งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ
1. เงินอุดหนุนโครงการวางและจัดท าผังเมืองรวมชุมชนธาตุพนม ขั้นตอนที่ 1-5 200,000 200,000 200,000 0.00 200,000

รวมหมวดเงินอุดหนุน 200,000 200,000 200,000 0.00 200,000
รวมแผนงานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 6,899,881 6,651,680 6,247,280 6,274,910 -5.91 5,904,000
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งานก่อสรา้งโครงสรา้งพ้ืนฐาน
งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทนใชส้อยและวัสด)ุ
หมวดค่าใชส้อย
ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบรกิาร
1. ค่าจ้างเหมาบริการ 100,000 100,000 100,000 -50.00 50,000
ประเภทค่าบ ารงุรกัษาหรอืซ่อมแซม
1. ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 200,000 100,000 200,000 0.00 200,000

รวมหมวดค่าใชส้อย 0 300,000 200,000 300,000 -16.67 250,000
หมวดค่าวัสดุ
ประเภท
1. ค่าวสัดุก่อสร้าง 200,000 200,000 200,000 35.00 270,000
2. ค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000 20,000 20,000 0.00 20,000

รวมหมวดค่าวัสดุ 0 220,000 220,000 220,000 31.82 290,000
รวมงบด าเนินงาน 0 520,000 420,000 520,000 3.85 540,000
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งบลงทุน
หมวดค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง
ประเภทค่าตอ่เตมิหรอืดดัแปลงอาคาร
1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมเทศบาลต าบลธาตุพนม 350,000
ประเภทค่าก่อสรา้งสิง่สาธารณูปการ
1. โครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 100,000
ประเภทค่าก่อสรา้งสิง่สาธารณูปโภค
1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ซ.ขลิบทอง หมูท่ี่ 1 
ต าบลธาตุพนม 270,000

2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ถนนร่วมจิตรประชาชน
 หมูท่ี่1 ต.ธาตุพนม 100,000 100,000 100,000 0.00 100,000
3. โครงการก่อสร้างผิวจราจร คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ า ซ.
พัฒนาร่วมจิตร 1 หมู ่3 ต าบลธาตุพนมเหนือ 100,000 100,000 100,000 0.00 100,000

4. โครงการก่อสร้างผิวจราจร คสล.สายบายพาส บขส.(อู่ช่างมุย้) 100,000
5. โครงการก่อสร้างผิวจราจร คสล. สายข้างร้านกิจไพศาล หมู ่
13 ต าบลธาตุพนม 97,000 100,000 100,000 0.00 100,000
6. โครงการก่อสร้างผิวจราจร คสล. สายเทพนิมิต หมู ่5 ต าบล
ธาตุพนม 90,000 100,000 100,000 0.00 100,000
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7. โครงการก่อสร้างผิวจราจร คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ า สาย
ไพจิตอุปถัมภ ์หมู ่6 ต าบลธาตุพนมเหนือ 100,000
8. โครงการก่อสร้างผิวจราจร คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ า 
สายริมโขงรวมใจ หมู ่6 ต าบลธาตุพนมเหนือ 100,000
9. โครงการก่อสร้างผิวจราจร คสล. สายสุขาวดี 1 (สองนาง) 
หมู ่1 ต าบลธาตุพนมเหนือ 94,000
10. โครงการก่อสร้างผิวจราจร คสล. สายสุริโย 1 หมู ่4 ต าบล
ธาตุพนมเหนือ 100,000 100,000 100,000 0.00 100,000
11. โครงการปรับเสริมผิวจราจรลูกรังและไหล่ทาง หมู ่10, 
11, 13 ต าบลธาตุพนม 100,000 100,000 100,000 -100.00
12. โครงการก่อสร้างผิวจราจร คสล. สายพิทักษ์ประชาชน 1 
หมู ่1 ต าบลธาตุพนมเหนือ 100,000 100,000 100,000 0.00 100,000

13. โครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าส่องสวา่งลานเอนกประสงค์ริม
โขง หมู ่14 ต าบลธาตุพนม 100,000 100,000 100,000 -100.00

14. โครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าส่องสวา่งลานเอนกประสงค์ หมู่
 2 ต าบลธาตุพนม 100,000
15. โครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าส่องสวา่งลานเอนกประสงค์ข้าง
ส านักงานเทศบาล 100,000

16. โครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าส่องสวา่งโรงเรียนอนุบาลศรีโคต
บูร 100,000 100,000 100,000 -100.00
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17. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. สายวโิรจน์พัฒนา หมู่
 7 ต าบลธาตุพนม 100,000 100,000 100,000 0.00 100,000

19. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ถนนโกศล หมู ่10 
ต าบลธาตุพนม 100,000 100,000

20. โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ หมู ่13 ต าบลธาตุพนม 100,000

21. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ถนนนิคมสามัคคี หมู่
 11 ต าบลธาตุพนม 100,000 100,000 100,000 0.00 100,000
22. โครงการปรับเสริมผิวจราจรลูกรังและไหล่ทาง หมู ่2,4 
ต าบลธาตุพนมเหนือ 100,000

23. โครงการปรับเสริมผิวจราจรลูกรังและไหล่ทาง หมู ่10,11
 ต าบลธาตุพนม 100,000
24. โครงการปรับเสริมผิวจราจรลูกรังและไหล่ทาง หมู ่3,5 
ต าบลธาตุพนม 100,000
25. โครงการปรับเสริมผิวจราจรลูกรังและไหล่ทาง หมู ่1,6 
ต าบลธาตุพนมเหนือ 100,000 100,000 100,000 -100.00
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26. โครงการปรับเสริมผิวจราจรลูกรังและไหล่ทาง หมู ่5,13 
ต าบลธาตุพนม 100,000
27. โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ าหมู่2,3,4 ธาตุพนม
เหนือหมู่5,7,13 ธาตุพนม 100,000
28. โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ า หมู ่1,2,10,11,14 
ต าบลธาตุพนม 100,000

29. โครงการก่อสร้างบุกเบิกยกคันดินถนนสาธารณะสายบ้าน
หนองหอยทุ่งหมู ่5 ธาตุพนมเหนือ 100,000 100,000 100,000 0.00 100,000
29. โครงการศึกษาออกแบบสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 70
 พรรษา (สวนศรีโคตร) 1,600,000 1,300,000 -100.00

31. โครงการติดต้ังไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ติดต้ังตาม
ทางแยกภายในเขตเทศบาลต าบลธาตุพนม 100,000 300,000

รวมหมวดค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 0 3,000,000 2,700,000 -55.56 1,200,000
รวมงบลงทุน 0 0 3,000,000 2,700,000 -55.56 1,200,000

รวมงานก่อสรา้งโครงสรา้งพ้ืนฐาน 0 520,000 3,420,000 3,220,000 -45.96 1,740,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6,899,881 7,171,680 9,667,280 9,494,910 -19.49 7,644,000
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แผนงานการพาณิชย์
งานตลาดสด
งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทนใชส้อยและวัสด)ุ
หมวดค่าใชส้อย
ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ
๑. โครงการจ้างเหมาท าความสะอาดตลาดสด 400,000
๒. โครงการตลาดสดน่าชื้อ 10,000

รวมหมวดใชส้อย 410,000
หมวดค่าสาธารณูปโภค
๑. ค่าไฟฟ้า 160,000
๒. ค่าน้ าประปา 3,000

รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค 163,000
รวมงานตลาดสด 573,000

งานโรงฆ่าสัตว์
งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวสัดุ)
หมวดค่าใชส้อย
ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบรกิาร
1. ค่าเช่าที่ราชพัสดุ 9,080 14,750 11,610 42.20 16,510
2. โครงการจ้างบุคคลปฏบิัติงานในโรงฆา่สัตว์ 656,640
ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ
1. โครงการจ้างบุคคลปฏบิัติงานในโรงฆา่สัตว์ 972,000 972,000 0.00 972,000
2. โครงการพัฒนาโรงฆา่สัตวไ์ด้มาตรฐาน
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ประเภทรายจ่ายเก่ียวกับการรบัรองและพิธกีาร
1. โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 40,000
ประเภทค่าบ ารงุรกัษาและซ่อมแซม
๑. ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซ่มครุภณัฑ์ 150,000
๒. ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 25,100

รวมหมวดค่าใชส้อย 798,761 705,720 986,750 983,610 18.30 1,163,610
หมวดค่าสาธารณูปโภค
๑. ค่าไฟฟ้า 150,000
๒. ค่าน้ าประปา 120,000

รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค 270,000
รวมงบด าเนินงาน 798,761 705,720 986,750.00 983,610 45.75 1,433,610

งบลงทุน
หมวดค่าครภุัณฑ์ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง
ประเภทครภุัณฑ์
๑. ค่าเคร่ืองขูดขนสุกร 2,100,000

รวมหมวดค่าครภุัณฑ์ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,100,000
รวมงบลงทุน 2,100,000

รวมงานโรงฆ่าสัตว์ 798,761 705,720 986,750.00 983,610 259.25 3,533,610
รวมแผนงานการพาณิชย์ 798,761 705,720 986,750.00 983,610 317.50 4,106,610
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งบกลาง
1. ประเภทค่าช าระหนี้เงินต้น 6,001,580 4,971,900 6,314,940 0.00 6,314,940
2. ประเภทค่าช าระดอกเบี้ย 2,405,880 2,374,990 2,414,000 0.00 2,414,000
3. ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 434,160 434,160 453,350 6.98 485,000
4. ประเภทเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 250,000 250,000 10,443,000
5. ประเภทเบี้ยยังชีพคนพิการ 50,000 90,000 2,486,400
6. ประเภทเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 42,000 42,000 89,200 0.90 90,000
7. ประเภทเงินส ารองจ่าย 400,000 400,000 388,360 3.00 400,000
8. ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน 317,860 577,490
            - ค่าบ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) 68,700 78,300 74,160 4.49 77,490
            - เงินสมทบเข้าหลักประกันสุขภาพ 220,000 243,700 243,700 105.17 500,000
9. ประเภทประเภทเงินช่วยพิเศษ 55,000 55,000
            - เงินช่วยค่าท าศพ 5,000 5,000 5,000 0.00 5,000
            - ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร 50,000 50,000 50,000 0.00 50,000
            - ค่าใช่จ่ายตามโครงการสังคมสงเคราะห์ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
งบบ าเหน็จ/บ านาญ 1,088,240 1,078,350
1. เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จข้าชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) 958,340 1,053,300 1,066,240 -2.60 1,038,540
2. เงินค่าครองชีพผู้รับบ านาญ 22,000 22,000 39,810

รวมงบกลาง 7,304,002 10,885,660 10,015,350.00 12,582,050 93.48 24,344,180
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ประมาณการรายจ่าย   รวมทัง้สิ้น 106,710,660 บาท
จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และ หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป  แยกเป็น

งานบริหารทัว่ไป(ส านักปลัดฯ, กองคลัง, กองวิชาการฯ) รวม 18,523,550 บาท
งบบุคลากร(หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว) รวม 13,131,950 บาท
หมวดเงินเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) รวม 2,848,320 บาท
ประเภท 
1.เงินเดือน/ค่าตอบแทนผู้บริหารเทศบาล   จ านวน 1,085,760 บาท
       เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือน เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งและเงิน
ค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี
2.เงินเดือน/ค่าตอบแทนเลขานุการและทีป่รึกษาของผู้บริหารเทศบาล จ านวน 207,360 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี 
3. เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   จ านวน 1,555,200 บาท
        เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือน เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองฯ
หมวดเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 10,283,630 บาท
ประเภท
1.เงินเดือนพนักงาน    จ านวน 6,654,110 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลทีป่ฏิบัติงานในหน่วยงานนี้ส านัก
ปลัดเทศบาล  จ านวน 2,702,760.- บาท , กองคลัง   จ านวน  
2,228,960.- บาท  และกองวิชาการและแผนงาน  จ านวน  1,722,390.-
 บาท
2.เงินประจ าต าแหน่ง                   จ านวน 855,600 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของปลัดเทศบาล, รองปลัดเทศบาล และ
หัวหน้าส านักปลัดฯ จ านวน  514,800.- บาท,ผู้อ านวยการกองคลัง จ านวน
 170,400.- บาท, ผู้อ านวยการกองวิชาการฯ จ านวน 170,400.- บาท 
และต าแหน่งบริหารงานอื่น ๆ ทีอ่ยู่ในแผนงานนี้ ทีม่ีสิทธิไ์ด้รับเงินประจ า
ต าแหน่งตามระเบียบฯ
3.ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 238,560 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างประจ าและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจ าทีป่ฏิบัติงานใน
หน่วยงานนี้ (กองคลัง)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลต าบลธาตพุนม
อ าเภอธาตพุนม  จังหวัดนครพนม

แผนงานบริหารงานทัว่ไป
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4.ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 2,535,360 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและเงินเพิม่ค่าครองชีพชั่วคราว  พนักงาน
จ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว่ไปทีป่ฏิบัติงานในหน่วยงานนี้ ส านัก
ปลัดเทศบาล จ านวน 1,238,940.- บาท,กองคลัง จ านวน 1,176,420.- 
บาท, และกองวิชาการฯ จ านวน 120,000.- บาท
งบด าเนินงาน(หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ) รวม 3,974,600 บาท
หมวดค่าตอบแทน รวม 590,000 บาท
ประเภท
1.ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จ านวน 30,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง  คณะกรรมการตรวจ
การจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตาม
หนังสือจังหวัดนครพนม  ที ่มท 0833.2/ว.19906  ลงวันที ่ 20  
ธันวาคม  2546  เร่ือง  การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการการจัดซ้ือจัด
จ้าง  คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน  25,000.- บาท , เงินรางวัลและสงเคราะห์
พลเมืองดี จ านวน  5,000.-บาท เพือ่จ่ายเป็นเงินรางวัลส าหรับผู้ประพฤติ
ปฏิบัติในทางทีดี่ช่วยเหลือผู้อื่นทีไ่ด้รับความเดือดร้อนจากทุกข์ภัยต่างๆ

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบคัดเลือก/คัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง จ านวน 10,000 บาท
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบคัดเลือก/คัดเลือก พนักงานและ
ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. ค่าเบีย้ประชุม จ านวน 40,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการทีส่ภาเทศบาลแต่งต้ังและ
อนุกรรมการ ตลอดจนคณะกรรมการต่างๆ ซ่ึงมีหน้าทีด่ าเนินกิจการภายในวง
งานของเทศบาล ตามหลักเกณฑ์และบัญชีอัตราค่าเบีย้ประชุมที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนด  (ส านักปลัดฯ 10,000.- บาท, กองวิชาการฯ 
30,000.- บาท)

4.ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 70,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการปกติ  แก่
พนักงานเทศบาลและลูกจ้างซ่ึงได้รับค าส่ังไปปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
(ส านักปลัดเทศบาล จ านวน  30,000.- บาท, กองคลัง จ านวน 30,000.- 
บาท, กองวิชาการและแผนงาน จ านวน 10,000.- บาท)
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5. ค่าเช่าบ้าน จ านวน 356,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลซ่ึงมีสิทธิเ์บิกได้ตามระเบียบของทาง
ราชการ(ส านักปลัดเทศบาล จ านวน 200,000.- บาท, กองคลัง จ านวน
72,000.- บาท, กองวิชาการและแผนงาน จ านวน84,000.- บาท)
6. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 81,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรแก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ า
 ซ่ึงมีสิทธิเ์บิกได้ตามระเบียบของทางราชการ(ส านักปลัดเทศบาล จ านวน 
30,000.- บาท, กองคลัง จ านวน 35,000.- บาท,กองวิชาการและแผนงาน
 จ านวน 16,000.- บาท)
7. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จ านวน 3,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล แก่พนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างประจ า ตลอดจนบุคคลในครอบครัวซ่ึงมีสิทธิเ์บิกได้ตามระเบียบของ
ทางราชการ (ส านักปลัดฯ จ านวน 1,000.- บาท,กองคลัง จ านวน 1,000.- 
 บาท,กองวิชาการฯ จ านวน 1,000.- บาท)
หมวดค่าใชส้อย รวม 3,014,600 บาท
ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ
1. ค่าจ้างเหมาบริการ  จ านวน 200,000 บาท

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ซ่ึงมิใช่เป็นการประกอบ  ดัดแปลง  ซ่อมแซม  ต่อเติม  เสริมสร้างวัสดุหรือ
ครุภัณฑ์หรือทีดิ่นหรือส่ิงก่อสร้าง  โดยอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น
 ค่าแปลเอกสาร ค่าเย็บเล่มหนังสือ ค่าเข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสารพร้อม
เย็บเล่มเข้าปก  ค่าติดต้ังเคร่ืองรับโทรศัพท์ ค่าจ้างเหมาสูบน้ า ค่าถ่ายวีดีโอ
ค่าถ่ายภาพนิ่งและค่าล้างฟิล์ม  เป็นต้น
2.ค่าบอกรับวารสาร จ านวน 25,000 บาท

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการบอกรับวารสารต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์รายวัน  
ระเบียบกฎหมาย ราชกิจจานุเบกษาและวารสารอื่นๆ  ทีเ่ป็นประโยชน์แก่
การศึกษาค้นคว้าของคณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาเทศบาล   พนักงาน
เทศบาล   ลูกจ้างของเทศบาลและประชาชนทัว่ไป
3.  ค่าโฆษณาและเผยแพร่  จ านวน 10,000 บาท
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เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจการของ
เทศบาล โดยจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการจัดท าวีดีโอเทปแนะน าเทศบาลต าบล
ธาตุพนมรวบรวมผลการปฏิบัติงานพัฒนาท้องถิ่นและงานประเพณีทีส่ าคัญ
ของท้องถิ่น   เช่น งานประเพณีสงกรานต์   งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 
 งานประเพณีแข่งเรือ  งานประเพณีออกพรรษา  งานประเพณีลอยกระทง  
งานนมัสการองค์พระธาตุพนม  เป็นต้น

4.  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ                                 จ านวน 25,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ เช่น  ค่าลงทะเบียนการ
ฝึกอบรมและสัมมนาของคณะผู้บริหาร  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า
และพนักงานจ้างของเทศบาล  ค่าธรรมเนียมศาล  ค่าธรรมเนียมในการรังวัด
ทีดิ่น ค่าธรรมเนียมในการท านิติกรรมสัญญา  เป็นต้น
5.  ค่าเบีย้ประกัน   จ านวน 30,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการท าประกันภัยรถยนต์ทีอ่ยู่ในสังกัดของ
เทศบาล ตามหนังสือส่ังการกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว.2633  
ลว. 14 สิงหาคม 2552
6. ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดอาคารส านักงานเทศบาล  จ านวน 748,800 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดส านักงานทัง้ 3 ชั้น
7. ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดสถานีขนส่งเทศบาลและบริเวณโดยรอบ จ านวน 280,800 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดสถานีขนส่งเทศบาล
ต าบลธาตุพนม และบริเวณโดยรอบ
ประเภทรายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 
1.ค่ารับรอง จ านวน 400,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมในการรับรองต้อนรับสมาชิกสภาเทศบาล
ในการประชุมสภาเทศบาล    และการประชุมคณะกรรมการสามัญหรือ
วิสามัญประจ า  สภาเทศบาล   ตลอดจนรับรองบุคคลหรือคณะบุคคล  ซ่ึงมา
ปฏิบัติภารกิจศึกษาดูงานหรือตรวจการหรือเยี่ยมชมกิจการของเทศบาล โดย
ต้ังได้ไม่เกิน 1  เปอร์เซ็นต์ของรายได้จริงของปีงบประมาณทีล่่วงมา  โดยไม่
รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้เงินจ่ายขาดเงินสะสม  และเงินทีม่ี
ผู้อุทิศให้ (รายได้จริงปี  2558   เท่ากับ 63,291,766.97.-  บาท)

2.  ค่ารับรองในการประชุมสภาเทศบาล จ านวน 40,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าอาหาร  เคร่ืองด่ืม ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายทีเ่กี่ยวเนื่องในการ
เล้ียงรับรอง รวมทัง้ค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการประชุมสภาเทศบาล

ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ
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1. โครงการอบรมสัมมนาเพือ่พัฒนาและเพิม่ประสิทธิภาพคณะผู้บริหาร จ านวน 200,000 บาท
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที ่ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด–ปิด 
ค่าตอบแทนวิทยากรค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าจ้างเหมารถในการทัศนศึกษาดูงาน
และค่าใช้จ่ายอื่นใดทีจ่ัดอยู่ในประเภทนี้

2.  โครงการสนับสนุนจัดระเบียบสังคมของกระทรวงมหาดไทย จ านวน 30,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการตรวจสารยาเสพติด  ส่ือการเรียนรู้ยา
เสพติดเพือ่เผยแพร่รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดทุกรูปแบบไม่ให้มีการแพร่ระบาด
ในชุมชนเขต
3. โครงการเทศบาลสีขาว  จ านวน 10,000 บาท
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการท าโครงการเทศบาลสีขาว ซ่ึงเป็นการป้องกันปัญหา
การแพร่ระบาด ของยาเสพติด  ในส านักงานเทศบาลต าบลธาตุพนม
4.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  จ านวน 30,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าเบีย้เล้ียงค่าพาหนะและค่าเช่าทีพ่ัก  ตลอดจนค่าลงทะเบียน
หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดทีเ่กี่ยวข้องกับการเดินทางไปราชการ การอบรมสัมมนา
และการเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภา
เทศบาล  พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง
5.ค่าของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัล จ านวน 20,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าของขวัญ ของรางวัลและเงินรางวัล เนื่องในโอกาสต่างๆเช่น 
งานวันเด็ก งานประเพณีของท้องถิ่น งานแข่งขันกีฬา และงานประกวดต่าง ๆ
 ตลอดจนค่าของขวัญและของทีร่ะลึกในงานต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลซ่ึง
มาปฏิบัติภารกิจศึกษาดูงานหรือตรวจการหรือเยี่ยมชมกิจการของเทศบาล

6.ค่าพวงมาลา พวงมาลัยและดอกไม้ จ านวน 20,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าพวงมาลา พวงมาลัย  ดอกไม้   ช่อดอกไม้และกระเช้าดอกไม้  
ในงานรัฐพิธีพิธีทางศาสนา  ประเพณีนิยม  การรับและส่งผู้มาเยือน  และ
การประชุมอบรมสัมมนาต่าง ๆ  ตลอดจนค่าพวงหรีดงานศพในนามเทศบาล
7.  ค่าด าเนินการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ จ านวน 15,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างหน่วยงานของรัฐประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของเทศบาลในแต่ละปี
8. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกต้ัง จ านวน 500,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเลือกต้ัง สมาชิกสภาเทศบาล
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง
ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
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1. ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์  จ านวน 30,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ทีใ่ช้ในการปฏิบัติงานของ
เทศบาล  ทีอ่ยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน

2.  โครงการปรับปรุงส านักงานเทศบาลต าบลธาตุพนม                  จ านวน 400,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคารส านักงานเทศบาล  เช่น  ท าป้าย
ชื่ออาคารส านักงาน ,ประตูทางเข้าส านักงาน ,ปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน       
ห้องประชุม ปรับเปล่ียนวัสดุ – อุปกรณ์   ทีห่มดอายุการใช้งานและอื่น ๆ

หมวดค่าวัสดุ รวม 370,000 บาท
ประเภท
1.  ค่าวัสดุส านักงาน   จ านวน 40,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงานส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานทัว่ไป   เช่น   
กระดาษ ค่าถ่ายเอกสาร   ค่าวัสดุเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์   ฯลฯ
2.ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 60,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวส าหรับใช้ในการรักษาความสะอาดหรือใช้
ในหน่วยงานนี้  เช่นแปรง ไม้กวาดตะกร้าสบู ่  น้ าด่ืม  น้ าแข็ง  น้ าตาล  
น้ าหวาน  น้ าผลไม้  ชา กาแฟ   ฯลฯ และรวมถึงค่าวัสดุงานบ้านงานครัวอื่น ๆ

3.ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  จ านวน 10,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งเพือ่ปรับปรุง ซ่อมแซมรถยนต์
เคร่ืองยนต์ต่าง ๆ เช่นยาง แบตเตอร่ี ฯลฯ และรวมถึงค่าวัสดุยานพาหนะและ
ขนส่งอื่นๆ
4.ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 240,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนทีใ่ช้ในหน่วยงานนี้ เช่น  น้ ามันดีเซล
 น้ ามันเบนซิน  น้ ามันเคร่ือง  ฯลฯ
5. ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 5,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณา และเผยแพร่ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานทัว่ไปและ
งานประชาสัมพันธ์เช่น  กระดาษเขียน โปสเตอร์  พูก่ันและสี   ฟิล์ม  ฟิล์ม
สไลด์ เทปบันทึกเสียง ม้วนวีดีโอเทป แผ่นซีดี(เทปบันทึกเสียงหรือภาพ) ถ่าน
ใส่กล้องถ่ายรูปและรูปสีหรือขาวด าทีไ่ด้จากการล้างอัดขยาย   เป็นต้น  และ
รวมถึงค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่อื่น ๆ
6. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 15,000 บาท
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เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานทัว่ไป เช่นแผ่น
หรือจานหรือเทปบันทึก ข้อมูลตลับผงหมึกแผ่นกรองแสง  กระดาษต่อเนื่อง 
สายเคเบิลและไลท์เพ็น(Light  pen) ฯลฯ และรวมถึงค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
อื่น ๆ

หมวดค่าสาธารณูปโภค รวม 915,000 บาท
ประเภท
1.ค่าไฟฟ้า จ านวน 750,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าทีใ่ช้ในส านักงานเทศบาลและสถานีจอดรถโดยสาร

2.ค่าน้ าประปา  จ านวน 80,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าน้ าประปาทีใ่ช้ในส านักงานเทศบาลและสถานีจอดรถโดยสาร   
3.ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 30,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ทีใ่ช้ในการปฏิบัติราชการของส านักงานเทศบาล  
4.ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 35,000 บาท
เพือ่ใช้จ่ายเป็นค่าฝากส่งไปรษณีย์โทรเลข  ค่าธนาณัติ     และค่าซ้ือตรา
ไปรษณียากร เป็นต้น
5.ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม จ านวน 20,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม  เช่น  ค่าโทรภาพหรือโทรสาร
(FACSIMILE) ค่าเทเล็กซ์(TELEX)ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต
(INTERNET) ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุส่ือสาร ค่าส่ือสารผ่านดาวเทียม และ
ค่าส่ือสารอื่น ๆ เป็นต้น
งบลงทุน รวม 467,000 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง รวม 467,000 บาท
ประเภทค่าครุภัณฑ์ส านักงาน
1. ค่าจัดซ้ือโต๊ะเก้าอี้ห้องประชุมสภาเทศบาล จ านวน 100,000 บาท
เพือ่จัดซ้ือโต๊ะเก้าอี้ห้องประชุมเทศบาล ชั้น 2
2.ค่าจัดซ้ือเก้าอี้ผู้บริหารระดับต้น จ านวน 8,500 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดชื้อเก้าอี้ผู้บริหารต้น จ านวน 1 ตัว
3. ค่าจัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร จ านวน 8,500 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เอกสาร 3 บาน ไม้หลิว จ านวน 1 หลัง
4. ค่าจัดซ้ือเคร่ืองปัม๊น้ าซับเมอร์ส (Submers) จ านวน 20,000 บาท
เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองปัม๊น้ าซับเมอร์ส ขนาด (AC 220v 1 เฟส) จ านวน 1 เคร่ือง
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ประเภทค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
1. โครงการจัดซ้ือเคร่ืองเสียงห้องประชุมสภาเทศบาล จ านวน 80,000 บาท
เพือ่จัดซ้ือชุดเคร่ืองเสียงส าหรับติดต้ังทีห่้องประชุมสภาเทศบาลซ่ึงประกอบด้วย 

1. แอมคอนโทรล50 A มีลาย 70-100 w. 2. ตู้ล าโพง 4 ตู้3. ไมค์ประธาน
 1 ตัว   4. ไมค์ร่วมประชุม 24 ตัว 5. ตู้แลค   6. ซีดี 1 เคร่ือง
7. สายไฟล าโพง   8. ขาเหล็กติดล าโพง

2. โครงการติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้า จ านวน 250,000 บาท
เพือ่ให้มีหม้อแปลงไฟฟ้าใช้ในอาคารส านักงาน ขนาด 3 เฟส 315 KVA 
พร้อมติดต้ัง เนื่องจากปัจจุบันได้เช่าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
งบเงินอุดหนุน รวม 35,000 บาท
หมวดเงินอุดหนุน รวม 35,000 บาท
ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.    อุดหนุนโครงการพัฒนาและเพิม่ประสิทธิภาพการด าเนินงาน จ านวน 35,000 บาท
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซ้ือหรือการจ้าง
ขององค์กรปกครองท้องถิ่นระดับอ าเภอ 
เพือ่จ่ายเป็นเงินในการด าเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซ้ือการจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560
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งานวางแผนสถิตแิละวิชาการ(กองวิชาการฯ) รวม 455,800 บาท
งบด าเนินงาน(หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ) รวม 370,000 บาท
หมวดค่าใชส้อย รวม 230,000 บาท
ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ
1. ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 50,000 บาท

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ซ่ึงมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ซ่อมแซม ต่อเติม เสริมสร้างวัสดุหรือ
ครุภัณฑ์หรือทีดิ่นหรือส่ิงก่อสร้าง  โดยอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น
 ค่าแปลเอกสาร ค่าเย็บเล่มหนังสือ ค่าเข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสารพร้อม
เย็บเล่มเข้าปก ค่าติดต้ังเคร่ืองรับโทรศัพท์ ค่าจ้างเหมาสูบน้ า ค่าถ่ายวีดีโอ ค่า
ถ่ายภาพนิ่ง  ค่าจ้างเหมาติดต้ังระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย พร้อมวางระบบ 
Internet ภายในส านักงาน และค่าล้างฟิล์ม เป็นต้น
2.ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 20,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจการของเทศบาล โดย
จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการโฆษณาและเผยแพร่ทางวิทยุ จัดท าวีดีโอเทป 
แนะน าเทศบาลต าบลธาตุพนม รวบรวมผลการปฏิบัติงานพัฒนาท้องถิ่น และ
งานประเพณีส าคัญออกพรรษา งานประเพณีลอยกระทง งานนมัสการองค์
พระธาตุพนม เป็นต้น
3.ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา จ านวน 10,000 บาท
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา เช่น ค่าธรรมเนียมในการ
รังวัดสอบเขตทีดิ่น ค่าธรรมเนียมศาล ค่าค าร้อง ค่าค าขอในการด าเนินคดี 
ค่าใช้จ่ายชดเชยเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด  ค่าเสียหายหรือค่าสินไหม
ทดแทนแก่บุคคลภายนอก  ค่าน าส่งทนายและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ เป็นต้น

4.ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงข่ายเว็บไซต์ Internet จ านวน 40,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงข่ายเว็บไซต์ Internet  การติดต้ัง
ระบบตลอดจนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอุปกรณ์อื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง

แผนงานบริหารงานทัว่ไป
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ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ
1. โครงการจัดท ารายงานกิจการของเทศบาล จ านวน 50,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดท าวารสารเผยแพร่กิจการของเทศบาล 

2. โครงการส ารวจและจัดเก็บข้อมูลพืน้ฐานในการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 10,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานส ารวจและจัดเก็บข้อมูลพืน้ฐาน ที่
เป็นมาตรฐานสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น และ
เป็นข้อมูลทีห่น่วยงานต่าง ๆ ให้ความเชื่อถือในการน าไปใช้ประโยชน์ในด้าน
ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นใดทีจ่ัดอยู่ในประเภทนี้
3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  จ านวน 20,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าเบีย้เล้ียง ค่าพาหนะ   และค่าเช่าทีพ่ัก  ตลอดจน
ค่าลงทะเบียนหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดทีเ่กี่ยวข้องกับการเดินทางไปราชการและ
อบรมสัมมนา และการเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานของพนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้าง
ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
1. ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ จ านวน 30,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ทีใ่ช้ในการปฏิบัติงานของ
เทศบาล ซ่ึงเกิดช ารุดสึกหรอเนื่องจากเส่ือมสภาพจากการใช้งานโดยปกติ เช่น
 เคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองพิมพ์ดีด เคร่ืองอัดส าเนา เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองค านวณเลข พัดลม โต๊ะ  เก้าอี้ และครุภัณฑ์อื่น ๆ
หมวดค่าวัสดุ รวม 140,000 บาท
ประเภท
1. วัสดุส านักงาน จ านวน 50,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงานส าหรับใช้ในการ ปฏิบัติงานทัว่ไป  เช่น
กระดาษ  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ ฯลฯ และรวมถึงค่า
วัสดุส านักงานอื่นๆ
2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 5,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุส าหรับใช้ในการปฏิบัติงาน หรือซ่อมแซม
ไฟฟ้าซ่ึงเกิดช ารุดเสียหาย  หรือขัดข้องเนื่องจากเส่ือมสภาพการใช้งานโดย
ปกติ เช่น ฟิวส์ หลอดไฟ เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้า ปล๊ักไฟฟ้า สวิตท์ไฟฟ้า
คัตเอ๊าท์ไฟฟ้า
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3. วัสดุงานบ้านงานครัว  จ านวน 15,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวส าหรับใช้ในการรักษาความสะอาดหรือใช้
ในหน่วยงานนี้เช่น  แปรง  ไม้กวาด  ตะกร้า  สบู ่ น้ าด่ืม  น้ าแข็ง น้ าตาล 
น้ าหวาน น้ าผลไม้ ชา กาแฟ ฯลฯ  และรวมถึงค่าวัสดุงานบ้านงานครัวอื่นๆ

4. ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  จ านวน 20,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานทัว่ไป
และงานประชาสัมพันธ์ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พูก่ันและสี ฟิล์ม ฟิล์ม
สไลด์ เทปบันทึกเสียง ม้วนวีดีโอเทป แผ่นซีดี (เทปบันทึกเสียงหรือภาพ) ถ่าน
ใส่กล้องถ่ายรูปและรูปสี หรือขาวด าทีไ่ด้จากการล้างอัดขยาย เป็นต้น  และ
รวมถึงค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่อื่น ๆ
5. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  จ านวน 50,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานทัว่ไป เช่น  แผ่น
หรือจานหรือเทป บันทึกข้อมูล  ตลับผงหมึก  แผ่นกรองแสง  กระดาษ
ต่อเนื่อง สายเคเบิลและไลท์เพน  (Light pen)  ฯลฯ
หมวดค่าสาธารณูปโภค รวม 50,000 บาท
ประเภท  
1. ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม  จ านวน 50,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าอินเตอร์เน็ต (Internet) รายเดือนและค่าบริการเช่าพืน้ที่
เว็บไซต์ (โดเมนเนม) รายปี
งบลงทุน รวม 35,800 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง รวม 35,800 บาท
ประเภทค่าครุภัณฑ์ส านักงาน
1. ค่าจัดซ้ือตู้เก็บเอกสารแบบบานเล่ือน จ านวน 6,500 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เก็บเอกสารแบบบานเล่ือน จ านวน 1 หลัง
2. ค่าจัดซ้ือตู้เหล็กแบบบานเล่ือน ขนาด 3 ฟุต จ านวน 2,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เก็บเอกสารแบบบานเล่ือน ขนาด 3 ฟุต จ านวน 1 ตู้
3. ค่าจัดซ้ือตู้เก็บเอกสารสีโอ๊ก จ านวน 9,500 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เก็บเอกสารสีโอ๊ก จ านวน 1 หลัง
4. ค่าจัดซ้ือตู้ไม้ จ านวน 6,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้ไม้แบบ 2 ประตู ไม้สัก จ านวน 1 ตู้
5. ค่าจัดซ้ือโต๊ะท างานเหล็ก จ านวน 4,500 บาท
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เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะท างานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จ านวน 1 ตัว
6. ค่าจัดซ้ือเก้าอี้ท างาน จ านวน 4,500 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเก้าอี้ท างานล้อหมุนปรับระดับ จ านวน 3 ตัว
7. ค่าจัดซ้ือพัดลมติดผนัง จ านวน 1,600 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือพัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว จ านวน 1 เคร่ือง
8. ค่าจัดซ้ือพัดลมต้ังพืน้ จ านวน 1,200 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือพัดลมต้ังพืน้ ขนาด 16 นิ้ว จ านวน 1 เคร่ือง

งานบริหารงานคลัง(กองคลัง) รวม 1,290,050 บาท
งบด าเนินงาน(หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ) รวม 1,237,050 บาท
หมวดค่าใชส้อย รวม 1,027,050 บาท
ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ
1.ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 10,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซ่ึง
มิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ซ่อมแซม ต่อเติม เสริมสร้างวัสดุ หรือ
ครุภัณฑ์หรือทีดิ่นหรือส่ิงก่อสร้าง โดยอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น
 ค่าเย็บเล่มหนังสือ ค่าเข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสารพร้อมเย็บเล่มเข้าปก ค่า
ถ่ายภาพนิ่ง ค่าล้างฟิล์ม และค่าติดต้ังเคร่ืองรับโทรศัพท์ เป็นต้น
2.ค่าธรรมเนียมสมาชิกสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย จ านวน 1,000 บาท
ประเภทสถาบันรายปีประจ าปี 2560
เพือ่จ่ายเป็นค่าธรรมเนียมสมาชิกสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย
3. ค่าจ้างเหมาโครงการเพิม่ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และค่าธรรมเนียม จ านวน 946,050 บาท
ต่างๆ
เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีทุกประเภท    
 ให้เป็นไปตามเป้าหมายทีต้ั่งไว้  ถูกต้องครบถ้วนและเป็นธรรม

ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ

1. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานท่าเทียบเรือท่าข้าม จ านวน 30,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมปรับปรุงโป๊ะและท่าเทียบเรือ ค่าพิมพ์ต๋ัวเรือ 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการปกติของพนักงานเทศบาล
และลูกจ้าง และเจ้าหน้าทีข่องหน่วยราชการอื่นทีเ่กี่ยวข้อง เป็นต้น
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  จ านวน 30,000 บาท

แผนงานบริหารงานทัว่ไป
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เพือ่จ่ายเป็นค่าเบีย้เล้ียง ค่าพาหนะ   และค่าเช่าทีพ่ัก  ตลอดจน
ค่าลงทะเบียนหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดทีเ่กี่ยวข้องกับการเดินทางไปราชการและ
อบรมสัมมนา และการเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานของพนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้าง
ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
1. ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ จ านวน 10,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ทีใ่ช้ในการปฏิบัติงานของ
เทศบาล ซ่ึงเกิดช ารุดสึกหรอเนื่องจากเส่ือมสภาพจากการใช้งานโดยปกติ เช่น
 เคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองพิมพ์ดีด เคร่ืองอัดส าเนา เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองค านวณเลข พัดลม โต๊ะ  เก้าอี้ และครุภัณฑ์อื่น ๆ

หมวดค่าวัสดุ รวม 210,000 บาท
ประเภท
1. วัสดุส านักงาน  จ านวน 100,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงานส าหรับใช้ในการ ปฏิบัติงานทัว่ไป  เช่น  
กระดาษ  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ ฯลฯ และรวมถึงค่า
วัสดุส านักงานอื่นๆ
2. วัสดุงานบ้านงานครัว  จ านวน 10,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวส าหรับใช้ในการรักษาความสะอาดหรือใช้
ในหน่วยงานนี้ เช่น  แปรง  ไม้กวาด  ตะกร้า  สบู ่ น้ าด่ืม  น้ าแข็ง น้ าตาล
น้ าหวาน น้ าผลไม้ ชา กาแฟ ฯลฯ  และรวมถึงค่าวัสดุงานบ้านงานครัวอื่นๆ

3. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 50,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนส าหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์และ
กิจการอื่นใด เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน น้ ามันเคร่ือง น้ ามันจาระบีน้ ามัน
เตา ถ่านและก๊าซหุงต้ม เป็นต้น
4. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  จ านวน 30,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานทัว่ไป เช่น  แผ่น
หรือจานหรือเทป บันทึกข้อมูล  ตลับผงหมึก  แผ่นกรองแสง  กระดาษ
ต่อเนื่อง สายเคเบิลและไลท์เพน  (Light pen)  ฯลฯ
5. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 20,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพือ่ปรับปรุง ซ่อมแซมเคร่ืองยนต์
ต่าง ๆ เช่น ยาง แบตเตอร่ี ฯลฯ และรวมถึงค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งอื่นๆ
 ทีเ่กี่ยวข้อง
หมวดค่าสาธารณูปโภค รวม 12,000 บาท
ประเภท
1. ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 12,000 บาท





95

เพือ่จ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ทีใ่ช้ในการปฏิบัติราชการของกองคลัง
งบลงทุน รวม 41,000 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง รวม 41,000 บาท
ประเภทค่าครุภัณฑ์ส านักงาน
1. ค่าจัดซ้ือเก้าอี้ผู้บริหารระดับ 7-9 จ านวน 19,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเก้าอี้ผู้บริหารระดับ 7-9 จ านวน 1 ตัว
ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1. ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ แบบที ่1 จ านวน 22,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ประมวลผล แบบที ่1 (ตามระเบียบ
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน(ส านักปลัดฯ) รวม 3,494,980 บาท
งบบุคลากร(หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว) รวม 1,839,180 บาท
หมวดเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,839,180 บาท
1.เงินเดือนพนักงาน    จ านวน 597,900 บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลทีป่ฏิบัติงานในหน่วยงานนี้ (ส านัก
ปลัดเทศบาล)
2.ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 426,180 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างประจ าและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจ า ทีป่ฏิบัติงานใน
หน่วยงานนี้ (ส านักปลัดเทศบาล)
3.ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 797,100 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและเงินเพิม่ค่าครองชีพชั่วคราว  พนักงาน
จ้างตามภารกิจ  และ พนักงานจ้างทัว่ไป  ทีป่ฏิบัติงานในหน่วยงานนี้  (ส านัก
ปลัดเทศบาล)
4. เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 18,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งบริหารงานอื่น ๆ ทีอ่ยู่ในแผนงานนี้ ทีม่ีสิทธิ์
ได้รับเงินประจ าต าแหน่งตามระเบียบฯ
งบด าเนินงาน(หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) รวม 1,638,800 บาท
หมวดค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
ประเภท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลต าบลธาตพุนม
อ าเภอธาตพุนม  จังหวัดนครพนม
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1.ค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
-เงินรางวัลส่วนแบ่งจากค่าปรับจราจรทางบก จ านวน 4,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินรางวัลส่วนแบ่งจากค่าปรับในคดีจับกุมผู้กระท าความผิดตาม
พระราชบัญญัติจราจรทางบก  พ.ศ. 2522  โดยเบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์ของ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลในคดีจับกุมผู้กระท าความผิด
ตามกฎหมายจราจรทางบก   พ.ศ. 2534 ในกรณีทีม่ีผู้แจ้งความน าจับให้
จ่ายเงินรางวัลแก่เจ้าหน้าทีผู้่จับร้อยละ  17.5   และ ผู้แจ้งความน าจับร้อย
ละ  17.5   ส าหรับกรณีทีไ่ม่มีผู้แจ้งความน าจับให้จ่ายเงินรางวัลแก่
เจ้าหน้าทีผู้่จับร้อยละ  25  ของเงินค่าปรับ

2.ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 25,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการปกติแก่พนักงาน
เทศบาลและลูกจ้าง ซ่ึงได้รับค าส่ังไปปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
3. ค่าเช่าบ้าน จ านวน 78,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลซ่ึงมีสิทธิเ์บิกได้ตามระเบียบของทาง
ราชการ
4. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  จ านวน 10,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรแก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ า
 ซ่ึงมีสิทธิเ์บิกได้ตามระเบียบของทางราชการ
5.เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล  จ านวน 3,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแก่พนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างประจ า  ตลอดจนบุคคลในครอบครัวซ่ึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของ
ทางราชการ
หมวดค่าใชส้อย รวม 1,276,800 บาท
ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ
1.โครงการฝึกดับเพลิงเบือ้งต้น   จ านวน 10,000 บาท

เพือ่จ่าเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกดับเพลิงให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล เช่น
ค่าสถานที ่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายอื่นใดทีจ่ัดอยู่ในประเภทนี้
2.โครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่-สงกรานต์ จ านวน 10,000 บาท
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เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปี
ใหม-่สงกรานต์  เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอื่น
ใดทีจ่ัดอยู่ในประเภทนี้
3. โครงการการบริการแพทย์ฉุกเฉินเพือ่ประชาชน จ านวน 10,000 บาท
เพือ่ช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ
และส่งต่อผู้ป่วยไปรักษาทีโ่รงพยาบาลในเขตพืน้ทีรั่บผิดชอบและใกล้เคียง
4. โครงการพัฒนาศักยภาพปฏิบัติงานของเจ้าหน้าทีเ่ทศกิจ จ านวน 10,000 บาท
เพือ่จัดอบรมสัมมนาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายทีใ่ช้
ส าหรับการปฏิบัติหน้าทีแ่ละศึกษาดูงานนอกสถานที่
5.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  จ านวน 10,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าเบีย้เล้ียงค่าพาหนะและค่าเช่าทีพ่ัก  ตลอดจนค่าลงทะเบียน
หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดทีเ่กี่ยวข้องกับการเดินทางไปราชการ การอบรมสัมมนา
และการเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภา
เทศบาล  พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง

6. โครงการจ้างเหมาบริการรรักษาความปลอดภัยอาคารส านักงาน จ านวน 280,800 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารส านักงาน,ยาม
รักษาความปลอดภัยอาคารส านักงานและทรัพย์สินอื่นๆ บริเวณอาคาร
ส านักงาน, โรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูร, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1,2 ในสังกัด
เทศบาลต าบลธาตุพนม

7. โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง จ านวน 468,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
 เช่น จัดระเบียบแม่ค้าหาบเร่แผงลอย และงานอื่น ๆ ด้านเทศกิจ

8. โครงการจ้างเหมาบริการป้องกันและเฝ้าระวังสาธารณภัยในเขตพืน้ที่
เทศบาล

จ านวน 468,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการป้องกันและเฝ้าระวังสาธารณะภัยในเขตพืน้ที่
เทศบาล จ านวน 14 ชุมชน เฝ้าระวังและป้องกันเหตุไฟไหม้และงานอื่นๆ 
ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
1.ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น  จ านวน 10,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น  ทีอ่ยู่ในความรับผิดชอบ
ของหน่วยงานนี้
หมวดค่าวัสดุ รวม 242,000 บาท
ประเภท
1.  ค่าวัสดุส านักงาน   จ านวน 30,000 บาท
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เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงานส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานทัว่ไป   เช่น   
กระดาษ ค่าถ่ายเอกสาร   ค่าวัสดุเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์   ฯลฯ และรวมถึงค่า
วัสดุส านักงานอื่นๆ

2. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน                                         จ านวน 200,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนทีใ่ช้ในหน่วยงานนี้  เช่น  น้ ามันดีเซล
  น้ ามันเบนซิน น้ ามันเคร่ือง  ฯลฯ

3. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 12,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานทัว่ไป เช่นแผ่น
หรือจานหรือเทปบันทึก ข้อมูลตลับผงหมึกแผ่นกรองแสง  กระดาษต่อเนื่อง 
สายเคเบิลและไลท์เพ็น(Light  pen) ฯลฯ และรวมถึงค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
อื่น ๆ

งบลงทุน รวม 17,000 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง รวม 17,000 บาท
ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1. ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จ านวน 17,000 บาท

เพือ่เป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพM์ultifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี 
จ านวน 1 เคร่ือง  (ตามระเบียบเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย(ส านักปลัดฯ) รวม 350,000 บาท
งบด าเนินงาน(หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) รวม 350,000 บาท
หมวดค่าใชส้อย รวม 40,000 บาท
ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ
1. ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 10,000 บาท

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง  
ซ่ึงมิใช่เป็นการประกอบ  ดัดแปลง  ซ่อมแซม  ต่อเติม  เสริมสร้างวัสดุหรือ
ครุภัณฑ์หรือทีดิ่นหรือส่ิงก่อสร้าง  โดยอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น
 ค่าแปลเอกสาร ค่าเย็บเล่มหนังสือ ค่าเข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสารพร้อม
เย็บเล่มเข้าปก  ค่าติดต้ังเคร่ืองรับโทรศัพท์ ค่าจ้างเหมาสูบน้ า ค่าถ่ายวีดีโอ 
ค่าถ่ายภาพนิ่งและค่าล้างฟิล์ม  เป็นต้น
ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
1. ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์  จ านวน 30,000 บาท
หมวดค่าวัสดุ รวม 310,000 บาท
ประเภท
1.ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  จ านวน 20,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งเพือ่ปรับปรุงซ่อมแซมรถยนต์
เคร่ืองยนต์ต่าง ๆ เช่น ยาง แบตเตอร่ี ฯลฯ
2.ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 200,000 บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
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เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนทีใ่ช้ในหน่วยงานนี้ เช่น น้ ามันดีเซล
น้ ามันเบนซิน  น้ ามันเคร่ือง  ฯลฯ
3. ค่าวัสดุเคร่ืองแต่งกาย  จ านวน 20,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุเคร่ืองแต่งกายชุดผจญเพลิง เช่น เส้ือผ้า รองเท้า ถุงมือ 
หมวกคลุมพร้อมชุดเคร่ืองช่วยหายใจ  เป็นต้น
4. ค่าวัสดุเคร่ืองดับเพลิง  จ านวน 70,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุเคร่ืองดับเพลิง เช่นน้ ายาเคมีดับเพลิง สายสูบดับเพลิง 
สายส่งดับเพลิง ข้อต่อส่งดับเพลิง ท่อดูดดับเพลิง หัวฉีดดับเพลิง เป็นต้น

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการศึกษา(กองการศึกษา) รวม 10,761,570 บาท
งบบุคลากร(หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชั่วคราว) รวม 6,619,560 บาท
หมวดเงินเดอืน รวม 6,619,560 บาท
ประเภท
1. เงินเดือนพนักงาน     จ านวน 1,395,800 บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลทีป่ฏิบัติงานในหน่วยงานนี้
2. เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงาน   จ านวน 3,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่ของพนักงานเทศบาลทีม่ีสิทธิไ์ด้รับตามระเบียบฯ
3. เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล      จ านวน 1,959,840 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาลทีป่ฏิบัติงานในโรงเรียนอนุบาลศรี
โคตบูรและหนังสือส่ังการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนทีสุ่ด  ที ่ 
มท  0893.4/ว 1191  ลงวันที ่ 12  มิถุนายน 2558 (รายการเงิน
อุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ)
4.เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 134,400 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลต าบลธาตพุนม
อ าเภอธาตพุนม  จังหวัดนครพนม

แผนงานการศึกษา





101

เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษา  เพือ่จ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของ
ผู้อ านวยการกองการศึกษา และต าแหน่งบริหารงานอื่น ๆ ทีอ่ยู่ในแผนงานนี้ 
ทีม่ีสิทธิไ์ด้รับเงินประจ าต าแหน่งตามระเบียบฯ
5.เงินวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 172,900 บาท

เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษา เพือ่จ่ายเป็นเงินวิทยฐานะครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูร (รายการเงินอุดหนุน
ส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ)
6. ค่าจ้างลูกจ้างประจ า  จ านวน 250,140 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างประจ า  เงินปรับปรุงค่าจ้างประจ าผู้ทีป่ฏิบัติงานใน
หน่วยงานนี้
7. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 1,160,100 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวรายเดือนและเงินการเพิม่ค่าครองชีพชั่วคราว
พนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทัว่ไป ทีป่ฏิบัติงานในหน่วยงานนี้

8. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (สายสนับสนุนการสอน)                  จ านวน 168,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวรายเดือนและเงินการเพิม่ค่าครองชีพชั่วคราว 
พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทัว่ไป (สายสนับสนุนการสอน) ที่
ปฏิบัติงานในโรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูร (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา)

9. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (นักการภารโรง) จ านวน 120,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวรายเดือนและเงินเพิม่ค่าครองชีพชั่วคราว ที่
ปฏิบัติงานในโรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูร (รายการเงินอุดหนุนส าหรับการจัด
การศึกษาภาคบังคับ) (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา)

10. เงินเดือนพนักงานครู/ครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน 1,255,380 บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนรวมไปถึงเงินประกันสังคมของพนักงานครู/ครูผู้ดูแลเด็ก
ทีป่ฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1,2(โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา)

งบด าเนินงาน(หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) รวม 3,044,510 บาท
หมวดค่าตอบแทน รวม 108,500 บาท
ประเภท
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  จ านวน 8,300 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการปกติ แก่พนักงาน
เทศบาลและลูกจ้าง ซ่ึงได้รับค าส่ังให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
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2. ค่าเช่าบ้าน จ านวน 90,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านแก่พนักงานเทศบาลซ่ึงมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบของทางราชการ

3. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล                                          จ านวน 1,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแก่พนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างประจ า  ตลอดจนบุคคลในครอบครัวซ่ึงมีสิทธิเ์บิกได้ตามระเบียบฯ

4. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงาน จ านวน 5,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงาน ต าแหน่งผอ.
สถานศึกษาช านาญการพิเศษทีเ่กิดจากการปฏิบัติหน้าทีใ่ห้ได้รับค่าตอบแทน

5. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 4,200 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรแก่ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก ซ่ึงมีสิทธิ์
เบิกได้ตามระเบียบฯ (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา)

หมวดค่าใชส้อย รวม 2,803,010 บาท
ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ
1.  ค่าจ้างเหมาบริการ  จ านวน 10,000 บาท
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างกระท าอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ซ่ึงมิใช่การประกอบ  ดัดแปลง  ซ่อมแซม  ต่อเติม  เสริมสร้างวัสดุหรือ
ครุภัณฑ์หรือทีดิ่นหรือส่ิงก่อสร้าง  โดยอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง 
เช่นค่าเย็บเล่มหนังสือ ค่าเข้าเล่มปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสารพร้อมเย็บเล่ม
เข้าปก ค่าถ่ายภาพนิ่ง ค่าล้างฟิล์ม ค่าติดต้ังโทรศัพท์ ค่าถ่ายวีดีโอ วีซีดี     ค่า
เขียนป้ายประชาสัมพันธ์งานประเพณีต่าง ๆ ตลอดจนค่าจ้างเหมาอื่นๆ เป็นต้น

2.ค่าพาหนะน าเด็กส่งสถานพยาบาล  จ านวน 2,010 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการน าเด็กส่งสถานพยาบาล
ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ
1.ค่าใช้จ่ายตามโครงการศึกษาดูงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นไทย จ านวน 20,000 บาท
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับค่ายานพาหนะ, ค่าทีพ่ัก, ค่าอาหาร, ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง
2. ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดโรงเรียนอนุบาลศรีโคตรบูร, จ านวน 748,800 บาท
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที ่1,2  
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เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาท าความสะอาดโรงเรียนอนุบาลศรีโคตรบูร
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที ่1,2
3. ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา             จ านวน 15,000 บาท

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายให้โรงเรียน, ครูแกนน า, เจ้าหน้าที ่อปท., ค่าวิทยากร,
ค่าอาหาร, ค่าทีพ่ัก,ค่าจัดสถานที,่ ค่าถ่ายเอกสาร  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ทีจ่ัด
อยู่ในประเภทนี้ (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา)
4. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน               จ านวน 30,000 บาท

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายให้โรงเรียน, ครูแกนน า, เจ้าหน้าที ่อปท., ค่าวิทยากร,
ค่าอาหาร, ค่าทีพ่ัก,ค่าจัดสถานที,่ ค่าถ่ายเอกสาร  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ทีจ่ัด
อยู่ในประเภทนี้ (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา)
5. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์การเรียนอาเซียนศึกษา  จ านวน 30,000 บาท
(โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา)
6. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาส่ือการเรียนการสอนโดยการมีส่วนร่วมของครู จ านวน 35,000 บาท
ชุมชนและนักเรียน (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา)

7. ค่าจ้างเหมาพีเ่ล้ียงเด็กโรงเรียนอนุบาลฯ และศูนย์ทัง้ 2 แห่ง จ านวน 1,684,800 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาพีเ่ล้ียงเด็ก ทีป่ฏิบัติงานในโรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูร 
และศูนย์ทัง้ 2 แห่ง
8. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  จ านวน 30,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ แก่พนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้าง  ซ่ึงได้รับค าส่ังให้ปฏิบัติงานเช่นการอบรมสัมมนา  ศึกษาดูงาน
9. ค่าตอบแทนพนักงานจ้างฯ ศูนย์พัฒนนาเด็กเล็ก 1,2 จ านวน 159,420 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานจ้างทีป่ฎิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
1,2 (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา)

10. เงินประกันสังคมของพนักงานจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1,2 จ านวน 7,980 บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินประกันสังคมของพนักงานจ้างทีป่ฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 1,2 (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา)
ประเภทรายจ่ายค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
1.ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์  จ านวน 10,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ทีใ่ช้ในการปฏิบัติงานของ
เทศบาล  ซ่ึงเกิดการช ารุดสึกหรอ  เนื่องจากเส่ือมสภาพการใช้งานโดยปกติ   
เช่น  เคร่ืองพิมพ์ดีด  เคร่ืองคอมพิวเตอร์  พัดลม  วิทยุเทป   โต๊ะ  ตู้เก็บ
เอกสารและครุภัณฑ์อื่น ๆ
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2.ค่าซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที ่1,2 และรร.อนุบาลศรีโคตบูร จ านวน 20,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที1่,2 และรร.อนุบาลศรีโคต
บูรเช่น  ประตู หน้าต่าง ทีแ่ปรงฟัน โถสุขภัณฑ์ และอื่น ๆ
หมวดค่าวัสดุ รวม 133,000 บาท
ประเภท
1.ค่าวัสดุส านักงาน จ านวน 30,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงานส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานทัว่ไป การจัด
ประชุมสัมมนา การอบรมห้ความรู้ทางด้านวิชาการ  การจัดต้ังชุมชนและ
ประชาคม  การส่งเสริมกิจกรรมการกีฬาและนันทนาการ การส่งเสริมศาสนา
และประเพณีท้องถิ่น เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ ค่า
พิมพ์ เอกสาร ตรายาง แฟ้ม ธงชาติ ป้าย พลาสติก กระดาน ไวท์บอร์ด  
แท่นประทับ มีดตัดกระดาษ เคร่ืองเย็บกระดาษ เคร่ืองยิงกระดาษ  ตะแกรง
วางเอกสาร เคร่ืองเหลาดินสอ ทีแ่ขวนตรายาง  เป็นต้น

2.  ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  จ านวน 5,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานหรือซ่อมแซม
ไฟฟ้าซ่ึงเกิดช ารุดเสียหายหรือขัดข้องเนื่องจากเส่ือมสภาพการใช้งานโดยปกติ
  เช่น  ฟิวส์  หลอดไฟฟ้า  เทปพันสายไฟฟ้า  สายไฟฟ้า  ปล๊ักไฟฟ้า  สวิตท์
ไฟฟ้า คัตเอ๊าท์ไฟฟ้า และรวมถึงค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุอื่น
3.ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 20,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  ส ารับใช้ ในการรักษาความสะอาดหรือ
ใช้ในหน่วยงานนี้ เช่น  แปรง  ไม้กวาด  ตะกร้า  สบู ่ น้ าด่ืม  น้ าแข็ง น้ าตาล
น้ าหวาน  น้ าผลไม้   น้ าผลไม้ ชา  กาแฟ ฯลฯและรวมถึงค่าวัสดุงานบ้านงาน
ครัวอื่นๆ
4.  ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน  จ านวน 3,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน  ส าหรับรถจักรยานยนต์  และ
กิจกรรมอื่นๆ  เช่น  น้ ามันเบนชิน ,น้ ามันเคร่ือง, และวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง
5.ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  จ านวน 10,000 บาท
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เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานทัว่ไป
และงานประชาสัมพันธ์ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พูก่ันและสี ฟิล์ม ฟิล์ม
สไลด์ เทปบันทึกเสียง ม้วนวีดีโอเทป แผ่นซีดี (เทปบันทึกเสียงหรือภาพ)ถ่าน
ใส่กล้องถ่ายรูปและรูปสี หรือขาวด าทีไ่ด้จากการล้างอัดขยาย เป็นต้น และ
รวมถึงค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่อื่นๆ
6.ค่าวัสดุการศึกษา  จ านวน 10,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษาในการจัดการศึกษาระดับอนุบาล 3 ขวบ ทัง้ 2
 ศูนย์ และโรงเรียนอนุบาลฯ 4-6 ขวบ เช่น กระดาน ชอล์ก สมุด ดินสอ  
ปากกา เคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ เคร่ืองเหลาดินสอ สมุดทะเบียนนักเรียน  
หนังสือและแบบพิมพ์ต่างๆ ทีเ่กี่ยวข้อง เป็นต้น และรวมถึงค่าวัสดุการศึกษา
อื่น ๆ
7.ค่าวัสดุเคร่ืองแต่งกาย  จ านวน 40,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุเคร่ืองแต่งกายเด็กอนุบาล 4–6 ขวบ  และส าหรับเด็ก
อนุบาล  3  ขวบ ศูนย์ที ่ 1 และศูนย์ที ่ 2  เช่น  เส้ือ  ผ้า  กางเกง ผ้ากัน
เปือ้น ชุดพืน้เมือง ชุดกีฬา ถุงเท้า รองเท้า ผ้าขนหนูตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นใดที่
เกี่ยวข้อง เป็นต้น
8. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 15,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานทัว่ไป เช่น แผ่น
หรือจานหรือเทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง  กระดาษต่อเนื่อง 
สายเคเบิลและไลท์เพ็น(Light pen) ฯลฯ

หมวดค่าสาธารณูปโภค รวม 230,000 บาท
ประเภท
1.ค่าไฟฟ้า                                                              จ านวน 200,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าทีใ่ช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(แห่งที1่,2) บ้านหนอง
หอยและร.ร.อนุบาล ศรีโคตบูร เทศบาลต าบลธาตุพนม
2.ค่าน้ าประปา จ านวน 30,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าน้ าประปาทีใ่ช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (แห่งที ่1,2) บ้านหนอง
หอยและร.ร.อนุบาล ศรีโคตบูร เทศบาลต าบลธาตุพนม
งบลงทุน รวม 867,500 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง รวม 867,500 บาท
ประเภทค่าครุภัณฑ์ส านักงาน รวม 167,500 บาท
1. ค่าจัดซ้ือโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน จ านวน 100,000 บาท
เพือ่เป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนโรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูร
2. ค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 67,500 บาท
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เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศชนิดแขวน และขนาด 18,000 บีทียู 
จ านวน 3 เคร่ือง ๆ ละ 22,500.- บาท (ตามระเบียบเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์ส านักงาน) ติดต้ังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทัง้ 2 ศูนย์ 
และโรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูร
หมวดค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง รวม 700,000 บาท
ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง รวม 700,000 บาท
1.ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ต่อเติม/ซ่อมแซมอาคารเรียนรร.อนุบาลศรีโคตบูร  จ านวน 500,000 บาท
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ต่อเติม/ซ่อมแซมอาคารเรียนร.ร.อนุบาล
ศรีโคตบูร (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการบริหารการศึกษาร.ร.อนุ
บาลศรีโคตบูร 200,000 บาท)

2.ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมร้ัวรร.อนุบาลศรีโคตบูร และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1,2 จ านวน 100,000 บาท
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมร้ัวรร.อนุบาลศรีโคตบูร และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 1,2
3. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ต่อเติม/ซ่อมแซมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก1,2จ านวน 100,000 บาท
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ต่อเติม/ซ่อมแซมอาคารเรียน                 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1,2

งานระดบัก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(กองการศึกษา) รวม 13,307,020 บาท
งบด าเนินงาน(หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) รวม 7,533,700 บาท
หมวดค่าใชส้อย รวม 3,578,600 บาท
ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืน ๆ
1. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานวันเด็กแห่งชาติ  จ านวน 150,000 บาท

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  เช่น  ค่าจัดซ้ือวัสดุ
ส่ิงของรางวัล  ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุโฆษณาค่าจัดสถานที ่เพือ่เป็น
การส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กและเยาวชน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง
2. ค่าใช้จ่ายโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 10,000 บาท
ทัง้ 2 แห่ง

แผนงานการศึกษา
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เพือ่จ่ายเป็นค่าวิทยากร  ค่าจัดสถานที ่ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆทีจ่ัดอยู่ในประเภทนี้
3.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จ านวน 736,400 บาท

เพือ่จ่ายเป็นรายหัวนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลธาตุพนม ตาม
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษา ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน โดยมีค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัวนักเรียน) , ค่า
เคร่ืองแบบนักเรียน, ค่าหนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าพัฒนา
ผู้เรียน (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา)
4.  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1,2 จ านวน 15,000 บาท
(โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา)
5.  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูโรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูร จ านวน 27,000 บาท
(โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา)
6. ค่าประกอบเล้ียงอาหารเด็กอนุบาล  3  ขวบ  2 ศูนย์            จ านวน 975,100 บาท

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบเล้ียงอาหารเด็กอนุบาล  3  ขวบ ซ่ึงได้รับ
โอนมาอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล โดย  จ้างเหมาประกอบเล้ียง
อาหารตามหลักเกณฑ์คู่มือแนวทางการด าเนินงาน และหนังสือส่ังการของ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา)
7. ค่าประกอบเล้ียงอาหารเด็กอนุบาล 4-6 ขวบ       จ านวน 1,040,000 บาท

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบเล้ียงอาหารเด็กอนุบาล 4-6 ขวบ และให้
เด็กทีเ่ข้ารับบริการได้รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ ซ่ึงเทศบาลได้จัดต้ัง
โรงเรียนอนุบาลขึ้น เพือ่เป็นการเตรียมความพร้อมของเด็ก ฯลฯ (โครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา)

8. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา      จ านวน 20,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าจัดสถานที ่ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าถ่ายเอกสาร
 ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีจ่ัดอยู่ในประเภทนี้ (โครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา)

9. ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน จ านวน 16,800 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าอินเตอร์เน็ต ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีจ่ัดอยู่ใน
ประเภทนี้ (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการบริหารการศึกษาร.ร.อนุ
บาลศรีโคตบูร)

10. ค่าใช้จ่ายโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็กนักเรียน รร.อนุบาลศรีโคตบูร จ านวน 15,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าวิทยากร  ค่าจัดสถานที ่ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆทีจ่ัดอยู่ในประเภทนี้

11. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน จ านวน 50,000 บาท
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เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุ-อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีจ่ัดอยู่ในประเภทนี้
12. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน จ านวน 50,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าจัดสถานที ่ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าถ่ายเอกสาร
 ค่าวัสดุ -อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีจ่ัดอยู่ในประเภทนี้
13. โครงการมอบวุฒิบัตรส าหรับเด็กทีจ่บการศึกษาระดับปฐมวัย จ านวน 20,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดสถานที ่ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าวิทยากร และค่าวัสดุทีใ่ช้
ในการจัดงานพร้อมวัสดุอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้องในการจัดงาน (โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา)

14. โครงการเข้าค่ายวิชาการ จ านวน 10,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดสถานที ่ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าวิทยากร และค่าวัสดุทีใ่ช้
ในการจัดงานพร้อมวัสดุอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้องในการจัดงาน (โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา)

15. โครงการเข้าร่วมแข่งขันมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น จ านวน 70,000 บาท
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าอาหาร ค่าทีพ่ัก ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุ-
อุปกรณ์ ทีใ่ช้ในการเตรียมความพร้อมเพือ่เข้าร่วมในการแข่งขันมหกรรมการ
จัดการศึกษาท้องถิ่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือของรร.อนุบาลฯ และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1,2 และค่าอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง

16. โครงการเข้าร่วมแข่งขันมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับกลุ่ม จ านวน 35,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าอาหาร ค่าทีพ่ัก ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุ-
อุปกรณ์ ทีใ่ช้ในการเตรียมความพร้อมเพือ่เข้าร่วมในการแข่งขันมหกรรมการ
จัดการศึกษาท้องถิ่นระดับกลุ่ม และค่าอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง

17.  ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา จ านวน 338,300 บาท
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือส่ือวัสดุการเรียนการสอนและเคร่ืองเล่น
พัฒนาการเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1,2 (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา)

หมวดค่าวัสดุ รวม 3,955,100 บาท
ประเภท
1. ค่าอาหารเสริม (นม)           จ านวน 3,955,100 บาท
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เพือ่จ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ส าหรับเด็กนักเรียนทีอ่ยู่ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาล ทัง้ 2 แห่ง และส าหรับแจกให้เด็กนักเรียนตามหลักเกณฑ์ที่
ส านักงบประมาณ หรือหน่วยงานราชการถ่ายโอนงบประมาณก าหนดไว้  
ส าหรับแจกนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา ทีเ่ทศบาลต าบลธาตุพนม
รับผิดชอบกรณีงบประมาณทีไ่ด้รับการจัดสรรไม่เพียงพอแก่การเบิกจ่ายหรือ
จัดสรรล่าช้า โดยจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ซ่ึงเป็นนมสดพร้อมด่ืม ยู เอช ที
แบบกล่อง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร รสจืด ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0893.3/ว 1992 ลงวันที ่22 มิถุนายน 
2558

งบเงินอุดหนุน รวม 5,773,320 บาท
หมวดเงินอุดหนุน รวม 5,773,320 บาท
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ
1.อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหัวบึงทุง่ จ านวน 2,622,720 บาท

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการ ประกอบอาหารเล้ียงเด็กอนุบาล ชั้นประถมศึกษาปีที่
 1 – 6 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ทีม่ท0893.3
  /ว 1992 ลงวันที ่ 22  มิถุนายน  2558
2. อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านธาตุพนม “พิทักษ์วิทยา” จ านวน 152,000 บาท

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการ ประกอบอาหารเล้ียงเด็กอนุบาล  ชั้นประถมศึกษาปี
ที ่1 – 6 ตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ทีม่ท 
0893.3 / ว 1992  ลงวันที ่ 22  มิถุนายน 2558
3. อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนวัดพระธาตุพนม  จ านวน 2,998,600 บาท

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบอาหารเล้ียงเด็กอนุบาล ชั้นประถมศึกษาปีที่
 1–6 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนทีสุ่ด ทีม่ท 0893.3
 / ว 1992 ลงวันที ่ 22 มิถุนายน  2558

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับสาธารณสุข(กองสาธารณสุขฯ) รวม 2,810,880 บาท
งบบุคลากร(หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว) รวม 2,373,480 บาท

แผนงานสาธารณสุข

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลต าบลธาตพุนม
อ าเภอธาตพุนม  จังหวัดนครพนม
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หมวดเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,373,480 บาท
ประเภท
1. เงินเดือนพนักงาน    จ านวน 2,185,080 บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลทีป่ฏิบัติงานในหน่วยงานนี้
2. เงินประจ าต าแหน่ง                   จ านวน 188,400 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อมและต าแหน่งบริหารงานอื่น ๆ ทีอ่ยู่ในแผนงานนี้ ทีม่ีสิทธิไ์ด้รับ
เงินประจ าต าแหน่งตามระเบียบฯ
งบด าเนินงาน(หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ) รวม 351,800 บาท
หมวดค่าตอบแทน รวม 166,800 บาท
ประเภท
1.ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 100,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการปกติแก่พนักงาน
เทศบาลและลูกจ้าง ซ่ึงได้รับค าส่ังไปปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
2. ค่าเช่าบ้าน จ านวน 40,800 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลซ่ึงมีสิทธิเ์บิกได้ตามระเบียบของทาง
ราชการ
3. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  จ านวน 25,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรแก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ า
 ซ่ึงมีสิทธิเ์บิกได้ตามระเบียบของทางราชการ
4. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล  จ านวน 1,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแก่พนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างประจ า  ตลอดจนบุคคลในครอบครัวซ่ึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของ
ทางราชการ

หมวดค่าใชส้อย รวม 100,000 บาท
ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  จ านวน 40,000 บาท
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เพือ่จ่ายเป็นค่าเบีย้เล้ียง ค่าพาหนะ   และค่าเช่าทีพ่ัก  ตลอดจน
ค่าลงทะเบียนหรือค่าใช้จ่ายอื่นใด ทีเ่กี่ยวข้องกับการเดินทางไปราชการและ
อบรมสัมมนา และการเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานของพนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้าง

ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
1. ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ จ านวน 20,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ทีใ่ช้ในการปฏิบัติงานของ
เทศบาล ซ่ึงเกิดช ารุด สึกหรอเนื่องจากเส่ือมสภาพจากการใช้งานโดยปกติ 
เช่น เคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองพิมพ์ดีด เคร่ืองอัดส าเนา เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองค านวณเลข พัดลม โต๊ะ  เก้าอี้ และครุภัณฑ์อื่น ๆ
2.ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง จ านวน 40,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทีดิ่นและส่ิงก่อสร้างซ่ึงช ารุดเสียหาย
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่นรางระบาย  ท่อระบายน้ า อาคารตลาด โรง
ฆา่สัตว์ ศูนย์บริการสาธารณสุข  คูคลองระบายน้ าและส่ิงสาธารณประโยชน์ที่
อยู่ในความรับผิดชอบ เป็นต้น
หมวดค่าวัสดุ รวม 85,000 บาท
ประเภท
1. วัสดุส านักงาน  จ านวน 20,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงานส าหรับใช้ในการ ปฏิบัติงานทัว่ไป  เช่น
กระดาษ  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ ฯลฯ และรวมถึงค่า
วัสดุส านักงานอื่นๆ
2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 5,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุส าหรับใช้ในการปฏิบัติงาน หรือซ่อมแซม
ไฟฟ้าซ่ึงเกิดช ารุด เสียหาย  หรือขัดข้องเนื่องจากเส่ือมสภาพการใช้งานโดย
ปกติ เช่น ฟิวส์ หลอดไฟ เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้า ปล๊ักไฟฟ้า สวิตท์ไฟฟ้า
คัตเอ๊าท์ไฟฟ้า
3.ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 20,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวส าหรับใช้ในการรักษาความสะอาดหรือใช้
ในหน่วยงานนี้  เช่นแปรง ไม้กวาดตะกร้าสบู ่  น้ าด่ืม  น้ าแข็ง  น้ าตาล
น้ าหวาน  น้ าผลไม้  ชา กาแฟ   ฯลฯ และรวมถึงค่าวัสดุงานบ้านงานครัวอื่น ๆ

4. ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 5,000 บาท
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เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณา และเผยแพร่ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานทัว่ไปและ
งานประชาสัมพันธ์ เช่น  กระดาษเขียน โปสเตอร์  พูก่ันและสี   ฟิล์ม  ฟิล์ม
สไลด์ เทปบันทึกเสียง ม้วนวีดีโอเทป แผ่นซีดี(เทปบันทึกเสียงหรือภาพ) ถ่าน
ใส่กล้องถ่ายรูปและรูปสีหรือขาวด าทีไ่ด้จากการล้างอัดขยาย เป็นต้น และ
รวมถึงค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่อื่นๆ
5.ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  จ านวน 35,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานทัว่ไป เช่น  แผ่น
หรือจานหรือเทป บันทึกข้อมูล  ตลับผงหมึก  แผ่นกรองแสง  กระดาษ
ต่อเนื่อง สายเคเบิลและไลท์เพน  (Light pen)  ฯลฯ
งบลงทุน รวม 85,600 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง รวม 85,600 บาท
ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1. ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที ่1 จ านวน 44,000 บาท
เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที ่1 จ านวน 2 
เคร่ือง ๆ ละ 22,000.- บาท (ตามระเบียบเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พืน้ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)

2. ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า จ านวน 6,600 บาท
เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า (18นาท/ีหน้า) จ านวน 
2 เคร่ือง ๆ ละ 3,300.- บาท (ตามระเบียบเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)

3. ค่าจัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟขนาด 1 kva จ านวน 11,600 บาท
เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟขนาด 1 kva จ านวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 5,800.- 
บาท (ตามระเบียบเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์)
4. ค่าจัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร จ านวน 23,400 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เก็บเอกสารแบบเหล็กบานเล่ือนกระจก จ านวน 2 ตู้

แผนงานสาธารณสุข
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งานโรงพยาบาล(กองสาธารณสุขฯ) รวม 130,000 บาท
งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) รวม 110,000 บาท
หมวดค่าใชส้อย รวม 110,000 บาท
ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ
1. โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จ านวน 30,000 บาท
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก เช่น 
ค่ายาเคม,ี สารเคมี, ก าจัดลูกน้ า, ค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลา
ราชการ เป็นต้น

2. โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จ านวน 30,000 บาท
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่าวัคซีน, ยาและ
เวชภัณฑ์ในการควบคุมก าเนิด,ท าหมันสุนัข แมว, ค่าจัดท าส่ิงประชาสัมพันธ์ 
เป็นต้น

3. โครงการส่งเสริมเฝ้าระวังสุขภาพกลุ่มวัยท างาน จ านวน 10,000 บาท
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานปัจจัยเส่ียงจากการท างานและตรวจคัด
กรองกลุ่มเส่ียงต่าง ๆ จากการท างาน

4. โครงการติดตามเยี่ยมต้ังครรภ์ฝากครรภ์ตามเกณฑ์คุณภาพ จ านวน 10,000 บาท
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานเยี่ยมหญิงต้ังครรภ์ ฝากครรภ์ให้ได้รับ
บริการตามเกณฑ์คุณภาพ เป็นต้น

5. โครงการเยี่ยมบ้าน (Home Visit) จ านวน 10,000 บาท
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการเยี่ยมแนะน าให้ความรู้ ช่วยเหลือผู้สูงอาย,ุผู้พิการ,
ผู้ป่วยเร้ือรัง,ผู้ด้อยโอกาสตลอดจนพัฒนาอาสาสมัครในการดูแลกลุ่มดังกล่าว 
เป็นต้น

6. โครงการป้องกันและควบคุมเฝ้าระวังโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง จ านวน 10,000 บาท
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานป้องกันและควบคุมเฝ้าระวังโรคเบาหวาน,
 ความดันโลหิตสูง เช่น คัดกรองกลุ่มเส่ียง, กิจกรรมปรับเปล่ียนพฤติกรรม    
เป็นต้น

7. โครงการรณรงค์เล้ียงลูกด้วยนมแม่ จ านวน 10,000 บาท
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานส่งเสริมให้ความรู้การเล้ียงลูกด้วยนมแม,่ 
สร้างความสัมพันธ์เอื้ออาทรในครอบครัว, ให้เด็กมีพัฒนาการสมบูรณ์แข็งแรง 
เป็นต้น

งบอุดหนุน รวม 20,000 บาท
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หมวดเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ
1.อุดหนุนศูนย์เฉลิมพระเกียรติช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดเชื้อHIV  จ านวน 20,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ศูนย์เฉลิมพระเกียรติช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์และผู้ติด
เชื้อHIV อ าเภอธาตุพนมเกี่ยวกับการด าเนินการโรคเอดส์

แผนงานสาธารณสุข
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน (กองสาธารณสุขฯ) รวม 50,000 บาท
งบด าเนินงาน(หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ) รวม 50,000 บาท
หมวดค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
ประเภท
1. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  จ านวน 50,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  เช่น ยา  เวชภัณฑ์ ในการ
รักษาพยาบาล วัคซีน เคมีภัณฑ์ในการฆา่เชื้อหรือท าความสะอาด ชุด
ตรวจสอบสารปนเปือ้นในอาหาร เป็นต้น และรวมถึงค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์อื่นๆ

แผนงานสาธารณสุข
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งานศูนย์บริการสาธารณสุข (กองสาธารณสุขฯ) รวม 174,000 บาท
งบด าเนินงาน(หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ) รวม 125,000 บาท
หมวดค่าวัสดุ รวม 125,000 บาท
ประเภท
1. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  จ านวน 100,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  เช่น ยา  เวชภัณฑ์ ในการ
รักษาพยาบาล วัคซีน เคมีภัณฑ์ในการฆา่เชื้อหรือท าความสะอาด ชุด
ตรวจสอบสารปนเปือ้นในอาหาร เป็นต้น และรวมถึงค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์อื่นๆ
2.ค่าวัสดุเคร่ืองแต่งกาย จ านวน 25,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุเคร่ืองแต่งกาย เช่น เส้ือกั๊กสะท้อนแสง ชุดพ่นเคมี ถุงมือ
เส้ือกาวด์ ผ้าปิดปากปิดจมูก หมวก ถุงเท้าและรองเท้า เป็นต้น
หมวดค่าสาธารณูปโภค รวม 49,000 บาท
ประเภท
1. ค่าไฟฟ้า จ านวน 30,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าทีใ่ช้ในส านักงานเทศบาล
2. ค่าน้ าประปา จ านวน 10,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าน้ าประปาทีใ่ช้ในส านักงานเทศบาล
3. ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 9,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ทีใ่ช้ในการปฏิบัติราชการของส านักงานเทศบาล

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป
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งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ (กองสวัสดิการสังคม) รวม 2,570,840 บาท
งบบุคลากร(หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชั่วคราว) รวม 2,369,840 บาท
หมวดเงินเดอืน รวม 2,369,840 บาท
ประเภท
1.  เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,759,340 บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินเพิม่การครองชีพพนักงานที่
ปฏิบัติงานในหน่วยงานนี้

2. เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 170,400 บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม(นัก
บริหารงานทัว่ไป 8) และต าแหน่งบริหารงานอื่นๆ ทีอ่ยู่ในแผนงานนี้ ทีม่ีสิทธิ์
ได้รับเงินประจ าต าแหน่งตามระเบียบฯ

3. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 440,100 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทีป่ฏิบัติงานในหน่วยงานนี้
งบด าเนินงาน(หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) รวม 201,000 บาท
หมวดค่าตอบแทน รวม 31,000 บาท
ประเภท
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ แก่พนักงานเทศบาล
 พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทัว่ไป  ซ่ึงได้รับค าส่ังไปปฏิบัติงาน

2. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 25,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรแก่พนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างประจ า ซ่ึงมีสิทธิเ์บิกได้ตามระเบียบของทางราชการ

3. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล  จ านวน 1,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ซ่ึง
ได้รับค าส่ังให้ไปปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลต าบลธาตพุนม

อ าเภอธาตพุนม  จังหวัดนครพนม
แผนงานสังคมสงเคราะห์
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หมวดค่าใชส้อย รวม 20,000 บาท
ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 20,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าเบีย้เล้ียง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่ัก ตลอดจนค่าลงทะเบียน 
หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดทีเ่กี่ยวกับการเดินทางไปราชการ การอบรมสัมมนา  และ
การเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง

หมวดค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
ประเภท
1. ค่าวัสดุส านักงาน  จ านวน 10,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงานส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานทัว่ไป  เช่น กระดาษ 
 ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์  ฯลฯ และรวมถึงค่าวัสดุ
ส านักงานอื่นๆ

2.  ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  จ านวน 10,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  ส ารับใช้ ในการรักษาความสะอาดหรือ
ใช้ในหน่วยงานนี้ เช่น แปรง  ไม้กวาด  ตะกร้า  สบู ่ น้ าด่ืม  น้ าแข็ง น้ าตาล 
 น้ าหวาน  น้ าผลไม้ น้ าผลไม้ ชา กาแฟ ฯลฯและรวมถึงค่าวัสดุงานบ้านงาน
ครัวอื่นๆ

3.  ค่าวัสดุก่อสร้าง จ านวน 100,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าซ้ือวัสดุในการก่อสร้าง  “โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ
 เทิดไท้องค์ราชัน ราชิน”ิ  และ ทรัพย์สินอื่นทีอ่ยู่ในความรับผิดชอบ  เช่น  ไม้
  สี  แปรงทาสี ปูนซีเมนต์  ทราย อิฐ หิน  ดิน ลูกรัง  กระเบือ้ง  สังกะสี  
ตะปู  ค้อน จอบ เสียม ท่อน้ า เหล็กเส้น  เล่ือยและขวาน  เป็นต้นและรวมถึง
ค่าวัสดุก่อสร้างอื่นๆ

4. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและสารหล่อล่ืน                                      จ านวน 10,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและสารหล่อล่ืนส าหรับรถยนต์  รถจักรยานยนต์ 
 เช่น  น้ ามันดีเซล  น้ ามันเบนซิน  และน้ ามันเคร่ือง  เป็นต้น

5. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์                    จ านวน 20,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานทัว่ไป  เช่น  แผ่น
หรือจานหรือเทปบันทึกข้อมูล  ตลับผงหมึก  แผ่นกรองแสง  กระดาษต่อเนื่อง
 สายเคเบิลและไลท์เพ็น (Light pen)  ฯลฯ
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งานสวัสดกิารสังคมและสังคมสงเคราะห(์กองสวัสดิการสังคม) รวม 130,000 บาท
งบด าเนินงาน(หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) รวม 130,000 บาท
หมวดค่าใชส้อย รวม 130,000 บาท
ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ
1.ค่าใช้จ่ายในการสังคมสงเคราะห์                                       จ านวน 100,000 บาท

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาสหรือผู้ยากไร้หรือผู้
ซ่ึงช่วยเหลือตนเองมิได้และเด็กก าพร้าขาดผู้อุปการะเล้ียงดูหรือผู้ซ่ึงประสบ
เคราะห์กรรมให้พ้นจากทุกขเวทนา ตลอดจนประสบภัยธรรมชาติ  ค่าจัดการ
ศพหรือค่าจตุปัจจัยค่าพวงหรีดในนามเทศบาลตามประเพณีนิยมและ
ค่าใช้จ่ายอื่นใดทีจ่ าเป็น
2. ค่าใช้จ่ายตามโครงการเทศบาลเคล่ือนที ่                              จ านวน 30,000 บาท

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเทศบาลเคล่ือนที ่ทัง้ 14 ชุมชน ในเขต
เทศบาล โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้แก่ ค่าอาหารพร้อมเคร่ืองด่ืม ค่าจัดสถานที่
ค่าจ้างเหมาเคร่ืองเสียง และค่าใช้จ่ายอื่นใดทีเ่กี่ยวข้องเป็นต้น

แผนงานสังคมสงเคราะห์

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป





120

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและชมุชน (กองช่าง, กองสาธารณสุขฯ) รวม 5,234,160 บาท
งบบุคลากร(หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชั่วคราว) รวม 5,144,160 บาท
หมวดเงินเดอืน รวม 5,144,160 บาท
1. ค่าจ้างลูกจ้างประจ า    จ านวน 865,980 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจ าและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจ าทีป่ฏิบัติงาน
ในหน่วยงานนี้ (กองช่าง  จ านวน 212,700.- บาท),(กองสาธารณสุขฯ 
จ านวน 653,280.- บาท)

2. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง        จ านวน 4,098,180 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวรายเดือนและเงินเพิม่ค่าครองชีพชั่วคราว 
พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว่ไป  (กองช่าง จ านวน 
1,839,720.- บาท),(กองสาธารณสุขฯ จ านวน 2,258,460.- บาท)

3. ค่าตอบแทนพนักงานจ้างรายวัน จ านวน 180,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวรายวันส าหรับปฏิบัติงานรักษาความสะอาดจัดเก็บ
ขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลในช่วงงานประเพณีนมัสการองค์พระธาตุพนม    
(กองสาธารณสุขฯ)

งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ) รวม 90,000 บาท
หมวดค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
ประเภท
1. ค่าวัสดุส านักงาน                                                       จ านวน 50,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงานส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานทัว่ไป  เช่น กระดาษ 
 ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าวัสดุเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ ฯลฯ และรวมถึงค่าวัสดุ
ส านักงานอื่นๆ   (กองช่าง)

2. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว       จ านวน 20,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  ส ารับใช้ ในการรักษาความสะอาดหรือ
ใช้ในหน่วยงานนี้   เช่น   แปรง  ไม้กวาด  ตะกร้า   สบู ่  น้ าด่ืม  น้ าแข็ง 
น้ าตาล  น้ าหวาน  น้ าผลไม้   น้ าผลไม้ ชา  กาแฟ ฯลฯและรวมถึงค่าวัสดุ
งานบ้านงานครัวอื่นๆ   (กองช่าง)

3. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์                                                 จ านวน 20,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานทัว่ไป เช่น แผ่น
หรือจานหรือเทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง 
สายเคเบิลและไลท์เพ็น (Light pen) ฯลฯ (กองช่าง)

เทศบาลต าบลธาตพุนม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

อ าเภอธาตพุนม  จังหวัดนครพนม
แผนงานเคหะและชมุชน
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งานไฟฟ้าถนน(กองช่าง) รวม 370,000 บาท
งบด าเนินงาน(หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ) รวม 370,000 บาท
หมวดค่าใชส้อย รวม 100,000 บาท
ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ
1.ค่าจ้างเหมาบริการ  จ านวน 100,000 บาท
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง  
ซ่ึงมิใช่เป็นการประกอบ  ดัดแปลง  ซ่อมแซม ต่อเติม  เสริมสร้างวัสดุหรือ
ครุภัณฑ์หรือทีดิ่นหรือส่ิงก่อสร้าง  โดยอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง  
เช่น  ค่าจ้างเหมาขุดลอกก าจัดผักตบชวาสวนสาธารณะบึงใหญ่ ค่าถ่าย
เอกสารพร้อมเย็บเล่มเข้าปก ค่าติดต้ังเคร่ืองรับโทรศัพท์ค่าติดต้ังไฟฟ้า ค่าจ้าง
เหมาสูบน้ า ค่าตักส่ิงปฏิกูล ค่าบริการก าจัดปลวก  ค่าถ่ายวิดีโอ  ค่าถ่าย
ภาพนิ่ง  และค่าล้างฟิล์ม เป็นต้น

หมวดค่าวัสดุ รวม 270,000 บาท
ประเภท
1. ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                   จ านวน 200,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานหรือซ่อมแซม
ไฟฟ้าซ่ึงเกิดช ารุดเสียหายหรือขัดข้องเนื่องจากเส่ือมสภาพการใช้งานโดยปกติ 
เช่น ฟิวส์ หลอดไฟฟ้า เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้า ปล๊ักไฟฟ้า สวิตท์ไฟฟ้า 
คัตเอ๊าท์ไฟฟ้า และรวมถึงวัสดุไฟฟ้าและวิทยุอื่นๆ

2.ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน                                     จ านวน 70,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนส าหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ 
เคร่ืองสูบน้ าและเคร่ืองตัดหญ้า เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน และ
น้ ามันเคร่ือง ฯลฯ เป็นต้น

แผนงานเคหะและชมุชน
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งานสวนสาธารณะ(กองช่าง) รวม 730,000 บาท
งบด าเนินงาน(หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ) รวม 730,000 บาท
หมวดค่าวัสดุ รวม 730,000 บาท
ประเภท
1. ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                     จ านวน 200,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานหรือซ่อมแซม
ไฟฟ้าซ่ึงเกิดช ารุดเสียหายหรือขัดข้องเนื่องจากเส่ือมสภาพการใช้งานโดยปกติ 
เช่น ฟิวส์ หลอดไฟฟ้า เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้า ปล๊ักไฟฟ้า สวิตท์ไฟฟ้า 
คัตเอ๊าท์ไฟฟ้า และรวมถึงวัสดุไฟฟ้าและวิทยุอื่น
2.ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว   จ านวน 20,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  ส ารับใช้ ในการรักษาความสะอาดหรือ
ใช้ในหน่วยงานนี้   เช่น   แปรง  ไม้กวาด  ตะกร้า   สบู ่  น้ าด่ืม  น้ าแข็ง 
น้ าตาล  น้ าหวาน  น้ าผลไม้   น้ าผลไม้ ชา  กาแฟ ฯลฯและรวมถึงค่าวัสดุ
งานบ้านงานครัวอื่นๆ
3. ค่าวัสดุก่อสร้าง  จ านวน 200,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าซ้ือวัสดุในการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ า  รางระบายน้ า
และทรัพย์สินอื่นทีอ่ยู่ในความรับผิดชอบ  เช่น  ไม้  สี  แปรงทาสี  ปูนซีเมนต์ 
 ทราย  อิฐ  หิน  ดิน ลูกรัง  กระเบือ้ง  สังกะสี  ตะปู  ค้อน  จอบ  เสียม  
ท่อน้ า  เหล็กเส้น เล่ือยและขวาน  เป็นต้น และรวมถึงวัสดุก่อสร้างอื่น

4.ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน                                              จ านวน 60,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนส าหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์
เคร่ืองสูบน้ าและ เคร่ืองตัดหญ้า เช่นน้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน และ
น้ ามันเคร่ือง  เป็นต้น

5. ค่าวัสดุการเกษตร   จ านวน 250,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรทีใ่ช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล เช่น พันธุ์
พืชปุย๋ ยาก าจัดศัตรูพืช พันธุไ์ม้ดอกไม้ประดับ กระถางต้นไม้ ดินผสมแกลบ
หรือขี้เถ้า สายยาง สปริงเกอร์ คราด มีดดายหญ้า กระเบือ้งซีเมนต์ส าหรับ
ตกแต่งทางเดินและบัวรดน้ า เป็นต้น และรวมถึงค่าวัสดุการเกษตรอื่นๆ

แผนงานเคหะและชมุชน

แผนงานเคหะและชมุชน
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งานก าจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล (กองสาธารณสุขฯ) รวม 5,958,800 บาท
งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ) รวม 5,558,800 บาท
หมวดค่าใชส้อย รวม 4,378,800 บาท
ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ
1.ค่าจ้างเหมาบริการ  จ านวน 150,000 บาท
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ซ่ึงมิใช่เป็นการประกอบ  ดัดแปลง  ซ่อมแซม  ต่อเติม  เสริมสร้างวัสดุหรือ
ครุภัณฑ์หรือทีดิ่นหรือส่ิงก่อสร้าง โดยอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง   
เช่น  ค่าจ้างเหมากลบฝังขยะมูลฝอย ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาท า
ป้าย ค่าขุดลอกคูคลองหรือรางระบายน้ าหรือท่อระบายน้ า ค่าตักส่ิงปฏิกูล 
เป็นต้น
ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ

1. โครงการจ้างผู้ดูแลสถานทีก่ าจัดขยะมูลฝอย    จ านวน 93,600 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาผู้ดูแลสถานทีก่ าจัดขยะมูลฝอย ณ บริเวณบ้านโปร่ง 
ต าบลฝ่ังแดง อ.ธาตุพนมจ านวน 1 คน
2. โครงการท าความสะอาดชุมชน   จ านวน 4,075,200 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาส่ิงแวดล้อมในเขตเทศบาล
ต าบลธาตุพนม

3. โครงการรณรงค์ลดขยะมูลฝอย จ านวน 50,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าด าเนินงานโครงการรณรงค์สร้างจิตส านึกในการลด คัดแยก
ขยะมูลฝอย ต้ังแต่แหล่งก าเนิน ฯลฯ

4. โครงการปรับปรุงสถานทีท่ างานให้น่าท างาน จ านวน 10,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าด าเนินงานพัฒนาปรับปรุงในรอบ ๆ บริเวณอาคารปฏิบัติงาน
ให้น่าอยู่น่าท างาน ฯลฯ

หมวดค่าวัสดุ รวม 1,180,000 บาท
ประเภท
1.ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 80,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ส าหรับใช้ในการรักษาความสะอาดหรือ
ใช้ในหน่วยงานนี้ เช่น แปรง  ไม้กวาด   ตะกร้า สบู ่ น้ าด่ืม  น้ าแข็ง น้ าตาล 
น้ าหวาน น้ าผลไม้ ชา กาแฟ ฯลฯ และรวมถึงค่าวัสดุงานบ้านงานครัวอื่นๆ

2.ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 60,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งเพือ่ปรับปรุง  ซ่อมแซมรถยนต์ 
เคร่ืองยนต์ต่างๆ  เช่น ยาง แบตเตอร่ี  ฯลฯ  และรวมถึงค่าวัสดุยานพาหนะ
ขนส่งอื่นๆ
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3.ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 920,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนทีใ่ช้ในหน่วยงานนี้ เช่น  น้ ามันดีเซล 
 น้ ามันเบนซิน  น้ ามันเคร่ือง  ฯลฯ
4. ค่าวัสดุการเกษตร   จ านวน 5,000 บาท
เพือ่เป็นค่าซ้ือกากน้ าตาล พันธุพ์ืช พันธุสั์ตว์ ปุย๋ อุปกรณ์ส าหรับขยายพันธุพ์ืช
 พันธุสั์ตว์ เป็นต้น และรวมถึงค่าวัสดุการเกษตรอื่นๆ
5.ค่าวัสดุก่อสร้าง จ านวน 85,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าซ้ือวัสดุในการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ า รางระบายน้ า
และทรัพย์สินอื่นทีอ่ยู่ในความรับผิดชอบ เช่น ไม้ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์  
ทราย  อิฐ  หิน  ดิน ลูกรัง  กระเบือ้ง  สังกะสี  ตะปู  ค้อน  จอบ  เสียม  ท่อ
น้ า  เหล็กเส้น  เล่ือยและขวาน  เป็นต้น  และรวมถึงวัสดุก่อสร้างอื่น
6.ค่าวัสดุเคร่ืองแต่งกาย  จ านวน 30,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุเคร่ืองแต่งกาย เช่น เส้ือกั๊กสะท้อนแสง ชุดพ่นเคมี  ถุงมือ 
เส้ือกาวด์ ผ้าปิดปาก ปิดจมูก  หมวก  ถุงเท้าและรองเท้า เป็นต้น
งบลงทุน รวม 400,000 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง รวม 400,000 บาท
ประเภทค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่่ายให้แก่เอกชน นิตบิุคคล หรือ
บุคคลภายนอก เพ่ือให้ไดม้าซ่ึงสิ่งก่อสร้าง
1. โครงการทบทวนศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด จ านวน 400,000 บาท
สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย  
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทบทวนศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ
รายละเอียดสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ของชมุชน รวม 1,148,600 บาท
(ส านักปลัดฯ, กองสาธารณสุขฯ, กองสวัสดิการฯ)
งบด าเนินงาน(หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ) รวม 934,600 บาท
หมวดค่าใชส้อย รวม 934,600 บาท
ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ
1.ค่าจ้างเหมาบริการ  จ านวน 10,000 บาท
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง  
ซ่ึงมิใช่เป็นการประกอบการ  ดัดแปลง  ซ่อมแซม  ต่อเติม  เสริมสร้างวัสดุ
หรือครุภัณฑ์หรือทีดิ่นหรือส่ิงก่อสร้าง โดยอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง
เช่น ค่าจ้างเหมาขุดลอก ก าจัดผักตบชวาสวนสาธารณบึงใหญ่ ค่าถ่ายเอกสาร
พร้อมเย็บเล่มเข้าปก ค่าติดต้ังเคร่ืองโทรศัพท์ ค่าจ้างเหมาสูบน้ า  ค่าตักส่ิง
ปฏิกูล ค่าบริการก าจัดปลวก ค่าถ่ายวีดีโอ  ค่าถ่ายภาพนิ่ง  และค่าล้างฟิล์ม  
ตลอดจนค่าจ้างเหมาอื่นๆ เป็นต้น (กองสวัสดิการฯ)

ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ
1.โครงการเฝ้าระวังยาเสพติดตามแนวชายแดน จ านวน 10,000 บาท
เพือ่จ่ายสนับสนุนให้หมู่บ้าน ชุมชนในเขตเทศบาลตามแนวชายแดน 14 
ชุมชนทีม่ีโครงการกิจกรรมการเดินเวร/เฝ้าระวังปัญหายาเสพติด (ส านักปลัดฯ)

2.ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการส ารวจข้อมูล  จปฐ. จ านวน 40,000 บาท
(ข้อมูลความจ าเป็นพืน้ฐาน) และ ข้อมูล กชช. 2ค.
(ข้อมูลพืน้ฐานระดับหมู่บ้าน/ชุมชน) 

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการส ารวจข้อมูล จปฐ. (ข้อมูล
ความจ าเป็นพืน้ฐาน)  และข้อมูล กชช. 2ค. (ข้อมูลพืน้ฐานระดับหมู่บ้าน/
ชุมชน)ได้แก่ค่าเบีย้เล้ียงค่าเอกสารการจัดเก็บ/เข้าเล่ม
3.ค่าใช้จ่ายตามโครงการสังคมสงเคราะห์เด็กผู้ด้อยโอกาสทางสังคม จ านวน 10,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการสังคมสงเคราะห์เด็ก
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมในเขตเทศบาลต าบลธาตุพนม จ่ายตามหลักเกณฑ์
วิธีการและระเบียบของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และ
อ านาจหน้าทีต่ามพรบ.เทศบาลฯ พ.ศ. 2496

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลต าบลธาตพุนม
แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน
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4.ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมอาชีพเพือ่ประชาชน  จ านวน 30,000 บาท
เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เป็นของตนเอง เช่น เคร่ืองมือวัสดุอุปกรณ์ใน
การประกอบอาชีพ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารเคร่ืองด่ืม และค่า
จัดสถานที่

5.  ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพิม่ความรู้และสันทนาการเนื่องในวันผู้สูงอายุ จ านวน 40,000 บาท
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย และส่งเสริมสุขภาพอนามัยของผู้สูงอายุ โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ 
ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ การตกแต่งสถานที ่ค่าจัดท าป้าย ค่าเคร่ืองเสียง และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง

6.ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมป้องกันและช่วยเหลือผู้ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์  จ านวน 10,000 บาท
เพือ่ให้ความรู้ในเร่ืองกฎหมายต่างๆ แก่ผู้น าชุมชนในการทีจ่ะช่วยเหลือผู้ตก
เป็นเหยื่อแก่ประธานชุมชน 14 ชุมชน อสม. 14  ชุมชนๆ ละ 10 คน รวม
ทัง้ส้ิน 140 คนและเพือ่จ่ายเป็นค่าวิทยาการ  ค่าอาหาร  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่า
เบีย้เล้ียง  ฯลฯ

7.  ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างเครือข่ายชุมชนเพือ่ดูแลเด็กและเยาวชน จ านวน 20,000 บาท
เพือ่ใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างเครือข่ายชุมชนเพือ่ดูแลเด็กและเยาวชน  ตาม
นโยบายของจังหวัดนครพนม

8.  ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุทีบ่้าน (อผส.) จ านวน 10,000 บาท
เพือ่ใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุทีบ่้าน (อผส.)  ตามนโยบายของ
จังหวัดนครพนม และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

9.  โครงการอบรมสัมมนาเพือ่พัฒนาประสิทธิภาพผู้น าชุมชน, จ านวน 50,000 บาท
ผู้สูงอาย,ุ ผู้พิการ, ผู้ด้อยโอกาสทางด้านสังคม 
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมสัมมนาเพือ่พัฒนาประสิทธิภาพผู้น า
ชุมชน,  ผู้สูงอาย,ุ ผู้พิการ, ผู้ด้อยโอกาสทางด้านสังคม เป็นค่าตกแต่งสถานที,่
 พิธีเปิด-พิธีปิด, ค่าตอบแทนวิทยากร, ค่าเบีย้เล้ียง, ค่าเช่าทีพ่ัก, ค่าวัสดุ/
อุปกรณ์, ค่าจ้างเหมารถยนต์, ค่าป้าย, ค่าอาหาร, ค่าเคร่ืองด่ืม, และค่าใช้อื่น
ใดทีจ่ัดอยู่ในประเภทนี้

10.โครงการอบรมเพิม่ความรู้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเครือข่ายคนพิการ จ านวน 10,000 บาท
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการอบรมเพิม่ความรู้ในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเครือข่ายคนพิการ เป็นค่าเบีย้เล้ียง, ค่าวิทยากร, ค่าอาหาร
, ค่าเคร่ืองด่ืม, ค่าวัสดุ/อุปกรณ์, ค่าป้าย, ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที,่ หรือ
อื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง





127

11.โครงการรับรององค์กรภาคประชาชน เป็นองค์กรสวัสดิการสังคม จ านวน 10,000 บาท
เพือ่ด าเนินงานตามโครงการรับรององค์กรภาคประชาชนเป็นองค์กร
สวัสดิการสังคม ตามข้อก าหนดคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
แห่งชาติในการจัดสวัสดิการสังคมให้แก่สมาชิกชุมชน หรือกลุ่มทีร่วมตัวเป็น
องค์กรสวัสดิการชุมชน  เพือ่ร่วมมือประสานงานและเชื่อมโยงในการจัด
สวัสดิการชุมชนในทุกระดับ ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาประชุมชี้แจง,ค่าจัด
สถานที,่ค่าตอบแทน,ค่าเบีย้เล้ียง ,ค่าวิทยากร, ค่าอาหาร, ค่าเคร่ืองด่ืม, ค่า
วัสดุ/อุปกรณ์, ค่าป้าย และค่าใช้อื่นใดทีจ่ัดอยู่ในประเภทนี้

12.ค่าใช้จ่ายโครงการหมู่บ้านน่าอยู่ / ชุมชนเข้มแข็ง จ านวน 50,000 บาท
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมขับเคล่ือน  “หมู่บ้านน่าอยู/่ชุมชน
เข้มแข็ง” เพือ่จัดกิจกรรมประกวดคุ้มต่างๆ ในหมู่บ้าน  เสริมสร้างพัฒนาขีด
ความสามารถของชุมชนในการพึง่พาตนเองแก้ไขปัญหาความยากจน  สร้าง
รายได้เศรษฐกิจฐานรากและด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
และเพือ่ให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนทุกขั้นตอน  ต้ังแต่ร่วมคิด  
ร่วมท า  ร่วมรับผิดชอบ  ร่วมแก้ไขปัญหา  และร่วมติดตามประเมินผล  ตาม
ศักยภาพของแต่ละชุมชนและเพือ่สร้างศูนย์การเรียนรู้เกษตรประณีตชุมชน  
โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ  ได้แก่  ค่าวัสดุอุปกรณ์ประดับตกแต่งสถานทีจ่ัดงาน, 
ค่าจัดท าป้าย, ค่าเคร่ืองเสียง, ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่
เกี่ยวข้องตามนโยบายของจังหวัดนครพนม

13. โครงการพัฒนากลุ่มแม่บ้านเครือข่ายสตรี หมู่บ้าน/ชุมชน จ านวน 20,000 บาท
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายกลุ่ม
แม่บ้านคณะกรรมการสตรีหมู่บ้าน/ชุมชนได้มีบทบาทในการจัดท าโครงการ/
กิจกรรม/อาชีพเสริมในชุมชนและได้มีโอกาสในการพบปะพูดคุยแลกเปล่ียน
ปัญหาความเดือดร้อน การเฝ้าระวังช่วยเหลือสตรีเมื่อประสบปัญหาในชีวิต 
ตลอดจนอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง

14. โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวภายในชุมชน จ านวน 20,000 บาท
(นโยบายต่อยอดทีไ่ด้ด าเนินการแล้ว ครอบครัวต้นแบบ) เพือ่ส่งเสริมให้
สถาบันครอบครัวภายในชุมชนต้นแบบ 14 ชุมชน  มีความอบอุ่น อยู่ดีมีสุข
ช่วยเหลือให้ค าปรึกษาแก้ไขปัญหา และป้องกันภัยต่าง ๆ ทีจ่ะเกิดขึ้นต่อ
ครอบครัวและชุมชนได้

15. โครงการจัดต้ังศูนย์บริการคนพิการ จ านวน 280,800 บาท
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการตามโครงการจัดต้ังศูนย์บริการคน
พิการให้เกิดประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทุก
ระดับให้เป็นไปอย่างทัว่ถึงต่อไป
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16. โครงการจัดต้ังศูนย์บริการผู้สูงอายุ จ านวน 280,800 บาท
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการตามโครงการจัดต้ังศูนย์บริการ
ผู้สูงอายุให้เกิดประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ให้มี
ความเป็นอยู่ทีดี่ขึ้น

17. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการจัดท าแผนชุมชน จ านวน 20,000 บาท
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน
และด าเนินการจัดท าแผนชุมชน โดยด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลเป็น
ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเบีย้เล้ียง ฯลฯ (ยุทธศาสตร์เพือ่
พึง่พาตนเอง)

ประเภทรายจ่ายค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
1.ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ จ านวน 13,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ทีใ่ช้ในการปฏิบัติงานของ
เทศบาล  ซ่ึงเกิดช ารุดสึกหรอเนื่องจากเส่ือมสภาพจากการใช้งานโดยปกติ  
เช่น  เคร่ืองถ่ายเอกสาร  เคร่ืองพิมพ์ดีด เคร่ืองอัดส าเนา เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
เคร่ืองปรับอากาศ  เคร่ืองค านวณเลขพัดลม โต๊ะ  เก้าอี้  และครุภัณฑ์อื่น ๆ  
เช่น  รถยนต์   รถจักรยานยนต์  เป็นต้น

งบลงทุน รวม 39,000 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง รวม 39,000 บาท
ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1. ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์  ส าหรับงานประมวลผลแบบที ่1 จ านวน 22,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผลแบบที ่1  
จ านวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 22,000.- บาท (ตามระเบียบเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) (กองสวัสดิการฯ)
2. ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Mutifunction ชนิดเลเซอร์/ ชนิด LED สี จ านวน 17,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Mutifunction ชนิดเลเซอร์/ ชนิด LED สี 
จ านวน 1 เคร่ือง (ตามระเบียบเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) (กองสวัสดิการฯ)
งบเงินอุดหนุน รวม 175,000 บาท
หมวดเงินอุดหนุน รวม 175,000 บาท
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ  
1. อุดหนุนโครงการปฏิบัติการต่อสู้เพือ่เอาชนะยาเสพติดแบบบูรณาการ จ านวน 30,000 บาท
ประจ าปี 2560
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการปฏิบัติการต่อสู้เพือ่เอาชนะยา
เสพติดแบบบูรณาการ  ประจ าปี 2560 (ส านักปลัดฯ)
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ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน
1. อุดหนุนวัน อ.ส.ม. แห่งชาติ จ านวน 40,000 บาท

เงินอุดหนุนให้ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขส าหรับการจัดงานเนื่องในวันอ.ส.
ม.แห่งชาติ (จะด าเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ
ฯแล้ว) (กองสาธารณสุขฯ)
2. อุดหนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน จ านวน 105,000 บาท
(เงินอาสาสมัครสาธารณสุข)
เพือ่จ่ายเป็นเงินสนับสนุนค่าด าเนินงานในการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน
ในพืน้ทีเ่ขตชุมชม/หมู่บ้าน จ านวน14  ชุมชนๆ ละ  7,500 บาท             
(กองสาธารณสุขฯ)
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งานกีฬาและนันทนาการ(กองการศึกษา) รวม 325,000 บาท
งบด าเนินงาน(หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) รวม 275,000 บาท
หมวดค่าใชส้อย รวม 225,000 บาท
ประเภทรายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ
1. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการจัดงาน จ านวน 30,000 บาท
วันร าลึกถึงวันพระธาตุพนมล้ม                                          

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันร าลึกถึงวันพระธาตุพนมล้ม  เป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ทางศาสนา  เช่น  ค่าปัจจัยค่าเคร่ืองไทยทาน
ต่าง ๆ  ค่าจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา ค่าอาหาร เงินรางวัล  ค่าเช่าเคร่ืองขยาย
เสียง  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ทีเ่กี่ยวข้อง
ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ
1.   ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานมหกรรมกีฬาท้องถิ่น “ไทคัพ” จ านวน 15,000 บาท

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาท้องถิ่น “ไทคัพ” 
ประเภทกีฬาฟุตบอล , ฟุตซอล ,  เปตอง , เซปักตะกร้อ , ตะกร้อลอดห่วง , 
ฟุตบอล , ประกวดกองเชียร์ , เคร่ืองอุปกรณ์กีฬา ,กีฬาพืน้บ้านและกีฬา
ประเภทต่างๆ
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาสร้างความปรองดอง จ านวน 50,000 บาท
ในเขตอ าเภอธาตุพนม

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาพืน้บ้าน, กีฬาสากล ระหว่าง
ประชาชน , เยาวชน , และข้าราชการ, พนักงาน , ลูกจ้างส่วนท้องถิ่นเพือ่
สร้างความปรองดองสมานฉันท์ในเขตอ าเภอธาตุพนม
3.  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล   จ านวน 30,000 บาท

เพือ่จ่ายตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  ลงวันที ่ 4  กรกฎาคม  2532  
ซ่ึงก าหนดให้วันที ่ 24  เมษายน  ของทุกปี  เป็นวันเทศบาลและให้จัด
กิจกรรม  “สัปดาห์เทศบาลเพือ่ประชาชน”  โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ  ได้แก่ 
ค่าอาหาร ,เคร่ืองด่ืม,เคร่ืองเสียง, ดนตรี, และเงินรางวัลนักแสดง วัสดุโฆษณา
เผยแพร่,วัสดุกีฬาและของรางวัลการแข่งขันกีฬาวันเทศบาล

เทศบาลต าบลธาตพุนม

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

อ าเภอธาตพุนม  จังหวัดนครพนม
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
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4. กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ในชุมชน จ านวน 100,000 บาท

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดแข่งขันกีฬาพืน้บ้าน,กีฬาสากล ระหว่างประชาชน,
 เยาวชน,ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอธาตุพนม 
รวมทัง้ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง
หมวดค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
1. ค่าวัสดุกีฬา จ านวน 50,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬาในการส่งเสริมกิจกรรมการกีฬาต่าง ๆ  เช่น  ลูก
ฟุตบอล  ตะกร้อ บาสเกตบอล  ตาข่ายกีฬา  เสาตาข่ายกีฬา  ชุดกีฬา  
รองเท้าและถุงเท้ากีฬา  อุปกรณ์กีฬาประเภทต่าง ๆ  เป็นต้น  และรวมถึงค่า
วัสดุกีฬาอื่น ๆ
งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
หมวดเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
1. อุดหนุนส่วนราชการทีเ่ป็นเจ้าภาพในการจัดท าเรือไฟเข้าประกวด จ านวน 50,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ส่วนราชการทีเ่ป็นเจ้าภาพในการจัดท าเรือไฟ
เข้าประกวดทีจ่ังหวัดนครพนมในช่วงเทศกาลออกพรรษา
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน(กองการศึกษา) รวม 2,800,620 บาท
งบด าเนินงาน(หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) รวม 2,800,620 บาท
หมวดค่าใชส้อย รวม 2,800,620 บาท
ประเภทรายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีและงานพิธีต่างๆ จ านวน 50,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีและงานพิธีต่าง ๆเช่นงานรัฐพิธีวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา “12สิงหามหาราชินี และ 5 ธันวามหาราช” งานรัฐ
พิธีวันปิยมหาราชงานพิธีวันเจษฎาบดินทร์งานพิธีร าบูชาพระธาตุพนม  งาน
พิธีทางศาสนาหรืองานประเพณีนิยมของท้องถิ่น เป็นต้น โดยมีค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ  ได้แก่  ค่าจตุปัจจัยถวายพระสงฆค่์าใช้จ่ายอื่นใดทีเ่กี่ยวกับพิธีทาง
ศาสนา  ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม  ค่าวัสดุอุปกรณ์ประดับตกแต่งสถานทีจ่ัด
งาน  ค่าใช้จ่ายอื่นใดทีเ่กี่ยวข้อง
2.  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่  จ านวน 75,000 บาท

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่  ร่วมกับพ่อค้าประชาชน
ทุกชุมชน ส่วนราชการ  อ าเภอ  รัฐวิสาหกิจ  และโรงเรียนในเขตเทศบาล  
ซ่ึงจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี โดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆได้แก่  ค่าวัสดุอุปกรณ์
ตกแต่งเวทีการแสดงและสถานทีจ่ัดงาน   ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสนับสนุน
หรือสมทบชุมชนต่าง  ๆ  ค่าเช่าเคร่ืองดนตรีและเงินรางวัลนักแสดง   ค่าเช่า
เคร่ืองขยายเสียง   ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่    ค่ากระแสไฟฟ้าหรือ
ค่าธรรมเนียมติดต้ังมิเตอร์ไฟฟ้า  ค่าวัสดุกีฬาและค่าของขวัญ ของรางวัลให้
ประชาชนจับสลากเนื่องในโอกาสร่ืนเริงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  
ตลอดจนเงินรางวัลมอบแก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างดีเด่นหรือค่าใช้จ่ายอื่น
ใดทีเ่กี่ยวข้อง
3.  ค่าใช้จ่ายในงานการจัดงานประเพณีสงกรานต์  จ านวน 70,000 บาท

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์โดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้แก่
  ค่าใช้จ่ายอื่นใดทีเ่กี่ยวกับพิธีทางศาสนา  ค่าวัสดุอุปโภคและบริโภคเป็น
ของขวัญแก่ผู้สูงอายุ  ค่าวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งเวทีการประกวดขบวนแห่และ
เทพีสงกรานต์ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่ากระแสไฟฟ้าหรือค่าธรรมเนียม
ติดต้ังมิเตอร์ไฟฟ้า ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าใช้จ่ายอื่นใดทีเ่กี่ยวข้อง

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
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4. ค่าใช้จ่ายในงานการจัดงานพิธีแห่น้ าสรงพระราชทาน   จ านวน 30,000 บาท
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีแห่น้ าสรงพระราชทาน โดยมีค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ  ได้แก่  ค่าใช้จ่ายอื่นใดทีเ่กี่ยวกับพิธีทางศาสนา   ค่าวัสดุอุปโภคและ
บริโภคในการจัดงานดังกล่าว ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่   ค่าวัสดุอุปกรณ์
การจัดสถานที ่ ค่าเคร่ืองด่ืม  ค่าเช่าเคร่ืองขยายเสียงและค่าใช้จ่ายอื่นๆใดที่
เกี่ยวข้อง
5.ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จ านวน 400,000 บาท

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา  โดยมีค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ ได้แก่  ค่าเคร่ืองไทย ดนตรี  และเงินรางวัลนักแสดงหรือคณะการ
แสดงของสถาบันการศึกษาและชุมชนต่าง ๆ  ค่าเช่าเคร่ืองขยายเสียง  เงิน
สนับสนุนชุมชนต่าง ๆ ในการจัดตกแต่งขบวนแห่และเทพีต้นเทียนพรรษา 
เงินรางวัลผู้ชนะประกวดต้นเทียน เทพีต้นเทียน ขบวนแห่ และค่าวัสดุโฆษณา
และเผยแพร่  ค่ากระแสไฟฟ้าหรือค่าธรรมเนียมติดต้ังมิเตอร์ไฟฟ้า  ค่า
เคร่ืองด่ืมและค่าใช้จ่ายอื่นๆใดทีเ่กี่ยวข้อง
6.ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีเทศกาลออกพรรษาแข่งเรือยาว จ านวน 800,000 บาท

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีเทศกาลออกพรรษา  เช่น  แข่งเรือ
ยาว  ซ่ึงจัดขึ้นในล าน้ าโขงช่วงเดือนสิบเอ็ดของทุกปี   ณ   บริเวณจุดผ่อน
ปรนหลังส านักงานเทศบาล    อันเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ประชาชนสองฝ่ังโขงของชาวไทย   และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว  โดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งสถานทีจ่ัดการ
แข่งขันหรือจุดกรรมการตัดสินและประร าพิธีแขกผู้มีเกียรติหรือผู้ชมการ
แข่งขันค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมเงินสนับสนุนคณะเรือยาวทีส่่งเข้าร่วมการ
แข่งขันและกองเชียร์  เงินรางวัลคณะเรือยาวและกองเชียร์ทีช่นะการแข่งขัน
ประเภทต่าง ๆ  ค่าเช่าเคร่ืองดนตรีและเงินรางวัลนักแสดง   ค่าเคร่ืองขยาย
เสียง   ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ค่ากระแสไฟฟ้าหรือค่าธรรมเนียมติดต้ัง
มิเตอร์ไฟฟ้า  และค่าใช้จ่ายอื่นใดทีเ่กี่ยวข้อง
7.  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีไหลเรือไฟโบราณ จ านวน 150,000 บาท

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีไหลเรือไฟโบราณ  โดยมีค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ  ได้แก่  ค่าวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งเวที  สนับสนุนการจัดท าเรือไฟโบราณ 
 ค่ามหรสพ  ค่าเช่าเคร่ืองเสียงเคร่ืองดนตรี  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ทีเ่กี่ยวข้อง
8.  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีร าบูชาพระธาตุพนม จ านวน 200,000 บาท

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีร าบูชาพระธาตุพนม  เช่น  ค่าเคร่ืองด่ืม  
ค่าอาหาร  ค่าเช่าเคร่ืองขยายเสียง  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ทีเ่กี่ยวข้องค่ารางวัล
การแสดง ฯลฯ
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9.  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง จ านวน 740,620 บาท
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง  โดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  
ได้แก่  ค่าวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งเวทีการประกวดนางนพมาศและการแสดงของ
สถาบันการศึกษาหรือชุมชนต่าง ๆ   ค่ามหรสพ  ค่าเช่าเคร่ืองดนตรีและเงิน
รางวัลนักแสดงหรือคณะการแสดงของสถาบันการศึกษาและชุมชนต่าง ๆ ค่า
เช่าเคร่ืองขยายเสียง  เงินสนับสนุนชุมชนต่าง ๆ  ในการตกแต่งขบวนแห่และ
นางนพมาศ   เงินรางวัลผู้ชนะการประกวดนางนพมาศ  และชนะการ
ประกวดกระทง ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่ากระแสไฟฟ้าหรือ
ค่าธรรมเนียมติดต้ังมิเตอร์ไฟฟ้า  ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าใช้จ่ายอื่นใดทีเ่กี่ยวข้อง

10.  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานท าบุญมหาชาติ จ านวน 100,000 บาท

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานบุญมหาชาติ  เช่น  ค่าจัดสถานที ่ ค่าตกแต่ง
 ขบวนแห่พระเวสสันดร  ค่าอาหาร  ค่าเคร่ืองด่ืม  ค่าปัจจัยไทยธรรม  และ
รายจ่ายอื่นทีจ่ าเป็นส าหรับพิธีดังกล่าว
11. ค่าใช้จ่ายโครงการท่องเทีย่ววิถีไทย วิถีพุทธ บูชาองค์พระธาตุพนม จ านวน 100,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมสถานทีท่่องเทีย่ววิถีไทย วิถีพุทธ บูชา
องค์พระธาตุพนม ได้แก่ ค่าจัดสถานที ่ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าเช่าเคร่ือง
เสียง ค่าจ้างเหมาดนตรีไทย ค่าจ้างเหมาโปงลาง ค่าจ้างเหมาจัดท าเคร่ือง
บวงสรวง ค่าจัดซ้ือดอกไม้สด ค่าจัดซ้ือชุดฟ้อนร า เป็นต้น และรวมถึง
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง

12. ค่าใช้จ่ายโครงการต้อนรับปีใหม่วิถีไทย (สวดมนต์ข้ามป)ี จ านวน 30,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการต้อนรับปีใหม่วิถีไทย (สวดมนต์
ข้ามป)ี ได้แก่ ค่าจ้างเหมาในการจัดท าหนังสือสวดมนต์ข้ามปี ค่าอาหาร ค่า
เคร่ืองด่ืม ค่าเช่าเคร่ืองเสียง ค่าจัดซ้ือดอกไม้สด และรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง

13. โครงการเข้าวัดเสวนาธรรม ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา จ านวน 20,000 บาท
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการเข้าวัดเสวนาธรรม ช่วงเทศกาล
เข้าพรรษา ได้แก่ ค่าจัดสถานที ่ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าเช่าเคร่ืองเสียง 
และรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง

14. ค่าใช้จ่ายโครงการแต่งกายสุภาพ จ านวน 35,000 บาท
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการแต่งกายสุภาพกราบไหว้วัด
พระธาตุพนม เช่นค่าผ้าถุง ค่าเส้ือ ค่าส่ือประชาสัมพันธ์ต่างๆ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง
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งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (กองช่าง) รวม 5,904,000 บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชั่วคราว) รวม 3,561,900 บาท
หมวดเงินเดอืน รวม 3,561,900 บาท
1.เงินเดือนพนักงานเทศบาล จ านวน 2,169,780 บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานทีป่ฏิบัติงานในหน่วยงานนี้
2.เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 152,400 บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของผู้อ านวยการกองช่าง
3.ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 1,239,720 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวรายเดือนและเงินเพิม่ค่าครองชีพชั่วคราว 
พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว่ไป กองช่าง
งบด าเนินงาน(หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) รวม 1,859,600 บาท
หมวดค่าตอบแทน รวม 69,000 บาท
ประเภท
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการปกติแก่พนักงาน
เทศบาลและลูกจ้าง  ซ่ึงได้รับค าส่ังให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
2. ค่าเช่าบ้าน จ านวน 36,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาล  ซ่ึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของ
ทางราชการ
3.เงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 20,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างประจ า  ซ่ึงมีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบของทางราชการ
4. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จ านวน 3,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแก่พนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างประจ าตลอดจนบุคคลในครอบครัวซ่ึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของ
ทางราชการ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลต าบลธาตพุนม
อ าเภอธาตพุนม  จังหวัดนครพนม
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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หมวดค่าใชส้อย รวม 1,677,600 บาท
ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ
1.   ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 50,000 บาท

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง  
ซ่ึงมิใช่เป็นการ ประกอบ  ดัดแปลง  ซ่อมแซม ต่อเติม  เสริมสร้างวัสดุหรือ
ครุภัณฑ์หรือทีดิ่นหรือส่ิงก่อสร้าง  โดยอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง  
เช่น  ค่าจ้างเหมาขุดลอกก าจัดผักตบชวาสวนสาธารณะบึงใหญ่ ค่าถ่าย
เอกสารพร้อมเย็บเล่มเข้าปก ค่าติดต้ังเคร่ืองรับโทรศัพท์ค่าติดต้ังไฟฟ้า ค่าจ้าง
เหมาสูบน้ า ค่าตักส่ิงปฏิกูล ค่าบริการก าจัดปลวก  ค่าถ่ายวิดีโอ  ค่าถ่าย
ภาพนิ่ง  และค่าล้างฟิล์ม เป็นต้น
2.โครงการจ้างเหมาปรับปรุงดูแลสวนสาธารณศรีโคตบูร จ านวน 374,400 บาท
และพืน้ทีส่าธารณะเทศบาลต าบลธาตุพนม
เพือ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการดูแลสวนสาธารณศรีโคตรบูรฯ
3. โครงการจ้างเหมาปรับปรุงดูแลงานสาธารณูปโภคภายในเขตเทศบาลฯ จ านวน 1,123,200 บาท

เพือ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการดูแลงานสาธารณูปโภค เช่น ถนน ไฟฟ้าสาธารณะ
 รางระบายน้ า งานสถานที ่งานบริการต่าง ๆ เป็นต้น ในความรับผิดชอบของ
ทางเทศบาลต าบลธาตุพนม
ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 10,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าเบีย้เล้ียง   ค่าพาหนะและค่าเช่าทีพ่ัก  ตลอดจนค่าลงทะเบียน
   หรือใช้จ่ายอื่นใดทีเ่กี่ยวข้องกับการเดินทางไปราชการ  การอบรมสัมมนา  
และการเดินทางไปทัศนะศึกษาดูงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง

ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
1. ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ จ านวน 120,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ทีใ่ช้ในการปฏิบัติงานของ
เทศบาล   ซ่ึงเกิดช ารุดสึกหรอเนื่องจากเส่ือมสภาพจากการใช้งานโดยปกติ   
เช่น   เคร่ืองถ่ายเอกสาร   เคร่ืองพิมพ์ดีด   เคร่ืองอัดส าเนา   เคร่ือง
คอมพิวเตอร์  เคร่ืองปรับอากาศ  เคร่ืองค านวณเลข  พัดลม  โต๊ะ  เก้าอี้  
และครุภัณฑ์อื่น ๆ  เช่น  รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เคร่ืองสูบน้ า  และเคร่ือง
ตัดหญ้า  เป็นต้น
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หมวดค่าวัสดุ รวม 113,000 บาท
ประเภท
1. ค่าวัสดุส านักงาน จ านวน 50,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงานส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานทัว่ไป   เช่น กระดาษ
  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ ฯลฯ และรวมถึงค่าวัสดุ
ส านักงานอื่นๆ
2  ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 3,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่   ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานทัว่ไป
และงานประชาสัมพันธ์   เช่น   กระดาษเขียนโปสเตอร์   พูก่ันและสี   ฟิล์ม 
 ฟิล์มสไลด์ เทปบันทึกเสียง  ม้วนวีดีโอเทป  แผ่นซีดี  (เทปบันทึกเสียงหรือ
ภาพ)ถ่านใส่กล้องถ่ายรูปและรูปสี หรือขาวด าทีไ่ด้จากการล้างอัดขยาย   เป็น
ต้น  และรวมถึงค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่อื่น ๆ
3.  ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 10,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานทัว่ไป    เช่น  
แผ่นหรือจานหรือเทปบันทึกข้อมูล  ตลับผงหมึก  แผ่นกรองแสง  กระดาษ
ต่อเนื่อง สายเคเบิลและไลท์เพ็น(Light  pen)  ฯลฯ
4. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 50,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนส าหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ 
เคร่ืองสูบน้ าและเคร่ืองตัดหญ้า เช่น น้ ามันดีเซล  น้ ามันเบนซิน  และ
น้ ามันเคร่ือง  เป็นต้น
หมวดค่าสาธารณูปโภค รวม 35,000 บาท
ประเภท
1. ค่าไฟฟ้า จ านวน 15,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าทีใ่ช้ในบริเวณสวนสาธารณะบึงใหญ่และอาคาร
ส านักงานอื่น ทีอ่ยู่ในความรับผิดชอบ
2. ค่าน้ าประปา จ านวน 20,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าน้ าประปาทีใ่ช้ในบริเวณสวนสาธารณะบึงใหญ่และอาคาร
ส านักงานอื่นทีอ่ยู่ในความรับผิดชอบ
งบลงทุน รวม 247,500 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง รวม 247,500 บาท
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน
1.ค่าจัดซ้ือตู้เก็บเอกสารแบบบานเล่ือน    จ านวน 6,500 บาท
เพือ่เป็นค่าจัดซ้ือตู้เอกสาร แบบบานเล่ือน 2 ประตู จ านวน 1 ตู้
2. ค่าจัดซ้ือตู้ไม้หลิว จ านวน 13,000 บาท
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เพือ่เป็นค่าจัดซ้ือตู้เอกสาร จ านวน 2 ตู้ ๆ ละ 6,500.- บาท

3. ค่าจัดซ้ือเคร่ืองปร้ินส์เตอร์ ขนาด A3 ขาว/ด า จ านวน 30,000 บาท
เพือ่เป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองปร้ินส์เตอร์ ขนาด A3 ขาว/ด า (ตามระเบียบเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)
4.ค่าจัดซ้ือเต็นท์                                                      จ านวน 100,000 บาท
เพือ่เป็นค่าจัดซ้ือเต็นท์ จ านวน 4 หลังๆ ละ  25,000.-บาท
ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร
1. เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จ านวน 38,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้าสายสะพาย เคร่ืองยนต์ไม่น้อยกว่า 1.5 
แรงม้า ความจุกระบอกสูบ ไม่น้อยกว่า 30 ซีซี จ านวน 4 เคร่ือง ๆ ละ 
9,500.- บาท
2. เคร่ืองตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน จ านวน 11,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน เคร่ืองยนต์ไม่น้อยกว่า 5
 แรงม้า เส้นผ่าศูนย์กลางล้อไม่น้อยกว่า 26 นิ้ว รัศมีตัดหญ้าได้ไม่น้อยกว่า 
20 นิ้ว จ านวน 1 เคร่ือง
ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง
1. เคร่ืองเจาะคอนกรีต จ านวน 20,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองเจาะคอนกรีต เคร่ืองยนต์เบนซิน น้ าหนักไม่น้อย
กว่า 80 กก. บดอัดไม่น้อยกว่า 5 ตัน จ านวน 1 เคร่ือง
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
1. เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า จ านวน 29,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า ขนาด 3 กิโลวัตต์ แผงสวิทต์ 1 อัน, 
โวลล์ 1 อัน, คัตเอาท์ 1 อัน,ทีเ่สียบปล๊ัก 2 จุด จ านวน 1 เคร่ือง

งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
หมวดเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ
1. อุดหนุนโครงการวางแผนและจัดท าผังเมืองรวม จ านวน 200,000 บาท
ชุมชนธาตุพนม  ขั้นตอนที ่ 1-5
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการวางแผนและจัดท าผังเมืองรวมชุมชนธาตุพนม   
ในขั้นตอนที ่1-5
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งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน (กองช่าง) รวม 1,740,000 บาท
งบด าเนินงาน(หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) รวม 540,000 บาท
หมวดค่าใชส้อย รวม 250,000 บาท
ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ
1.ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 50,000 บาท

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง  
ซ่ึงมิใช่เป็นการประกอบ  ดัดแปลง  ซ่อมแซม ต่อเติม  เสริมสร้างวัสดุหรือ
ครุภัณฑ์หรือทีดิ่นหรือส่ิงก่อสร้าง  โดยอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง  
เช่น  ค่าจ้างเหมาขุดลอกก าจัดผักตบชวาสวนสาธารณะบึงใหญ่ ค่าถ่าย
เอกสารพร้อมเย็บเล่มเข้าปก ค่าติดต้ังเคร่ืองรับโทรศัพท์ค่าติดต้ังไฟฟ้า ค่าจ้าง
เหมาสูบน้ า ค่าตักส่ิงปฏิกูล ค่าบริการก าจัดปลวก  ค่าถ่ายวิดีโอ  ค่าถ่าย
ภาพนิ่ง  และค่าล้างฟิล์ม เป็นต้น
ประเภทค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม
1.ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง  จ านวน 200,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทีดิ่นและส่ิงก่อสร้างซ่ึงช ารุดเสียหาย
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  เช่น  อาคารส านักงาน  ห้องน้ า โรงเก็บรถยนต์
  ถนน ตรอกซอย เวทีการแสดง  และทรัพย์สินอื่นหรือส่ิงสาธารณประโยชน์
ทีอ่ยู่ในความรับผิดชอบ  เป็นต้น
หมวดค่าวัสดุ รวม 290,000 บาท
ประเภท
1.   ค่าวัสดุก่อสร้าง      จ านวน 270,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าซ้ือวัสดุในการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ า  รางระบายน้ า
และทรัพย์สินอื่นทีอ่ยู่ในความรับผิดชอบ  เช่น  ไม้  สี  แปรงทาสี  ปูนซีเมนต์ 
 ทราย  อิฐ  หิน  ดิน ลูกรัง  กระเบือ้ง  สังกะสี  ตะปู  ค้อน  จอบ  เสียม  
ท่อน้ า  เหล็กเส้น เล่ือยและขวาน  เป็นต้น และรวมถึงค่าวัสดุก่อสร้างอื่นๆ

2. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                          จ านวน 20,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งเพือ่ปรับปรุง ซ่อมแซมรถยนต์   
เคร่ืองยนต์ต่าง ๆ เช่น ยาง แบตเตอร่ี ฯลฯ และรวมถึงค่าวัสดุยานพาหนะ
และขนส่งอื่น ๆ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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งบลงทุน รวม 1,200,000 บาท
หมวดค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,200,000 บาท
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. จ านวน 100,000 บาท
ถนนร่วมจิตรประชาชน  หมู่ที ่1 ต าบลธาตุพนม   
โดยการก่อสร้างรางระบายน้ าคสล. กว้าง 0.30 เมตร ลึก0.30เมตร 
ยาวไม่น้อยกว่า44เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบลธาตุพนม)
2. โครงการก่อสร้างผิวจราจร คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ า จ านวน 100,000 บาท
ซอยพัฒนาร่วมจิตร 1 หมู่ 3 ต าบลธาตุพนมเหนือ                  

โดยการก่อสร้างผิวจราจร คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 44 เมตร หรือ
มีพืน้ทีผิ่วจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 176  ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลต าบลธาตุพนม)
3. โครงการก่อสร้างผิวจราจร คสล. สายข้างร้านกิจไพศาล  จ านวน 100,000 บาท
หมู่ที ่13 ต าบลธาตุพนม 

โดยการก่อสร้างผิวจราจร คสล. ขนาดกว้าง  3.00 เมตร ยาว 76.00 เมตร
 หรือมีพืน้ทีผิ่วจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 228 ตารางเมตร(รายละเอียดตาม
แบบแปลนเทศบาลต าบลธาตุพนม)
4. โครงการก่อสร้างผิวจราจร คสล. สายเทพนิมิต จ านวน 100,000 บาท
หมู่ 5 ต าบลธาตุพนม 

โดยการก่อสร้างผิวจราจร คสล. ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว  70.00 เมตร 
 หรือมีพืน้ทีผิ่วจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 210  ตารางเมตร  (รายละเอียดตาม
แบบแปลนเทศบาลต าบลธาตุพนม)
5. โครงการก่อสร้างผิวจราจร คสล. สายสุริโย ๑  จ านวน 100,000 บาท
หมู่  ๔  ต าบลธาตุพนมเหนือ  

โดยการก่อสร้างผิวจราจร คสล. ขนาดกว้าง  ๔.00 เมตร  ยาว  ๖๐.๐0 
เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  หรือมีพืน้ทีผิ่วจราจรไม่น้อยกว่า 2๔๐  ตาราง
เมตร  (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบลธาตุพนม)
6. โครงการก่อสร้างผิวจราจร คสล. สายพิทักษ์ประชาชน ๑   จ านวน 100,000 บาท
หมู่  ๑  ต าบลธาตุพนมเหนือ  

โดยการก่อสร้างผิวจราจร คสล. ขนาดกว้าง๓.00 เมตร  ยาว  ๘๐.๐0 เมตร 
 หรือมีพืน้ทีผิ่วจราจร ไม่น้อยกว่า 2๔๐  ตารางเมตร  (รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลต าบลธาตุพนม)
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7. โครงการก่อสร้างบุกเบิกยกคันดินถนนสาธารณะ สายบ้านหนองหอยทุง่ จ านวน 100,000 บาท
  หมู่  5  ต าบลธาตุเหนือ
โดยการก่อสร้างบุกเบิกยกคันดินถนนสาธารณะ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว
ไม่น้อยกว่า 1๐0 เมตร(รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบลธาตุพนม)

8. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. สายวิโรจน์พัฒนา จ านวน 100,000 บาท
หมู่  7  ต าบลธาตุพนม
โดยการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ขนาดกว้าง ๐.๓0 เมตร ลึกเฉล่ีย ๐.3๐ 
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบล
ธาตุพนม)

9. โครงการติดต้ังไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ติดต้ังตามทางแยกภายใน
เขตเทศบาลต าบลธาตุพนม จ านวน 300,000 บาท
โดยติดต้ังไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ จ านวน ไม่น้อยกว่า 12 ต้น
10. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ถนนนิคมสามัคคี จ านวน 100,000 บาท
หมู่ ๑๑ ต าบลธาตุพนม
โดยการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.  ขนาดกว้าง  0.30  เมตร  ลึกเฉล่ีย  
0.30 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า  44 เมตร(รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลธาตุพนม)
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งานตลาดสด (กองสาธารณุขฯ) รวม 573,000 บาท
งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ) รวม 410,000 บาท
หมวดค่าใชส้อย รวม 410,000 บาท
ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ
1. โครงการจ้างเหมาท าความสะอาดตลาดสด จ านวน 400,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาท าความสะอาดตลาดสดเทศบาลต าบลธาตุพนม
2. โครงการตลาดสดน่าซ้ือ จ านวน 10,000 บาท
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานพัฒนายกระดับตลาดสดให้สะอาด เป็น
ระเบียบ ปลอดภัย น่าใช้บริการ ฯลฯ

หมวดค่าสาธารณูปโภค รวม 163,000 บาท
ประเภท
1. ค่าไฟฟ้า จ านวน 160,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของตลาดในความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลธาตุพนม
2. ค่าน้ าประปา จ านวน 3,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าน้ าประปาของตลาดสดในความรับผิดชอบของเทศบาลต าบล
ธาตุพนม

เทศบาลต าบลธาตพุนม

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

อ าเภอธาตพุนม  จังหวัดนครพนม
แผนงานการพาณิชย์
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งานโรงฆ่าสัตว(์กองสาธารณสุขฯ) รวม 3,533,610 บาท
งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ) รวม 1,163,610 บาท
หมวดค่าใชส้อย รวม 1,163,610 บาท
ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ
1.ค่าเช่าทีร่าชพัสดุ จ านวน 16,510 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าเช่าทีร่าชพัสดุบริเวณใช้เป็นทีต้ั่งโรงฆา่สัตว์ของเทศบาล
ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ
1.โครงการจ้างบุคคลปฏิบัติงานในโรงฆา่สัตว์ จ านวน 972,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างบุคคลปฏิบัติงานในการฆา่ช าแหละตามกระบวนขั้นตอน
โรงฆา่สัตว์มาตรฐานแห่งใหม่
ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
1. ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ จ านวน 150,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ทีใ่ช้ในการปฏิบัติงานของ
เทศบาล ซ่ึงเกิดช ารุดสึกหรอเนื่องจากเส่ือมสภาพจากการใช้งานโดยปกติ เช่น
 เคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองพิมพ์ดีด เคร่ืองอัดส าเนา เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองค านวณเลข พัดลม โต๊ะ  เก้าอี้ และครุภัณฑ์อื่น ๆ

2. ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง จ านวน 25,100 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทีดิ่นและส่ิงก่อสร้างซ่ึงช ารุดเสียหาย
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  เช่น  อาคารส านักงาน  ห้องน้ า โรงเก็บรถยนต์
  ถนน ตรอกซอย เวทีการแสดง  และทรัพย์สินอื่นหรือส่ิงสาธารณประโยชน์
ทีอ่ยู่ในความรับผิดชอบ  เป็นต้น

หมวดค่าสาธารณูปโภค รวม 270,000 บาท
ประเภท
1. ค่าไฟฟ้า จ านวน 150,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าทีใ่ช้ในโรงฆา่สัตว์
2.ค่าน้ าประปา จ านวน 120,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าน้ าประปาทีใ่ช้ในโรงฆา่สัตว์

แผนงานการพาณิชย์
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งบลงทุน รวม 2,100,000 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,100,000 บาท
ประเภทครุภัณฑ์อ่ืนๆ
1. ค่าเคร่ืองขูดขนสุกร จ านวน 2,100,000 บาท

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือเคร่ืองขูดขนสุกร ขนาด 30 ตัวต่อชั่วโมง 
โครงสร้างท าจากเหล็กชุบกัลป์วาไนท์ ตะแกรงรองสุกรและตะแกรงกันสุกร
ออกจากเคร่ืองขณะขูดขนเป็นชิ้นเดียวกัน ใช้ลมในการเปิดตะแกรงย่างขูดขน
 36 ชิ้น มีสเปร์ยน้ าเพือ่ล้างสุกรขณะขูดขน มีชุดยกซาก หลังการลวกด้วยลม
ใช้ไฟฟ้า ไฟขนาด 380 V 50 Hz 3 เฟส ต้มน้ าด้วยระบบฮีทเตอร์ไฟฟ้า 
มอเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 2.2 Kw พร้อม Gear Reducer อ่างลวกขนาด 
1.80x2.00 เมตร ควบคุมความร้อนด้วย PID
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งานงบกลาง รวม 24,344,180 บาท
งบกลาง รวม 23,265,830 บาท
1. ประเภทค่าช าระหนี้เงินต้น รวม 6,314,940 บาท
-เพือ่ช าระหนี้เงินกู้  ก.ส.ท.ซ่ึงเทศบาลกู้ส าหรับซ้ือรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบ
อัดท้ายชนิด 6 ล้อ  โดยจ่ายเป็นเงินต้น  งวดละ  199,600.- บาท ในงวดที่
 5-6/10  ตามสัญญาเลขที ่664/75/2552 ลงวันที ่21 สิงหาคม  2552 จ านวน 399,200 บาท

- เพือ่ช าระหนี้เงินกู้  ก.ส.ท.  ซ่ึงเทศบาลกู้เพือ่ด าเนินโครงการต่างๆ รวม 14 
โครงการ  งวดละ 1,271,900.-  บาท  ในงวดที ่3-4/15  ตามสัญญาเลขที่
 913/71/2554  ลงวันที ่ 22  เมษายน  2554 จ านวน 2,543,800 บาท

-  เพือ่ช าระหนี้เงินกู้  ก.ส.ท.  ซ่ึงเทศบาลกู้เพือ่ด าเนินโครงการต่างๆ รวม 4 
โครงการ  งวดละ 304,270.- บาท  ในงวดที ่ 4-5/10 ตามสัญญาเลขที ่
914/72/2554  ลงวันที ่ 22 เมษายน  2554 จ านวน 608,600 บาท

-  เพือ่ช าระหนี้เงินกู้ ซ่ึงเทศบาลกู้ส าหรับก่อสร้างอาคารพาณิชย์รอบตลาดสด
 เป็นเงินต้น จ านวน 1,333,340.- บาท   ในงวดที ่12/15 ตามสัญญากู้
เงินประจ า  ที ่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย  ส านักงานธุรกิจสกลนคร  ลงวันที ่ 
29  เดือน กันยายน พ.ศ. 2548 จ านวน 1,333,340 บาท

-  เพือ่ช าระหนี้เงินกู้ ซ่ึงเทศบาลกู้ส าหรับก่อสร้างโรงฆา่สัตว์ เป็นเงินต้น
จ านวน 1,430,000.-บาท   ในงวดที ่8/14  ตามสัญญากู้เงินที ่ ธนาคาร
ออมสิน  สาขาธาตุพนม  ลงวันที ่ 26  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2552 จ านวน 1,430,000 บาท
2.  ประเภทค่าช าระหนี้ดอกเบีย้               รวม 2,414,000 บาท

-  เพือ่ช าระหนี้ดอกเบีย้เงินกู้ ก.ส.ท.จ านวน  613,810.- บาทซ่ึงเทศบาลกู้
เพือ่ด าเนินโครงการต่างๆรวม 14 โครงการ ในงวดที ่3-4/15 ตามสัญญา
เลขที ่913/71/2554 ลงวันที ่ 22 เมษายน 2554 จ านวน 652,000 บาท

-  เพือ่ช าระหนี้ดอกเบีย้เงินกู้ ก.ส.ท.  จ านวน    81,180.- บาท  ซ่ึง
เทศบาลกู้เพือ่ด าเนินโครงการต่างๆ รวม 4 โครงการ  ในงวดที ่ 4-5/10 
ตามสัญญาเลขที ่914/72/2554  ลงวันที ่ 22 เมษายน  2554 จ านวน 82,000 บาท

แผนงานงบกลาง

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลต าบลธาตพุนม
อ าเภอธาตพุนม  จังหวัดนครพนม
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-เพือ่ช าระหนี้ดอกเบีย้เงินกู้ จ านวน 840,000.- บาทซ่ึงเทศบาลกู้ส าหรับ
ก่อสร้างอาคารพาณิชย์รอบตลาดสดในงวดที ่12/15 ตามสัญญากู้เงินประจ า
 ที ่บมจ.ธนาคารกรุงไทย ส านักงานธุรกิจสกลนคร ลงวันที ่29 เดือน 
กันยายน พ.ศ. 2548 จ านวน 840,000 บาท

-  เพือ่ช าระหนี้ดอกเบีย้เงินกู้จ านวน  840,000.- บาทซ่ึงเทศบาลกู้ส าหรับ
ก่อสร้างโรงฆา่สัตว์  ในงวดที ่8/14  ตามสัญญากู้เงินที ่ ธนาคารออมสิน  
สาขาธาตุพนม  ลงวันที ่ 26  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2552 จ านวน 840,000 บาท

3.ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 485,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมลูกจ้างชั่วคราว  ในอัตราร้อยละ5
ของค่าจ้างทีเ่ทศบาลจ่ายให้แก่ลูกจ้างชั่วคราว  ตามมาตรา   103  แห่ง
พระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. 2553  และกฎกระทรวงก าหนดอัตรา
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2545  ลงวันที ่ 26 ธันวาคม 2545  
ข้อ 2  (2)  บัญชีข.และข้อ  3  บัญชี  ค.

4. ประเภทเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน 10,443,000 บาท
เพือ่สร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ทีม่ีสิทธิไ์ด้รับเบีย้ยังชีพของผู้สูงอายุ 
โดยจ่ายอัตราเบีย้ยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น. พ.ศ. 2552 รวมถึงหนังสือส่ังการทีเ่กี่ยวข้อง ฯลฯ

5. ประเภทเบีย้ยังชีพคนพิการ จ านวน 2,486,400 บาท
เพือ่สนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการ ทีม่ีสิทธิไ์ด้รับ
เบีย้ยังชีพของผู้พิการ โดยจ่ายอัตราเบีย้ยังชีพคนพิการรายเดือนในอัตราที่
เท่ากัน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบีย้ความ
พิการให้แก่คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2559 
รวมถึงหนังสือส่ังการทีเ่กี่ยวข้อง ฯลฯ

6. ประเภทเบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ านวน 90,000 บาท

เพือ่ช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ให้มีคุณภาพทีดี่ขึ้นในเขตเทศบาล 14 ชุมชนในเขต
เทศบาล จ่ายตามหลักเกณฑ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการ
จ่ายเงินสงเคราะห์เพือ่การยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
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7.ประเภทเงินส ารองจ่าย จ านวน 400,000 บาท
เพือ่จ่ายในกรณีฉุกเฉินอันเกี่ยวกับสาธารณภัยและจ าเป็นเร่งด่วนต้องรีบ
ด าเนินการบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมโดยตรง เช่น วาต
ภัย อุทกภัย  อัคคีภัยและภัยแล้ง  เป็นต้น  ตลอดจนมีความจ าเป็นต้องใช้จ่าย
ในกรณีงบประมาณรายจ่ายประจ าปีทีต้ั่งไว้ในแผนงานต่าง ๆ ไม่เพียงพอแก่
การเบิกจ่าย

8. ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน รวม 577,490 บาท
- ค่าบ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) จ านวน 77,490 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าบ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  (ส.ท.ท.)  
ตามข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545 แก้ไข
เพิม่เติมถึง (ฉบับที ่8) พ.ศ. 2554 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับค่าบ ารุงสมาคม พ.ศ. 2555
 โดยค านวณต้ังจ่ายจากประมาณการรายรับไม่น้อยกว่าร้อยละเศษหนึ่งส่วน
หกของงบประมาณรายรับจริงในปีทีผ่่านมา  ทัง้นี้ ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาด
จากเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท   รายรับจริงในปีทีผ่่านมา
ปีงบประมาณ  2558 ไม่รวมเงินดังกล่าว จ านวน  46,398,229.97.-บาท
 จึงค านวณได้เท่ากับ  77,490.- บาท

-เงินสมทบเข้าหลักประกันสุขภาพ จ านวน 500,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินสมทบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพืน้ทีข่อง
เทศบาลต าบลธาตุพนม  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุ่ด  ที ่ มท
 0891.3/ว 110  ลงวันที ่ 3  เมษายน  2550  เร่ือง  ด าเนินงานระบบ
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพืน้ที่
9.ประเภทเงินช่วยพิเศษ รวม 55,000 บาท
- เงินช่วยค่าท าศพ จ านวน 5,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าท าศพ  กรณีพนักงานเจ้าหน้าทีท่ีถ่ึงแก่กรรมระหว่างรับราชการ
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จ านวน 50,000 บาท
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เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจรในเขตเทศบาลให้เกิดความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ  ตามหนังสือกระทรวง มหาดไทย
ด่วนมาก  ที ่ มท 0313.4 /ว.3203  ลงวันที ่ 4  ตุลาคม  2539   โดยมี
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ส าหรับด าเนิน การปรับปรุงซ่อมแซมสัญญาณ  หรือป้ายหรือ
ไฟจราจร ได้แก่ หลอดไฟสัญญาณจราจร สีทาถนน ป้ายจราจร  แผงเหล็กกั้น
  ทินเนอร์  แปรงทาสี  ลูกกล้ิงทาสี  ลูกแก้วโรยตีเส้น  สีสะท้อนแสง  กรวย
สะท้อนแสงและวัสดุอื่นทีเ่กี่ยวข้องกับการจราจร  เป็นต้น

งบบ าเหน็จ/บ านาญ รวม 1,078,350 บาท
1. ประเภทเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)  จ านวน 1,038,540 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)
โดยค านวณต้ังจ่ายจากประมาณการรายรับในอัตราร้อยละ  2  ของ
งบประมาณตามกฎกระทรวง ฉบับที ่3  (พ.ศ. 2515) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 และ
หนังสือกรมการปกครองที ่ มท 0313.4/ว 1187 ลงวันที ่24พฤษภาคม
2542  ทัง้นี้ ได้หักรายได้จากพันธบัตรเงินกู้ เงินทีม่ีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุน
ออกก่อนแล้ว จ านวน   51,927,000.- บาท  จึงต้ังจ่ายในอัตราร้อยละ 2  
 ได้เท่ากับ  1,038,540.-  บาท  
2. เงินค่าครองชีพผู้รับบ านาญ จ านวน 39,810 บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพข้าราชการบ านาญของเทศบาลต าบล
ธาตุพนม


