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ของ 

เทศบาลตําบลพระซอง 
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สวนที่ 1 

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ของ 

เทศบาลตําบลพระซอง 

อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 
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ขอมูลเบ้ืองตน 

เทศบาลตําบลพระซอง 

เขต / อําเภอ   นาแก  จังหวัดนครพนม 

-------------------------------------------------------------------- 

 

หมูที่  1  ซอย – ถนน – แขวง/ตําบล  พระซอง    เขต / อําเภอ  นาแก    จังหวัดนครพนม  48130 

 

พื้นที ่         33.00  ตารางกิโลเมตร 

ประชากรทั้งหมด        7,377  คน 

ชาย         3,626  คน 

หญิง         3,751  คน 
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                                               230,436.67 

                                               119,171.80 

                                               657,368.78 

                                                 10,010.00 

                                               312,509.64 

                                                  2,700.00 

                                           19,472,016.69 

                                           25,906,261.41 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป   บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค     340,080.00    บาท

(3) รายจายจริง จํานวน  41,352,322.62  บาท ประกอบดวย

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด   บาท

หมวดรายไดจากทุน   บาท

หมวดภาษีจัดสรร   บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต   บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน   บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย   บาท

1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน  จํานวน  -    โครงการ    รวม      -          บาท

1.2 เงินกูคงคาง   -   บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปงบประมาณ 2561

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น  46,710,474.99   บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร   บาท

1.1.2 เงินสะสม  18,053,120.71   บาท

1.1.3 ทุนสํารองเงินสะสม  21,998,755.53   บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย  จํานวน   -   โครงการ   รวม   -    บาท

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562   ณ วันที่ 30  มิถุนายน พ.ศ. 2562  องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น   47,010,244.79   บาท

   ณ   วันที่  30  มิถุนายน  2562

ประจําปตอสภาเทศบาลตําบลพระซองอีกครั้งหนึ่ง    ฉะนั้น    ในโอกาสนี้    คณะผูบริหารเทศบาลตําบลพระซอง

จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการ

ดําเนินการ  ในปงบประมาณ พ.ศ.  2563   ดังตอไปนี้

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2563

ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลพระซอง

        บัดนี้   ถึงเวลาที่คณะผูบริหารของเทศบาลตําบลพระซอง   จะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
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                                           10,442,317.85 

                                           13,259,552.26 

                                             9,792,852.51 

                                             5,115,600.00 

                                                 10,000.00 

                                             2,732,000.00 

งบรายจายอื่น   บาท

งบเงินอุดหนุน   บาท

(4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค  340,080  บาท

(5) มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่  จํานวน   8,124,000  บาท

งบบุคลากร   บาท

งบดําเนินงาน   บาท

งบลงทุน   บาท

งบกลาง   บาท



- 4 -

                   -   

   46,710,474.99 
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   41,352,322.62 -    1,229,334.46 
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230,436.67

119,171.80

657,368.78

10,010.00

312,509.64

2,700.00

1,332,196.89

19,472,016.69

19,472,016.69

25,906,261.41

25,906,261.41

46,710,474.99

เทศบาลตําบลพระซอง

อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม

    คําแถลงงบประมาณ

ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2563

รายไดจัดเก็บเอง

รายรับจริง ป  

2561

ประมาณการ ป

 2562

ประมาณการ ป 

2563

หมวดภาษีอากร 203,000.00 268,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 117,000.00 118,000.00

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 630,000.00 670,000.00

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย 10,000.00 10,000.00

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 300,500.00 120,500.00

หมวดรายไดจากทุน 2,000.00 6,000.00

รวมรายไดจัดเก็บเอง 1,262,500.00 1,192,500.00

รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวน

หมวดภาษีจัดสรร 17,550,000.00 18,950,000.00

รวมรายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวน 17,550,000.00 18,950,000.00

รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 29,500,000.00 30,000,000.00

รวมรายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 29,500,000.00 30,000,000.00

รวม 48,312,500.00 50,142,500.00
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รายจายจริงป 2561 ประมาณการ ป 2562 ประมาณการ ป 2563

งบกลาง 7,414,383.85 11,677,940.00 11,845,040.00

งบบุคลากร 7,213,995.00 17,888,500.00 19,124,900.00

งบดําเนินงาน 2,019,115.67 10,672,560.00 10,960,560.00

งบลงทุน 400,000.00 4,909,500.00 5,034,000.00

งบรายจายอื่น 0.00 15,000.00 15,000.00

งบเงินอุดหนุน 1,139,000.00 3,149,000.00 3,163,000.00

18,186,494.52 48,312,500.00 50,142,500.00

18,186,494.52 48,312,500.00 50,142,500.00

รวมจายจากงบประมาณ

รวม

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจาย

จายจากงบประมาณ
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สวนท่ี 2 

เทศบัญญตั ิ

เร่ือง 

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ของ 

เทศบาลตําบลพระซอง 

อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 
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บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบรางเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ เทศบาลตําบลพระซอง

อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม

ดาน ยอดรวม

ดานบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 13,840,340

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3,802,600

ดานบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 9,200,950

แผนงานสาธารณสุข 4,395,440

แผนงานสังคมสงเคราะห 1,550,270

แผนงานเคหะและชุมชน 2,823,860

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 458,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,260,000

ดานการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 850,000

แผนงานการเกษตร 30,000

แผนงานการพาณิชย 86,000

ดานการดําเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง 11,845,040

งบประมาณรายจายทั้งสิ้น 50,142,500



 6,575,340  2,482,000              10,556,340 

 2,624,640  0  2,624,640 

 3,950,700  2,482,000                  7,931,700 

               2,125,000  684,000                2,959,000 

                    612,000  239,000                    856,000 

 980,000  320,000  1,390,000 

 333,000  120,000  508,000 

 200,000  5,000  205,000 

                  284,000  0                  284,000 

                    284,000  0                    284,000 

 15,000  0  15,000 

 15,000  0  15,000 

 26,000  0  26,000 

 26,000  0  26,000 

               9,025,340  3,166,000              13,840,340 

รวมงบ

รายจายตามงานและงบรายจาย

เทศบาลตําบลพระซอง

อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน

งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร                1,499,000 

    เงินเดือน (ฝายการเมือง)  0 

    เงินเดือน (ฝายประจํา)                  1,499,000 

งบดําเนินงาน  150,000 

    คาตอบแทน  5,000 

    คาใชสอย  90,000 

    คาวัสดุ  55,000 

    คาสาธารณูปโภค  0 

งบลงทุน  0 

    คาครุภัณฑ  0 

งบรายจายอื่น  0 

    รายจายอื่น  0 

งบเงินอุดหนุน  0 

    เงินอุดหนุน  0 

                                                          1,649,000 



 288,600  288,600 

 288,600  288,600 

                       176,000                         614,000 

 46,000  420,000 

 30,000  94,000 

                         100,000                           100,000 

 0  2,900,000 

 0  2,900,000 

                       464,600                      3,802,600 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

การรักษาความสงบภายใน

งานปองกันภัยฝายพลเรือน

และระงับอัคคีภัย
รวมงบ

งบบุคลากร  0 

    เงินเดือน (ฝายประจํา)  0 

งบดําเนินงาน  438,000 

    คาตอบแทน  374,000 

    คาใชสอย  64,000 

    คาวัสดุ  0 

งบลงทุน  2,900,000 

    คาครุภัณฑ  2,900,000 

                                             รวม  3,338,000 



352,740 3,841,460

352,740 3,841,460

66,600 2,997,490

61,600 91,600

0 1,299,200

5,000 1,606,690

0 2,362,000

0 2,362,000

419,340 9,200,950

แผนงานการศึกษา

งาน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา

งานระดับกอนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา
รวมงบ

งบบุคลากร 3,488,720

    เงินเดือน (ฝายประจํา) 3,488,720

งบดําเนินงาน 2,930,890

    คาตอบแทน 30,000

    คาใชสอย 1,299,200

    คาวัสดุ 1,601,690

งบเงินอุดหนุน 2,362,000

    เงินอุดหนุน 2,362,000

                                             รวม 8,781,610



                      1,951,440                       1,951,440 

                        1,951,440                         1,951,440 

                      1,079,000                       1,379,000 

                           269,000                            269,000 

 450,000  750,000 

 360,000  360,000 

 0                         700,000 

 0                            700,000 

 0  365,000 

 0  365,000 

 3,030,440                       4,395,440 

แผนงานสาธารณสุข

งาน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

สาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและ

งานสาธารณสุขอื่น
รวมงบ

งบบุคลากร  0 

    เงินเดือน (ฝายประจํา)  0 

งบดําเนินงาน  300,000 

    คาตอบแทน  0 

    คาใชสอย  300,000 

    คาวัสดุ  0 

    เงินอุดหนุน  365,000 

                                             รวม                       1,365,000 

งบลงทุน                          700,000 

    คาครุภัณฑ                            700,000 

งบเงินอุดหนุน  365,000 



1,174,200 1,174,200

1,174,200 1,174,200

276,070 376,070

57,000 57,000

146,070 246,070

70,000 70,000

3,000 3,000

1,450,270 1,550,270

แผนงานสังคมสงเคราะห

งาน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

สังคมสงเคราะห

งานสวัสดิการสังคมและสังคม

สงเคราะห
รวมงบ

งบบุคลากร 0

    เงินเดือน (ฝายประจํา) 0

งบดําเนินงาน 100,000

    คาสาธารณูปโภค 0

                                             รวม 100,000

    คาตอบแทน 0

    คาใชสอย 100,000

    คาวัสดุ 0



1,312,860 0 0 1,312,860

1,312,860 0 0 1,312,860

871,000 260,000 40,000 1,211,000

51,000 0 0 51,000

530,000 260,000 40,000 830,000

290,000 0 0 290,000

0 0 0 40,000

0 0 300,000 300,000

0 0 300,000 300,000

2,183,860 260,000 340,000 2,823,860

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน
งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งานสวนสาธารณะ

งานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล
รวมงบ

งบบุคลากร 0

    เงินเดือน (ฝายประจํา) 0

งานบําบัดน้ําเสีย

งบดําเนินงาน 40,000

    คาตอบแทน 0

    คาใชสอย 0

    คาที่ดินและสิ่งกอสราง 0

                                           40,000

    คาวัสดุ 0

    คาสาธารณูปโภค 40,000

งบลงทุน 0



318,000

318,000

140,000

140,000

458,000

                      140,000                       990,000 

                        140,000                         990,000 

 210,000  270,000 

 210,000  270,000 

                      350,000                    1,260,000 

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

งาน
งานสงเสริมและสนับสนุน

ความเขมแข็งชุมชน
รวมงบ

งบดําเนินงาน 318,000

    คาใชสอย 318,000

งบเงินอุดหนุน 140,000

    เงินอุดหนุน 140,000

                                             รวม 458,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

รวมงบ

งบดําเนินงาน  850,000 

    คาใชสอย  850,000 

งาน

งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น

งบเงินอุดหนุน  60,000 

    เงินอุดหนุน  60,000 

                                             รวม  910,000 



850,000

850,000

850,000

10,000 30,000

0 20,000

10,000 10,000

งบลงทุน 850,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน
งานกอสรางโครงสราง

พื้นฐาน
รวมงบ

    คาที่ดินและสิ่งกอสราง 850,000

                                             รวม 850,000

แผนงานการเกษตร

    คาสาธารณูปโภค 0

รวมงบ

งบดําเนินงาน 20,000

    คาใชสอย 20,000

งาน

งานสงเสริมการเกษตร
งานอนุรักษแหลงน้ําและ

ปาไม



10,000 30,000                                             รวม 20,000



86,000

36,000

50,000

86,000

                         11,845,040 

                            11,845,040 

                         11,845,040 

แผนงานการพาณิชย

งาน

งานตลาดสด รวมงบ

งบดําเนินงาน 86,000

    คาใชสอย 36,000

    คาสาธารณูปโภค 50,000
                                             

รวม
86,000

แผนงานงบกลาง

งาน

งบกลาง รวมงบ

งบกลาง                          11,845,040 

    งบกลาง                             11,845,040 
                                             

รวม
                         11,845,040 
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ยอดรวม

                  13,840,340 

                   3,802,600 

  

 9,200,950 

                   4,395,440 

 1,550,270 

 2,823,860 

 458,000 

                   1,260,000 

                                                          

 850,000 

 30,000 

 86,000 

  

                  11,845,040 

 50,142,500 

แผนงานงบกลาง

งบประมาณรายจายทั้งสิ้น

ดานการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนงานการเกษตร

แผนงานการพาณิชย

ดานการดําเนินงานอื่น

แผนงานสาธารณสุข

แผนงานสังคมสงเคราะห

แผนงานเคหะและชุมชน

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ดานบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ดานบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

ขอ 3. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2563 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 50,142,500 บาท

ขอ 4. งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงิน

อุดหนุนทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 50,142,500 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี้

แผนงาน

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562   สวนที่ 5 มาตรา 65 จึงตรา

เทศบัญญัติขึ้นไวโดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลพระซอง และโดยอนุมัติของผูวาราชการจังหวัด

ขอ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกวา เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2563

ขอ 2. เทศบัญญัติ นี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เปนตนไป

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลพระซอง

อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม

โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2563  อาศัยอํานาจตาม
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ยอดรวม

0

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

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

ตําแหนง ผูวาราชการจังหวัดนครพนม

ตําแหนง นายกเทศมนตรีตําบลพระซอง

เห็นชอบ

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

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

รวมรายจาย

ขอ 6. ใหนายกเทศมนตรีตําบลพระซองปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ไดรับอนุมัติใหเปนไป

ขอ 7. ใหนายกเทศมนตรีตําบลพระซองมีหนาที่รักษาการใหเปนไปตามบัญญัตินี้

ขอ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ



ป 2560 ป 2561

0.00  0.00 100.00

114,082.00         140,704.00 -72.22

49,914.73           57,478.67 -50.00

21,600.00           32,254.00 0.00

185,596.73       230,436.67 

1,571.40            1,881.80 0.00

78,990.00           87,210.00 0.00

1,630.00            1,990.00 0.00

2,050.00            2,300.00 0.00

0.00            3,000.00 0.00

26,250.00           21,250.00 0.00

2,260.00            1,540.00 100.00

112,751.40       119,171.80 

277,455.00         254,745.00 0.00     คาเชาหรือบริการสถานที่ 265,665.00 300,000.00 % 300,000.00

หมวดรายไดจากทรัพยสิน

รวมหมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 118,375.95 117,000.00 118,000.00

     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยาย 795.00 1,000.00 % 2,000.00

     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปน 24,900.00 24,000.00 % 24,000.00

     คาใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูล 3,000.00           3,000.00 %            3,000.00 

     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 1,900.00 5,000.00 % 5,000.00

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 990.00 2,000.00 % 2,000.00

     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 84,720.00 80,000.00 % 80,000.00

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 2,070.95 2,000.00 % 2,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต

รวมหมวดภาษีอากร        202,723.62 203,000.00 268,000.00

     ภาษีปาย           25,517.00 25,000.00 % 25,000.00

     ภาษีบํารุงทองที่           68,596.32 70,000.00 % 35,000.00

     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน         108,610.30 108,000.00 % 30,000.00

     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง  0.00 0.00 % 178,000.00

หมวดภาษีอากร

รายงานประมาณการรายรับ

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลพระซอง

รายรับจริง ประมาณการ

ป 2559 ป 2562 ยอดตาง ป 2563

อําเภอ นาแก  จังหวัดนครพนม



ป 2560 ป 2561

รายรับจริง ประมาณการ

ป 2559 ป 2562 ยอดตาง ป 2563

254,610.57         402,623.78 12.12

532,065.57       657,368.78 

8,851.46           10,010.00 0.00

8,851.46         10,010.00 

0.00  0.00 0.00

51,000.00  1,000.00 -60.00

100,837.00         311,509.64 -60.00

151,837.00       312,509.64 

0.00 2,700.00 200.00

0.00 2,700.00

215,126.86         247,822.16 0.00

8,437,253.65      9,291,000.66 0.00

2,707,343.64  2,902,420.40 0.00

54,290.81           55,961.60 0.00

1,539,295.28  0.00 0.00

3,709,520.52      5,949,838.81 30.43

55,133.45           45,414.22 0.00

48,025.02           59,704.84 0.00     คาภาคหลวงปโตรเลียม 51,862.22 80,000.00 % 80,000.00

     คาภาคหลวงแร 51,436.65 50,000.00 % 50,000.00

     ภาษีสรรพสามิต 3,275,254.43 4,600,000.00 % 6,000,000.00

     ภาษีสุรา 1,522,660.11 0.00 % 0.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 78,375.23 70,000.00 % 70,000.00

     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 2,773,287.97 2,800,000.00 % 2,800,000.00

     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 8,571,028.13 8,500,000.00 % 8,500,000.00

     ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลื่อน 498,717.80 550,000.00 % 550,000.00

หมวดภาษีจัดสรร

รวมหมวดรายไดจากทุน 0.00 2,000.00 6,000.00

     คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 0.00 2,000.00 % 6,000.00

หมวดรายไดจากทุน

     คาขายแบบแปลน 0.00 50,000.00 % 20,000.00

รวมหมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 89,721.40 300,500.00 120,500.00

     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ 89,721.40 250,000.00 % 100,000.00

     เงินที่มีผูอุทิศให 0.00 500.00 % 500.00

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย

รวมหมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย 9,610.62 10,000.00 10,000.00

     รายไดจากสาธารณูปโภคอื่น ๆ 9,610.62 10,000.00 % 10,000.00

รวมหมวดรายไดจากทรัพยสิน 560,185.22 630,000.00 670,000.00

     ดอกเบี้ย 294,520.22 330,000.00 % 370,000.00



ป 2560 ป 2561

รายรับจริง ประมาณการ

ป 2559 ป 2562 ยอดตาง ป 2563

1,175,614.00         919,854.00 0.00

17,941,603.23   19,472,016.69 

25,403,688.00     25,906,261.41 1.69

25,403,688.00   25,906,261.41 

44,336,393.39   46,710,474.99 รวมทุกหมวด    32,983,553.35 48,312,500.00 50,142,500.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 14,277,053.00 29,500,000.00 30,000,000.00

     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจ 14,277,053.00 29,500,000.00 % 30,000,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

รวมหมวดภาษีจัดสรร 17,725,883.54 17,550,000.00 18,950,000.00

     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม 903,261.00 900,000.00 % 900,000.00
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รวม บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

รวม บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

ประมาณการสูงกวาปที่แลว  เนื่องจาก  สถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโนมสูงขึ้น

คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 24,000

ประมาณการเทากับปที่แลว  เนื่องจาก  สถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโนมเทา

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง 2,000

ประมาณการเทากับปที่แลว  เนื่องจาก  สถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโนมเทา

คาใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย 3,000

ประมาณการเทากับปที่แลว  เนื่องจาก  สถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโนมเทา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 2,000

ประมาณการเทากับปที่แลว  เนื่องจาก  สถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโนมเทา

คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 5,000

ประมาณการเทากับปที่แลว  เนื่องจาก  สถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโนมเทา

คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 80,000

ประมาณการเทากับปที่แลว  เนื่องจาก  สถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโนมเทา

ประมาณการเทากับปที่แลว  เนื่องจาก  สถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโนมเทา

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 118,000

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 2,000

ภาษีบํารุงทองที่ 35,000

ประมาณการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง  พ.ศ.  2562  

ภาษีปาย 25,000

ประมาณการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง  พ.ศ.  2562  

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 30,000

ประมาณการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง  พ.ศ.  2562  

รายไดจัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 268,000

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 178,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายทั่วไป

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 50,142,500   บาท  แยกเปน

เทศบาลตําบลพระซอง

อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม
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รวม บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

รวม บาท

จํานวน บาท

รวม บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

รวม บาท

จํานวน บาท

รวม บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

ประมาณการสูงกวาปที่แลว  เนื่องจาก  สถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโนมสูงขึ้น

คาภาคหลวงแร 50,000

ภาษีธุรกิจเฉพาะ 70,000

ประมาณการเทากับปที่แลว  เนื่องจาก  สถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโนมเทา

ภาษีสรรพสามิต 6,000,000

ประมาณการเทากับปที่แลว  เนื่องจาก  สถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโนมเทา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 2,800,000

ประมาณการเทากับปที่แลว  เนื่องจาก  สถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโนมเทา

ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลื่อน 550,000

ประมาณการเทากับปที่แลว  เนื่องจาก  สถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโนมเทา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 8,500,000

ประมาณการสูงกวาปที่แลว  เนื่องจาก  สถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโนมสูงขึ้น

รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 18,950,000

ประมาณการต่ํากวาปที่แลว  เนื่องจาก  สถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโนมลดลง

หมวดรายไดจากทุน 6,000

คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 6,000

คาขายแบบแปลน 20,000

ประมาณการต่ํากวาปที่แลว  เนื่องจาก  สถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโนมลดลง

รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ 100,000

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 120,500

เงินที่มีผูอุทิศให 500

ประมาณการเทากับปที่แลว  เนื่องจาก  สถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโนมเทา

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย 10,000

รายไดจากสาธารณูปโภคอื่น ๆ 10,000

ประมาณการเทากับปที่แลว  เนื่องจาก  สถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโนมเทา

ประมาณการเทากับปที่แลว  เนื่องจาก  สถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโนมเทา

ดอกเบี้ย 370,000

ประมาณการสูงกวาปที่แลว  เนื่องจาก  สถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโนมสูงขึ้น

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 670,000

คาเชาหรือบริการสถานที่ 300,000
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จํานวน บาท

จํานวน บาท

รวม บาท

จํานวน บาทเงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่และภารกิจถายโอน 30,000,000

ประมาณการสูงกวาปที่แลว  เนื่องจาก  สถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโนมสูงขึ้น

ประมาณการเทากับปที่แลว  เนื่องจาก  สถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโนมเทา

รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 30,000,000

คาภาคหลวงปโตรเลียม 80,000

ประมาณการเทากับปที่แลว  เนื่องจาก  สถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโนมเทา

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน 900,000

ประมาณการเทากับปที่แลว  เนื่องจาก  สถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโนมเทา
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             695,520.00         695,520.00 
 

409 46 
 % 

             120,000.00         120,000.00  0  % 

             120,000.00         120,000.00  0  % 

             198,720.00         198,720.00  0  % 

           1,458,844.00      1,374,480.00  0  % 

   รายจายจริง  ประมาณการ

   ป 2559  ป 2562
 ยอดตาง 

(%)
 ป 2563

อําเภอนาแก    จังหวัดนครพนม

 งานบริหารทั่วไป       

 เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก          120,000.00        120,000.00  120,000 

 เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา

นายกเทศมนตรี นายกองคการบริหาร

สวนตําบล

         198,720.00        198,720.00  198,720 

 เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น
      1,490,400.00      1,490,400.00  1,490,400 

รายงานประมาณการรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลพระซอง

 เงินเดือนนายก/รองนายก          695,520.00 136,520.00        695,520 

 เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/   

 รองนายก
         120,000.00 120,000.00        120,000 

 งบบุคลากร       

 เงินเดือน (ฝายการเมือง)       

 แผนงานบริหารงานทั่วไป       
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   รายจายจริง  ประมาณการ

   ป 2559  ป 2562
 ยอดตาง 

(%)
 ป 2563

     2,593,084.00     2,508,720.00     

          

           1,669,258.61      1,847,100.00  5.18  % 

     0  0  -59.25  % 

             196,274.10         228,000.00  0  % 

             811,480.00         898,320.00  13.62  % 

               53,250.00           43,420.00  4.76  % 

     2,730,262.71     3,016,840.00     

     5,323,346.71     5,525,560.00     

          

          

             825,500.00         798,010.00  0  % 

               23,987.50           18,125.00  0  % 

     0  0  0  % 

 เงินเดือน (ฝายประจํา)       

     2,624,640.00    2,065,640.00  2,624,640 

 เงินเดือนพนักงาน       2,151,710.00  2,716,500  2,857,260 

 รวมเงินเดือน (ฝายการเมือง)

 รวมเงินเดือน (ฝายประจํา)      3,321,090.00  3,730,500  3,950,700 

 รวมงบบุคลากร      5,945,730.00  5,796,140  6,575,340 

 คาตอบแทนพนักงานจาง          238,260.00  670,000  761,280 

 เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง          211,600.00  50,000  52,380 

 เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน                      -    24,000  9,780 

 เงินประจําตําแหนง          719,520.00  270,000  270,000 

 คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลา

ราชการ
            3,800.00  5,000  5,000 

 คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปน

ประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
      1,118,000.00  385,000  385,000 

 คาเบี้ยประชุม           18,200.00  20,000  20,000 

 งบดําเนินงาน       

 คาตอบแทน       
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             123,000.00         132,000.00  23.08  % 

                7,600.00           12,142.00  -50  % 

        980,087.50       960,277.00     

          

             307,390.47     0  % 

               251,930.00         202,752.00  0  % 

                 20,000.00           20,000.00  0  % 

                  5,000.00            9,000.00  0  % 

       0  0  0  % 

                 27,870.00            2,434.25  0  % 

                  2,590.47  0  -100  % 

               48,140.00           57,505.00  -55.56  % 

 คาเชาบาน          148,100.00  156,000  192,000 

 คาจางเหมาบริการ  0  250,000  250,000 
 คาเชาทดนทตงตลาดสดตาบลพระ

ซอง
 0  20,000  20,000 

 คาใชสอย       

 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ          326,800.00  0  0 

 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร             5,000.00  20,000  10,000 

 รวมคาตอบแทน      1,293,100.00  586,000  612,000 

 คาาเบี้ยประกันภัย  0  10,000         10,000.00 

 รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ           74,430.00  180,000  80,000 

 คาวารสารสิ่งพิมพ/จัดพิมพ /คา

ถายเอกสาร
 0  30,000  30,000 

 คาใชจายในการรับบริการ  0  15,000  15,000 

 คาใชจายในการสํารวจและรังวัด

ที่ดินสาธารณประโยชน
 0  20,000  20,000 
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       0  0  0  % 

       0            4,500.00  0  % 

                 10,000.00            9,500.00  0  % 

       0  0  0  % 

         134,900.00 

               384,476.90         581,679.00  0  % 

       0           78,324.00  0  % 

       0         399,070.00  -100  % 

       0  0  0  % 

               55,790.00           34,850.00  0  % 

 คาใชจายเงินรางวัลสวนแบง

คาปรับจราจร
            5,000.00  5,000  5,000 

 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ          500,000.00  300,000  300,000 

 คาชดใชสินไหมทดแทนความ

เสียหาย
            5,000.00  5,000  5,000 

 คาใชจายโครงการจัดงานวันเทศบาล           10,000.00  10,000  10,000 

 รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ

ที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
      

 คาของขวัญ ของรางวัลหรือเงิน

รางวัล หรือคาพวงมาลัย ชอดอกไม 
            5,000.00  5,000  5,000 

 คาใชจายในโครงการศึกษาดูงาน

หลักปรัชญาฯ

 คาใชจายในโครงการอบรมคุณธรรม

 จริยธรรม บุคลากรเทศบาลตําบล
 0  20,000  20,000 

 คาบํารุงรักษาและซอมแซม           60,000.00  60,000  60,000 

 คาใชจายในการเลือกตั้ง             5,000.00  150,000  150,000 

 คาใชจายในโครงการพัฒนา

บุคลากรเทศบาลตําบลพระซอง
 0  400,000  0 
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        940,697.37     1,399,614.25     

          

               69,985.00           49,943.00  60  % 

                4,690.00            3,830.00  0  % 

                9,641.00           29,986.00  0  % 

                4,135.00  0  0  % 

                8,240.00           32,250.00  0  % 

             136,500.00         103,780.00  0  % 

                5,300.00  0  0  % 

               24,060.00           29,880.00  0  % 

     0  0  % 

        262,551.00       249,669.00     

          

             136,977.62         125,477.92  0  % 

                9,822.08           12,216.22  0  % 

                8,864.91            8,097.22  0  % 

 รวมคาใชสอย        991,230.00  1,480,000  980,000 

 คาวัสดุ       

 วัสดุยานพาหนะและขนสง  0  40,000  40,000 

 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น          109,660.00  150,000  150,000 

 วัสดุงานบานงานครัว           17,967.00  20,000  20,000 

 วัสดุกอสราง                      -    5,000  5,000 

 วัสดุสํานักงาน           79,933.00  50,000  80,000 

 วัสดุไฟฟาและวิทยุ             4,000.00  5,000  5,000 

 คาสาธารณูปโภค       

 คาไฟฟา          135,651.99  130,000  130,000 

 วัสดุอื่น  0  3,000  3,000 

 รวมคาวัสดุ        248,795.00  303,000  333,000 

 วัสดุโฆษณาและเผยแพร             5,180.00  10,000  10,000 

 วัสดุคอมพิวเตอร           32,055.00  20,000  20,000 

 คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล             7,950.02  20,000  20,000 

 คาบริการโทรศัพท           10,114.55  15,000  15,000 
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                4,997.00  0  0  % 

               29,553.40           19,474.00  0  % 

        190,215.01       165,265.36     

     2,373,550.88     2,774,825.61     

          

          

            

     1,284,100.00 

          11,000.00 

          42,000.00 

           7,800.00 

       0  0  100  % 

       0  0  100  % 

 จัดซื้อถังน้ํารอน

 จัดซื้อเกาอี้พลาสติก  0  0  50,000 

 รวมคาสาธารณูปโภค        182,935.86  200,000  200,000 

 รวมงบดําเนินงาน      2,716,060.86  2,569,000  2,125,000 

 คาบริการไปรษณีย                211.60  5,000  5,000 

 คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม           29,007.70  30,000  30,000 

 ครุภัณฑสํานักงาน       

 จัดซื้อเกาอี้จัดเลี้ยงหนัง  PVC  0  0  18,000 

 งบลงทุน       

 คาครุภัณฑ       

 จัดซื้อเกาอี้ขาเหล็กบุนวม           20,000.00 

         132,000.00 

            9,900.00 

 จัดซื้อครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

 จัดซื้อตูเหล็ก 2 บาน

 จัดซื้อคอมพิวเตอรโนตบุค 2  เครื่อง

 จัดซื้อเครื่องปริ๊นเตอร

            56,000  จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยก
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       0  0  100  % 

       0  0  100  % 

       0  0  100  % 

       0  0  -100  % 

            

       0  0  -100  % 

            

       0  0  -100  % 

           33,000.00 

            

       0  0  -100  % 

         33,000.00     1,344,900.00     

         33,000.00     1,344,900.00     

 47,500  0 

 ครุภัณฑคอมพิวเตอร       

ชุดรับแขก จํานวน 1 ชุด
  0 

 ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

 จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร

 จัดซื้อเต็นท  0  0  100,000 

 จัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง  

จํานวน  5  เครื่อง
 0 

 35,000  0 

 ครุภัณฑงานบานงานครัว       

 จัดซื้อโตะพับอเนกประสงค  0  0  30,000 

 จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม  0  0  30,000 

 รวมงบลงทุน        173,900.00  483,900  228,000 

 คาจัดซื้อซุมเฉลิมพระเกียรติ  0  400,000  0 

 รวมคาครุภัณฑ        173,900.00  483,900  228,000 

 อุปกรณอานบตรแบบอเนกประสงค

 (Smart Card Reader) จํานวน2 

เครื่อง

 0  1,400  0 

 ครุภัณฑอื่น       
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                 12,000.00           10,000.00  0  % 

         12,000.00         10,000.00     

         12,000.00         10,000.00     

          

          

     26,000           26,000.00  0  % 

       0  0  0  % 

 26,000         26,000.00     

 งบรายจายอื่น       

 รวมงบรายจายอื่น          12,000.00  15,000  15,000 

 งบเงินอุดหนุน       

 คาจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย 

ประเมินความพึงพอใจ หรือพัฒนา
 15,000  15,000 

 รวมรายจายอื่น          12,000.00  15,000  15,000 

 รายจายอื่น       

 รายจายอื่น           12,000.00     

 อุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุน

เพื่อจัดหาบุคลากร และวัสดุ

ครุภัณฑประจําศูนยปฏิบัติ

ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจ

หนาที่ขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นระดับอําเภอ

 0  26,000  26,000 

 รวมเงินอุดหนุน          26,000.00  26,000  26,000 

 เงินอุดหนุน       

 เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น           26,000.00  0  0 
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 26,000         26,000.00     

     7,767,897.59     9,681,285.61     

        

          

          

             259,210.00         389,520.00  15.33  % 

     0  0  0  % 

               71,160.00         148,080.00  3.87  % 

                8,550.00           11,340.00  -100  % 

        338,920.00       548,940.00     

        338,920.00       548,940.00     

          

          

     0  0  0  % 

 0  0     

          

 รวมงบเงินอุดหนุน          26,000.00  26,000  26,000 

 รวมงานบริหารทั่วไป      8,873,690.86  8,890,040        9,025,340 

 เงินประจําตําแหนง  0  60,000  60,000 

 คาตอบแทนพนักงานจาง  0  155,000  161,000 

 เงินเดือน (ฝายประจํา)       

 เงินเดือนพนักงาน          205,560.00  1,200,000         1,278,000 

 งานวางแผนสถิติและวิชาการ       

 งบบุคลากร       

 คาตอบแทน       
 คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลา

ราชการ
 0  5,000  5,000 

 รวมงบบุคลากร        205,560.00  1,421,000        1,499,000 

 งบดําเนินงาน       

 เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง  0  6,000  0 

 รวมเงินเดือน (ฝายประจํา)        205,560.00  1,421,000        1,499,000 

 รวมคาตอบแทน  0  5,000  5,000 

 คาใชสอย       
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       0            9,500.00  0  % 

            

       0           25,268.00  0  % 

       3,210           32,805.00  100  % 

     0            2,400.00  0  % 

 3,210         69,973.00     

          

     0           24,161.00  0  % 

     0               450.00  0  % 

     0            2,390.00  0  % 

 0         27,001.00     

           3,210.00         96,974.00     

        342,130.00       645,914.00     

 รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ

ที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
      

 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ  0  30,000  30,000 

 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ       

 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ  0  30,000  30,000 

 วัสดุสํานักงาน  0  30,000  30,000 

 วัสดุโฆษณาและเผยแพร  0  5,000  5,000 

 รวมคาใชสอย  0  70,000  90,000 

 คาวัสดุ       

 คาใชจายในโครงการจัดทํา

แผนพัฒนาเทศบาล
 0  0  20,000 

 คาบํารุงรักษาและซอมแซม  0  10,000  10,000 

 รวมงบดําเนินงาน  0  130,000  150,000 

 รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ        205,560.00  1,551,000   1,649,000.00 

 วัสดุคอมพิวเตอร  0  20,000  20,000 

 รวมคาวัสดุ  0  55,000  55,000 
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           1,018,140.00      1,048,920.00  4.35  % 

               36,000.00           36,000.00  62.5  % 

             291,150.00         323,760.00  28.5  % 

               24,960.00           16,700.00  70.37  % 

     1,370,250.00     1,425,380.00     

     1,370,250.00     1,425,380.00     

          

          

     0  0  100  % 

     0  0  0  % 

 งานบริหารงานคลัง       

 งบบุคลากร       

 เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง           45,372.55  27,000  46,000 

 รวมเงินเดือน (ฝายประจํา)      1,510,822.63  2,237,300  2,482,000 

 เงินประจําตําแหนง           41,000.00  48,000  78,000 

 คาตอบแทนพนักงานจาง          424,505.05  421,000  541,000 

 เงินเดือน (ฝายประจํา)       

 เงินเดือนพนักงาน          952,958.03  1,741,300  1,817,000 

 เงินเพิ่มตางๆของพนักงาน

 คาจางลูกจางประจํา

            8,535.00 

          38,452.00 

 คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลา

ราชการ
 0  5,000  5,000 

 คาตอบแทน       

 คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปน

ประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
 0  5,000  10,000 

 รวมงบบุคลากร      1,510,822.63  2,237,300  2,482,000 

 งบดําเนินงาน       
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             103,500.00         114,000.00  29.85  % 

               18,570.00           42,419.75  0  % 

        122,070.00       156,419.75     

          

             126,000.00         144,000.00  0  % 

       0  0  66.67  % 

            

               105,080.20           88,496.00  -20  % 

       0           19,994.00  0  % 

                  5,400.00  9,780  0  % 

       0  0  0  % 

     0  3,200  0  % 

        236,480.20       265,470.00     

 คาเชาบาน           73,800.00  134,000  174,000 

 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ  0  90,000  150,000 

 รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ

ที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
      

 คาใชสอย       

 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ           30,000.00  0  0 

 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร             1,600.00  50,000  50,000 

 รวมคาตอบแทน          75,400.00  194,000  239,000 

 คาบํารุงรักษาและซอมแซม             1,540.00  20,000  20,000 

 รวมคาใชสอย        186,250.00  280,000  320,000 

 คาใชจายในโครงการประชาสมพนธ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ

ภาษี

            5,400.00  10,000  10,000 

 คาใชจายในโครงการฝกอบรมให

ความรูเกี่ยวกับภาษีและคาธรรมเนียม
 0  10,000  10,000 

 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ          149,310.00  100,000  80,000 

 คาใชจายในโครงการจัดทําหรือ

ปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษีและ
 0  50,000  50,000 
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               57,992.00           39,999.90  14.29  % 

     0  0  100  % 

               39,890.00           39,890.00  0  % 

         97,882.00         79,889.90     

          

                   238.00            3,067.00  0  % 

             238.00           3,067.00     

        456,670.20       504,846.65     

          

          

            

       0  0  -100  % 

 0  0     

 0  0     

     1,826,920.20     1,930,226.65     

 รวมคาวัสดุ        104,686.05  105,000  120,000 

 คาสาธารณูปโภค       

 วัสดุโฆษณาและเผยแพร  0  5,000  10,000 

 วัสดุคอมพิวเตอร           39,695.00  30,000  30,000 

 คาวัสดุ       

 วัสดุสํานักงาน           64,991.05  70,000  80,000 

 คาครุภัณฑ       

 ครุภัณฑคอมพิวเตอร           42,000.00     

 รวมงบดําเนินงาน        366,336.05  584,000  684,000 

 งบลงทุน       

 คาบริการไปรษณีย  0  5,000  5,000 

 รวมคาสาธารณูปโภค  0  5,000  5,000 

 รวมงบลงทุน          42,000.00  1,400  0 

 รวมงานบริหารงานคลัง      1,919,158.68  2,822,700  3,166,000 

 อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค  0  1,400  0 

 รวมคาครุภัณฑ          42,000.00  1,400  0 



 ป 2560  ป 2561

   รายจายจริง  ประมาณการ

   ป 2559  ป 2562
 ยอดตาง 

(%)
 ป 2563

     9,936,947.79   12,257,426.26     

        

        

          

          

             283,140.00         131,304.52  3.26  % 

     0            1,667.74  0  % 

        283,140.00       132,972.26     

        283,140.00       132,972.26     

          

          

     0  0  28.57  % 

     0  0  100  % 

 0  0     

          

     0           19,714.00  0  % 

 รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป    10,998,409.54  13,263,740  13,840,340.00 

 แผนงานการรักษาความสงบภายใน       

 เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน  0  13,200  13,200 

 รวมเงินเดือน (ฝายประจํา)        275,400.00  279,900  288,600 

 เงินเดือน (ฝายประจํา)       

 เงินเดือนพนักงาน          275,400.00  266,700  275,400 

 งานบรหารทวไปเกยวกบการรกษาความสงบ

ภายใน
      

 งบบุคลากร       

 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  0  0  10,000 

 รวมคาตอบแทน  0  28,000  46,000 

 คาตอบแทน       

 คาเชาบาน  0  28,000  36,000 

 รวมงบบุคลากร        275,400.00  279,900  288,600 

 งบดําเนินงาน       

 คาใชสอย       

 คาบํารุงรักษาและซอมแซม  0  30,000  30,000 
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 0         19,714.00     

          

               37,320.00            8,800.00  0  % 

               55,000.00           67,500.00  14.29  % 

               92,320.00  0  -100  % 

         92,320.00         76,300.00     

         92,320.00         96,014.00     

        375,460.00       228,986.26     

        

          

          

     0         288,000.00  3.89  % 

 0       288,000.00     

          

 วัสดุยานพาหนะและขนสง             1,320.00  20,000  20,000 

 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น           97,500.00  70,000  80,000 

 รวมคาใชสอย  0  30,000  30,000 

 คาวัสดุ       

 งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย       

 งบดําเนินงาน       

 รวมงบดําเนินงาน        111,820.00  162,400  176,000 
 รวมงานบรหารทวไปเกยวกบการรกษาความ

สงบภายใน
       387,220.00  442,300  464,600 

 วัสดุเครื่องดับเพลิง  0  14,400  0 

 รวมคาวัสดุ        111,820.00  104,400  100,000 

 รวมคาตอบแทน  0  360,000  374,000 

 คาใชสอย       

 คาตอบแทน       

 คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปน

ประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
 0  360,000  374,000 
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               316,920.00           80,000.00  0  % 

       0  0  -100  % 

                 28,800.00  0  0  % 

                 15,350.00           19,600.00  50  % 

        361,070.00         99,600.00     

        361,070.00       387,600.00     

          

          

            

       0  0  100  % 

 รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ

ที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
      

 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ

ของ อปพร. ของเทศบาลตําบลพระ
         351,960.00  10,000  10,000 

 รวมงบดําเนินงาน        410,360.00  424,000  438,000 

 งบลงทุน       

 คาใชจายในโครงการฝกซอม

แผนการปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย

          29,600.00  20,000  30,000 

 รวมคาใชสอย        410,360.00  64,000  64,000 

 คาใชจายในโครงการดําเนินงาน

ของศูนยกูชีพเทศบาลตําบลพระซอง
 0  10,000  0 

 คาใชจายในโครงการปองกันและ

ลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล
          28,800.00  24,000  24,000 

 โครงการจดซอรถยนตบรรทุกนา

ดับเพลิงแบบเอนกประสงค จํานวน1

 คัน

 0  0  2,900,000 

 คาครุภัณฑ       

 ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง       
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       0  0  -100  % 

         10,400.00  0     

         10,400.00  0     

        371,470.00       387,600.00     

        746,930.00       616,586.26     

        

        

          

          

             296,760.00         314,580.00  5.61  % 

        296,760.00       314,580.00     

        296,760.00       314,580.00     

          

 รวมคาครุภัณฑ                    -    1,000,000  2,900,000 

 รวมงบลงทุน  0  1,000,000  2,900,000 

 รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)  

ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 

2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต

สูงสุดไมต่ํากวา  110  กิโลวัตต

 0  1,000,000  0 

 งบบุคลากร       

 เงินเดือน (ฝายประจํา)       

 แผนงานการศึกษา       

 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา       

 รวมงานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย        410,360.00  1,424,000  3,338,000 

 รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน        797,580.00  1,866,300  3,802,600 

 รวมงบบุคลากร        287,280.00  334,000  352,740 

 งบดําเนินงาน       

 เงินเดือนพนักงาน          287,280.00  334,000  352,740 

 รวมเงินเดือน (ฝายประจํา)        287,280.00  334,000  352,740 
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     0  0  22.86  % 

     0  0  100  % 

 0  0     

          

     0  0  0  % 

 0  0     

 0  0     

        296,760.00       314,580.00     

        

          

          

           1,558,140.00      1,656,900.00  9.23  % 

     0  100  % 

           1,150,545.00         902,400.00  3.7  % 

 คาตอบแทน       

 คาเชาบาน  0  42,000  51,600 

 รวมคาวัสดุ  0  5,000  5,000 

 รวมงบดําเนินงาน           3,000.00  47,000  66,600 

 คาวัสดุ       

 วัสดุการศึกษา  0  5,000  5,000 

 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  0  0  10,000 

 รวมคาตอบแทน  0  42,000  61,600 

 เงินเดือนพนักงาน  0  1,785,300  1,950,000 

 เงินวิทยฐานะ  0  0  56,000 

 งบบุคลากร       

 เงินเดือน (ฝายประจํา)       

 รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา        290,280.00  381,000  419,340 

 งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา       

 คาตอบแทนพนักงานจาง  0  1,406,640  1,458,720 
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               79,920.00           31,680.00  -17.86  % 

     2,788,605.00     2,590,980.00     

     2,788,605.00     2,590,980.00     

          

          

                6,726.00            4,200.00  0  % 

           6,726.00           4,200.00     

          

            

                 99,000.00         100,000.00  0  % 

       579,000  0  0  % 

 งบดําเนินงาน       

 คาตอบแทน       

 รวมเงินเดือน (ฝายประจํา)  0  3,221,160  3,488,720 

 รวมงบบุคลากร  0  3,221,160  3,488,720 

 เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง  0  29,220  24,000 

 คาใชจายในการจัดงานวันเด็ก

แหงชาติ
         100,000.00  100,000  100,000 

 คาใชสอย       

 รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ

ที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
      

 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  0  30,000  30,000 

 รวมคาตอบแทน  0  30,000  30,000 

 โครงการสนับสนุนคาใชจายการ

บริหารสถานศึกษา
 0  0  0 
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       0  0  100  % 

       0  0  0  % 

               321,760.00         285,600.00  12.75  % 

               894,600.00         823,200.00  12.75  % 

     1,315,360.00     1,208,800.00     

          

           1,496,959.40      1,474,124.74  2.79  % 

     1,496,959.40     1,474,124.74     

     2,819,045.40     2,687,124.74     

          

 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการ

บริหารสถานศึกษา (คาอาหาร
 0  730,100  823,200 

 รวมคาใชสอย      1,287,200.00  1,083,400  1,299,200 

 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการ

บริหารสถานศึกษา
      1,187,200.00  0  0 

 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการ

บริหารสถานศึกษา  (คาจัดการเรียน

  การสอน)

 0  253,300  285,600 

 โครงการสนบสนุนคาใชจายการ

บริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุน

สนับสนุนคาใชจายในการจัด

การศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

(ศพด.)

                     -    0  90,400 

 งบเงินอุดหนุน       

 รวมคาวัสดุ      1,650,035.64  1,558,160  1,601,690 

 รวมงบดําเนินงาน      2,937,235.64  2,671,560  2,930,890 

 คาวัสดุ       

 คาอาหารเสริม (นม)       1,650,035.64  1,558,160  1,601,690 
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                         -                       -    0  % 

                 90,000.00           90,000.00  0  % 

             2,272,000.00      2,261,000.00  0.18  % 

     2,362,000.00     2,351,000.00     

     2,362,000.00     2,351,000.00     

     7,969,650.40     7,629,104.74     

     8,266,410.40     7,943,684.74     

        

        

          

          

             873,060.00         808,880.00  31.02  % 

                     -   

               18,000.00           18,000.00  0  % 

 เงินเพิ่มตางๆของพนักงาน             5,700.00 

 เงินอุดหนุน       

 รวมงบเงินอุดหนุน      2,498,000.00  2,358,000  2,362,000 

 รวมงานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา      6,722,435.64  8,250,720  8,781,610 

 อุดหนุนอาหารกลางวัน  0  2,268,000  2,272,000 

 รวมเงินอุดหนุน      2,498,000.00  2,358,000  2,362,000 

 เงินอุดหนุนสวนราชการ       2,498,000.00  0  0 

 อุดหนุนโครงการแขงขันความเปน

เลิศทางวิชาการ
 0  90,000  90,000 

 เงินเดือน (ฝายประจํา)       

 เงินเดือนพนักงาน          604,280.00  976,000     1,134,720.00 

 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข       

 งบบุคลากร       

 รวมแผนงานการศึกษา      7,012,715.64  8,631,720  9,200,950 

 แผนงานสาธารณสุข       

 เงินประจําตําแหนง           27,500.00  60,000  60,000 
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             220,080.00         396,720.00  -0.47  % 

               29,340.00           42,700.00  -14.29  % 

     1,140,480.00     1,266,300.00     

     1,140,480.00     1,266,300.00     

          

          

 0  0  0  % 

     0  0  0  % 

               74,854.91           56,000.00  0  % 

               16,370.00            8,400.00  0  % 

         91,224.91         64,400.00     

          

                         -    0  0  % 

       0         453,000.00  0  % 

               588,000.00  0  0  % 

 รวมงบบุคลากร        795,160.00  1,806,000   1,951,440.00 

 งบดําเนินงาน       

 เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง           24,000.00  70,000  60,000 

 รวมเงินเดือน (ฝายประจํา)        795,160.00  1,806,000   1,951,440.00 

 คาตอบแทนพนักงานจาง          133,680.00  700,000  696,720 

 รวมคาตอบแทน          52,439.00  125,000      269,000.00 

 คาใชสอย       

 คาเชาบาน           45,500.00  84,000  84,000 

 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร             6,939.00  36,000  36,000 

 คาตอบแทน       

 คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลา

ราชการ
 0  5,000  5,000 

 0  0           144,000 
 คาตอบแทนผูปฏบตราชการอนเปน

ประโยชน ฯ

 คาจางเหมาบริการแรงงาน  0  350,000  350,000 

 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ          577,500.00  0  0 

 คาจางเหมาบริการตาง ๆ  0  20,000  20,000 
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                 75,186.00           38,052.00  0  % 

                1,500.00            8,110.00  0  % 

        664,686.00       499,162.00     

          

               13,879.00           17,057.00  0  % 

     0  0  0  % 

                1,700.00           55,205.00  0  % 

     0  0  0  % 

               38,080.00  0  0  % 

               58,500.00           59,700.00  0  % 

     0  0  0  % 

                2,400.00            3,372.00  0  % 

     0  0  0  % 

               28,690.00           14,510.00  0  % 

 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ           84,942.00  50,000  50,000 

 คาบํารุงรักษาและซอมแซม           13,780.00  30,000  30,000 

 รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ

ที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
      

 วัสดุงานบานงานครัว  0  70,000  70,000 

 วัสดุกอสราง  0  5,000  5,000 

 วัสดุสํานักงาน           29,479.00  30,000  30,000 

 วัสดุไฟฟาและวิทยุ             1,440.00  5,000  5,000 

 รวมคาใชสอย        676,222.00  450,000  450,000 

 คาวัสดุ       

 วัสดุเครื่องแตงกาย             5,480.00  30,000  30,000 

 วัสดุคอมพิวเตอร           23,855.00  30,000  30,000 

 วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  0  50,000  50,000 

 วัสดุโฆษณาและเผยแพร  0  10,000  10,000 

 วัสดุยานพาหนะและขนสง  0  50,000  50,000 

 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น           53,840.00  80,000  80,000 
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        158,549.00       149,844.00     

        914,459.91       713,406.00     

          

          

            

       0  0  -100  % 

 0  0     

 0  0     

     2,054,939.91     1,979,706.00     

        

          

          

            

 ครุภัณฑคอมพิวเตอร       
 อุปกรณอานบตรแบบอเนกประสงค

 (Smart Card Reader) จํานวน 1 

เครื่อง

 0  700  0 

 งบลงทุน       

 คาครุภัณฑ       

 รวมคาวัสดุ        114,094.00  360,000  360,000 

 รวมงบดําเนินงาน        842,755.00  935,000        1,079,000 

 งบดําเนินงาน       

 คาใชสอย       

 รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข      1,637,915.00  2,741,700  3,030,440 

 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น       

 รวมคาครุภัณฑ  0  700  0 

 รวมงบลงทุน  0  700  0 

 รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ

ที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
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                 68,190.00           18,966.00  0  % 

       0  0  0  % 

               100,800.00           57,660.00  0  % 

       0  0  0  % 

       0  0  -100  % 

                  9,950.00            8,000.00  0  % 

       0  0  0  % 

       0  0  -100  % 

 คาใชจายในโครงการปองกัน

บรรเทาและบําบัดยาเสพติด
          29,720.00 

 โครงการขับเคลื่อนตลาดประชารัฐ

 ทองถิ่นสุขใจดานอนามัย
 0  30,000  30,000 

 โครงการรณรงคปองกันแกไข

ปญหาสิ่งแวดลอม (ทุกดาน)
 0  24,000  0 

 คาใชจายในโครงการรณรงค

ตอตานยาเสพติด
 0  10,000  10,000 

 คาใชจายในโครงการรวมแรงรวมใจ

ตานภัยไขเลือดออก
         106,300.00  80,000  80,000 

 คาใชจายในโครงการปองกัน

บรรเทาและบําบัดรักษาโรคติดตอ
          34,820.00  40,000  40,000 

 โครงการสงเสริมการออกกําลังกาย

เพื่อสุขภาพ
            3,300.00  20,000  0 

 โครงการรณรงครกษาความสะอาด

ชมชน
            9,650.00  10,000  10,000 

 โครงการลดปริมาณและคัดแยก

ขยะอินทรียหรือขยะเปยกครัวเรือน
 0  10,000  10,000 
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       0  0  100  % 

       0           44,100.00  -100  % 

       0  0  0  % 

       0  0  0  % 

        178,940.00       128,726.00     

 โครงการสตวปลอดโรคคน

ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตาม

พระปณิธานศาสตราจารย ดร.

สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬา

ภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี

         367,580.00  60,000  0 

 โครงการสารวจขอมูลจานวนสตว

และขึ้นทะเบียนสัตวตามโครงการ

สัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค

พิษสนัขบา

 0  40,000  40,000 

 โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัย

จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน 

ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานอง

นางเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ 

อัครราชกุมารี กรมพระศรี

สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

 0  0  60,000 

 โครงการอาสาสมัครทองถิ่นรักษ

โลกตําบลพระซอง
 0  20,000  20,000 

 รวมคาใชสอย        183,790.00  344,000  300,000 
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        178,940.00       128,726.00     

          

          

            

       0  0  -100  % 

            

       0  0  100  % 

       0  0  100  % 

       0  0  100  % 

       0  0  100  % 

       0  0  100  % 

 คาครุภัณฑ       

 ครุภัณฑการเกษตร       

 รวมงบดําเนินงาน        183,790.00  344,000  300,000 

 งบลงทุน       

 โครงการจดซอเครองออกกาลง

กายประจําหมูบาน หมูที่ 15 บาน

โพนแพง

 0  0  100,000 

 โครงการจดซอเครองออกกาลง

กายประจําหมูบาน หมูที่ 4 บาน

พระซองนอย

 0  0  100,000 

 โครงการจดซอเครองออกกาลง

กายประจําหมูบาน หมูที่ 1 บาน

พระซอง

 0  0  100,000 

 โครงการจดซอเครองออกกาลง

กายประจําหมูบาน หมูที่ 10 บาน

สองคอน

 0  0  100,000 

 จัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน  0  177,000  0 

 ครุภัณฑกีฬา       

 โครงการจดซอเครองออกกาลง

กายประจําหมูบาน หมูที่ 5 บานนา

สีนวล

 0  0  100,000 
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       0  0  -100  % 

       0  0  -100  % 

       0  0  -100  % 

 0  0     

 0  0     

          

          

            

       0  0  -100  % 

 รวมคาครุภัณฑ  0  1,177,000          700,000 

 รวมงบลงทุน  0  1,177,000          700,000 

 จดซอเครองออกกาลงกายพรอม

ติดตั้ง  (ตามจุดติดตั้งที่เทศบาล

กําหนด)   ในเขตเทศบาลตําบลพระ

ซอง  (เขต 1)

 0  400,000  0 

 จดซอเครองออกกาลงกายพรอม

ติดตั้ง  (ตามจุดติดตั้งที่เทศบาล

กําหนด)   ในเขตเทศบาลตําบลพระ

ซอง  (เขต 2)

 0  500,000  0 

 จดซอเครองออกกาลงกายพรอมตดตง ม.

 2,6
 0  100,000           200,000 

 เงินอุดหนุนสวนราชการ          185,000.00     

 โครงการอุดหนุนสําหรับการ

ดําเนินงานตามแนวทางโครงการ

พระราชดําริดานสาธารณสุข

 0  320,000  0 

 งบเงินอุดหนุน       

 เงินอุดหนุน       
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               450,000.00           45,000.00 

            

       0  0  100  % 

        450,000.00         45,000.00     

        450,000.00         45,000.00     

        223,940.00       173,726.00     

        278,879.91     2,153,432.00     

        

        

          

          

             114,240.00         412,980.00  30.82  % 

 อุดหนุนโครงการรณรงคตอตานยา

เสพติดในสถานศึกษา (To be 

number one)

 0          45,000.00  45,000 

 รวมงานบรการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข

อื่น
       368,790.00  1,886,000        1,365,000 

 รวมแผนงานสาธารณสุข      2,006,705.00  4,627,700        4,395,440 

 รวมเงินอุดหนุน        185,000.00  365,000  365,000 

 รวมงบเงินอุดหนุน        185,000.00  365,000  365,000 

 เงนอุดหนุนกจการทเปน

สาธารณประโยชน
      

 โครงการอุดหนุนสําหรับการ

ดําเนินงานตามแนวทางโครงการ

พระราชดําริดานสาธารณสุข

 0  0  320,000 

 เงินเดือนพนักงาน  0  760,000  994,200 

 งบบุคลากร       

 เงินเดือน (ฝายประจํา)       

 แผนงานสังคมสงเคราะห       

 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห       
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               14,000.00           42,000.00  20  % 

     0           18,000.00  0  % 

     0            2,000.00  0  % 

        128,240.00       474,980.00     

        128,240.00       474,980.00     

          

          

     0  0  0  % 

     0  0  0  % 

     0  0  0  % 

 0  0     

          

            

       0           41,000.00  5.65  % 

            

 เงินประจําตําแหนง  0  50,000  60,000 

 งบดําเนินงาน       

 คาตอบแทน       

 รวมเงินเดือน (ฝายประจํา)  0  930,000  1,174,200 

 รวมงบบุคลากร  0  930,000  1,174,200 

 คาตอบแทนพนักงานจาง  0  108,000  108,000 

 เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง  0  12,000  12,000 

 คาใชสอย       

 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ       

 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  0  10,000  10,000 

 รวมคาตอบแทน  0  57,000  57,000 

 คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลา

ราชการ
 0  5,000  5,000 

 คาเชาบาน  0  42,000  42,000 

 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ  0  72,000  76,070 

 รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ

ที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
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       0           31,364.00  40  % 

 0         72,364.00     

          

     0           40,000.00  0  % 

     0            1,200.00  0  % 

     0           20,000.00  0  % 

 0         61,200.00     

          

     0  0  0  % 

 0  0     

 0       133,564.00     

          

          

            

 คาใชจายโครงการสงเสริมกิจกรรม

ผูสูงอายุ/ผูพิการ
          30,000.00 

 คาวัสดุ       

 วัสดุสํานักงาน  0  40,000  40,000 

 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ  0  50,000  70,000 

 รวมคาใชสอย          30,000.00  122,000  146,070 

 คาบริการไปรษณีย  0  3,000  3,000 

 รวมคาสาธารณูปโภค  0  3,000  3,000 

 รวมคาวัสดุ  0  70,000  70,000 

 คาสาธารณูปโภค       

 วัสดุโฆษณาและเผยแพร  0  10,000  10,000 

 วัสดุคอมพิวเตอร  0  20,000  20,000 

 คาครุภัณฑ       

 ครุภัณฑคอมพิวเตอร       

 รวมงบดําเนินงาน  0  252,000  276,070 

 งบลงทุน       
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       0  0  -100  % 

           7,700.00 

 0           7,700.00     

 0           7,700.00     

        128,240.00       616,244.00     

        

          

          

            

                 30,000.00           50,000.00  0  % 

         30,000.00         50,000.00     

         30,000.00         50,000.00     

         30,000.00         50,000.00     

 เครื่องพิมพคอมพิวเตอร

 อุปกรณอานบตรแบบอเนกประสงค

 (Smart Card Reader) จํานวน 2 

เครื่อง

 0  1,400  0 

 รวมคาครุภัณฑ  0  1,400  0 

 คาใชสอย       

 รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ

ที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
      

 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห       

 งบดําเนินงาน       

 รวมงบลงทุน  0  1,400  0 

 รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห          30,000.00  1,183,400  1,450,270 

 รวมงบดําเนินงาน  0  100,000  100,000 

 รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห  0  100,000  100,000 

 คาใชจายโครงการสงเสริมกิจกรรม

ผูสูงอายุ/ผูพิการ
 0  100,000  100,000 

 รวมคาใชสอย  0  100,000  100,000 
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        158,240.00       666,244.00     

        

        

          

          

             617,930.00         538,440.00  27.58  % 

                     -   

               42,000.00           42,000.00  0  % 

             297,480.00         357,000.00  -40.5  % 

               41,940.00           42,420.00  -35.14  % 

        999,350.00       979,860.00     

        999,350.00       979,860.00     

          

          

     0  0  0  % 

 เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน             2,730.00 

 รวมแผนงานสังคมสงเคราะห          30,000.00  1,283,400  1,550,270 

 แผนงานเคหะและชุมชน       

 เงินประจําตําแหนง           38,500.00  42,000  42,000 

 คาตอบแทนพนักงานจาง          112,677.30  363,000  216,000 

 เงินเดือน (ฝายประจํา)       

 เงินเดือนพนักงาน          869,843.79  808,000  1,030,860 

 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน       

 งบบุคลากร       

 คาตอบแทน       
 คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลา

ราชการ
 0  5,000  5,000 

 รวมงบบุคลากร        933,142.75  1,250,000  1,312,860 

 งบดําเนินงาน       

 เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง           22,068.96  37,000  24,000 

 รวมเงินเดือน (ฝายประจํา)        933,142.75  1,250,000  1,312,860 
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     0  0  0  % 

     2,130  4,200  0  % 

 2,130  4,200     

          

             150,560.00  0  0  % 

       0         124,560.00  0  % 

            

                  6,324.00  0  0  % 

           1,101,800.00         366,500.00  0  % 

     1,258,684.00       491,060.00     

          

               29,500.00           29,905.00  0  % 

             149,500.00         164,930.00  0  % 

             119,600.00         139,840.00  0  % 

                3,900.00            9,800.00  0  % 

 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ          235,560.00  0  0 

 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ  0  200,000  200,000 

 รวมคาตอบแทน          34,174.00  51,000  51,000 

 คาใชสอย       

 คาเชาบาน           30,000.00  36,000  36,000 

 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร             4,174.00  10,000  10,000 

 คาวัสดุ       

 วัสดุสํานักงาน           29,540.00  30,000  30,000 

 คาบํารุงรักษาและซอมแซม       1,220,000.00  300,000  300,000 

 รวมคาใชสอย      1,476,792.00  530,000  530,000 

 รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ

ที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
      

 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ           21,232.00  30,000  30,000 

 วัสดุโฆษณาและเผยแพร  0  10,000  10,000 

 วัสดุไฟฟาและวิทยุ          129,000.00  130,000  130,000 

 วัสดุกอสราง           99,500.00  100,000  100,000 
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               29,500.00           29,640.00  0  % 

        332,000.00       374,115.00     

     1,592,814.00       869,375.00     

          

          

            

       0  0  -100  % 

       0  0  -100  % 

       0  0  -100  % 

            

       0  0  -100  % 

 0  0     

          

            

 รวมคาวัสดุ        279,040.00  290,000  290,000 

 รวมงบดําเนินงาน      1,790,006.00  871,000  871,000 

 วัสดุคอมพิวเตอร           21,000.00  20,000  20,000 

 จัดซื้อเต็นท  0  100,000  0 

 จัดซื้อโตะพับเอนกประสงค  0  50,000  0 

 ครุภัณฑสํานักงาน       

 จัดซื้อเกาอี้พลาสติก  0  50,000  0 

 งบลงทุน       

 คาครุภัณฑ       

 คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค       

 รวมคาครุภัณฑ  0  200,700  0 

 คาที่ดินและสิ่งกอสราง       

 ครุภัณฑคอมพิวเตอร       
 อุปกรณอานบตรแบบอเนกประสงค

 (Smart Card Reader) จํานวน 1 

เครื่อง

 0  700  0 
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       99,000  0  0  % 

       99,000  0  0  % 

       99,000  0  0  % 

       99,000  0  0  % 

       0         298,000.00  0  % 

 396,000       298,000.00     

 396,000       298,000.00     

     2,988,164.00     2,147,235.00     

        

          

          

 1. โครงการขุดเจาะบอบาดาลเพื่อ

การเกษตร หมูที่ 6 บานนาเหนือ
 0  0  0 

 รวมงบลงทุน  0  200,700  0 

 รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน      2,723,143.00  2,321,700  2,183,860 

 4. โครงการขุดเจาะบอบาดาลเพื่อ

การเกษตร หมูที่ 15 บานโพนแพง
 0  0  0 

 รวมคาที่ดินและสิ่งกอสราง  0  0  0 

 2. โครงการขุดเจาะบอบาดาลเพื่อ

การเกษตร หมูที่ 16 บานนาทุงทอง
 0  0  0 

 3. โครงการขุดเจาะบอบาดาลเพื่อ

การเกษตร หมูที่ 14 บานทาวัด
 0  0  0 

 0  0  0 

 5. โครงการกอสรางศาลา

อเนกประสงค  หมูที่  13  บานทา

เจริญ

 คาที่ดินและสิ่งกอสราง       

 งานไฟฟาถนน       

 งบลงทุน       
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       50,000  0  0  % 

       0  0  -100  % 

       0  0  -100  % 

 50,000  0     

 50,000  0     

 50,000  0     

        

          

          

               19,387.55           18,291.51  0  % 

 1. โครงการติดตั้งไฟฟาสองสวาง

ภายในหมูบาน หมูที่ 1 บานพระซอง
 0  0  0 

 2. โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา 

หมู 6 บานนาเหนือ
 0  200,000  0 

 คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค       

 งานสวนสาธารณะ       

 งบดําเนินงาน       

 รวมงบลงทุน        333,853.25  300,000  0 

 รวมงานไฟฟาถนน        333,853.25  300,000  0 

 3. โครงการขยายเขตไฟฟาแรงตา

เพื่อการเกษตร หมูที่ 11 บานดงอินํา

 ตําบลพระซอง อําเภอนาแก 

จังหวัดนครพนม

 0  100,000  0 

 รวมคาที่ดินและสิ่งกอสราง        333,853.25  300,000  0 

 คาสาธารณูปโภค       

 คาไฟฟา  0  20,000  20,000 
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               20,095.18           11,840.04  -33.33  % 

         39,482.73         30,131.55     

         39,482.73         30,131.55     

         494,000.00       485,000.00 

        494,000.00       485,000.00 

        494,000.00       485,000.00 

        533,482.73       515,131.55     

        

          

          

                         -    0  0  % 

               217,108.00         228,404.00  8.33  %  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ  0  240,000  260,000 

 จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย พรอม

้  รวมคาครุภัณฑ

 รวมงบลงทุน

 ครุภัณฑกีฬา

 รวมงบดําเนินงาน  0  50,000  40,000 

 รวมงานสวนสาธารณะ  0  50,000  40,000 

 คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล  0  30,000  20,000 

 รวมคาสาธารณูปโภค  0  50,000  40,000 

 งบลงทุน

 คาครุภัณฑ

 คาใชสอย       

 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ  0  0  0 

 งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล       

 งบดําเนินงาน       
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        217,108.00       228,404.00     

 120,272       228,404.00     

 0     

      

      

       2,180,010.00       

     2,180,010.00  0  0  % 

     2,180,010.00 

     2,397,118.00         228,404.00  0  % 

   0     

     0     

          

     3,000       

       0            2,000.00     

 3,000            2,000.00  0  % 

 3,000            2,000.00  0  % 

 รวมคาใชสอย  0  240,000 

 งบลงทุน

 คาครุภัณฑ

 ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

    

 260,000 

 0  0 

 งานบําบัดน้ําเสีย   

    

 งบดําเนินงาน   

    

 รวมงบดําเนินงาน  0  240,000  260,000 

 รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  0 

 240,000  260,000 

 จัดซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดทาย

 รวมคาครุภัณฑ

 รวมงบลงทุน

 40,000  40,000 

 40,000  40,000 

    

 รวมงบดําเนินงาน  0 

 40,000  40,000 

    

 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ  0 

 รวมคาใชสอย  0  0  0 

 0  0 

 คาใชสอย   

 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ  0     
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     0  0  % 

   0  0  % 

       0  0  % 

       99,500  0  0  % 

       99,500  0  0  % 

       99,000  0  0  % 

       198,500  0  0  % 

       99,000  0  0  % 

       0  0  -100  % 

 งบลงทุน   

 0  0 

 3. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 8 บาน

บอดอกซอน

 0 

 0  0 

 4. โครงการกอสรางรางระบายนา

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 14 บาน

ทาวัด

 0 

 0  0 

 1. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 3
 0 

 2. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 2
 0  0  0 

 0  0 

 คาที่ดินและสิ่งกอสราง          569,000.00 

 คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค    0  0 

 0  0 

 0  0 

 5. โครงการวางทอระบายนา

คอนกรีตเลียบลําน้ําบัง หมูที่ 12 

บานทาจําปา

 0 

 6. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา

คอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู 2
 0  200,000  0 
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       0  0  -100  % 

       0  0  -100  % 

       0  0  100  % 

       0  0  100  % 

       0         100,000.00  0  % 

       0         100,000.00  0  % 

       0         100,000.00  0  % 

       0         150,000.00  0  % 

 11.  โครงการกอสรางคลองสงนา  

คสล. (ชวงที่  1)  หมูที่  9  บาน

หนองยอ

 0  0  0 

 12.  โครงการกอสรางคลองสงนา  

คสล. (ชวงที่  2)  หมูที่  9  บาน

หนองยอ

 150,000  0 

 9. โครงการกอสรางรางระบายนา

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 14 บาน

ทาวัด

 0 

 7. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 10
 0 

 8. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 3
 0  200,000  0 

 0  100,000 

 0  0  0 

 13.  โครงการกอสรางรางระบายน้ํา

  คสล.  หมูที่  10  บานสองคอน
 0  0  0 

 14.  โครงการกอสรางรางระบายน้ํา

  คสล.  หมูที่  12  บานทาจําปา
 0  0  0 

 0  100,000 

 10. โครงการกอสรางรางระบายนา

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 3 บาน

พระซอง

 0 
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       0         200,000.00  0  % 

       0         100,000.00  0  % 

       0         100,000.00  0  % 

       0         150,000.00  0  % 

       0         100,000.00  0  % 

       0         200,000.00  0  % 

       0  0  100  % 

        695,000.00     1,300,000.00     

        695,000.00     1,300,000.00     

 15.   โครงการกอสรางรางระบาย

น้ํา  คสล.  หมูที่  14  บานทาวัด
 0  0  0 

 0  0 

 0  0  0 

 19.   โครงการกอสรางรางระบาย

น้ํา  คสล.  หมูที่  7  บานดงติ้ว
 0  0  0 

 20.   โครงการกอสรางรางระบาย

น้ํา  คสล.  หมูที่  8  บานบอดอก

ซอน

 0  0  0 

 รวมคาที่ดินและสิ่งกอสราง        569,000.00 

 รวมงบลงทุน        569,000.00 

 16.   โครงการกอสรางรางระบาย

น้ํา  คสล.  หมูที่  2  บานพระซอง

 550,000  300,000 

 21.  โครงการกอสรางรางระบาย

น้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 8
 0  0  100,000 

 550,000  300,000 

 17.   โครงการกอสรางรางระบาย

น้ํา  คสล.  หมูที่ 3  บานพระซอง
 0  0  0 

 18.    โครงการกอสรางรางระบาย

น้ํา  คสล.  หมูที่ 4  บานพระซอง

นอย

 0 
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        698,000.00     1,302,000.00     

     6,666,764.73     4,192,770.55     

  

  

    

    

      

       0           20,000.00  0  % 

       0           31,875.00  0  % 

                 19,950.00           49,940.00  30  % 

       0           19,995.00  0  % 

       0  0  -100  %  50,000  0 

 คาใชจายในโครงการเศรษฐกิจ

พอเพียงตามแนวพระราชดําริ
 0 

 รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ

ที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
  

 คาใชจายในโครงการจดทาแผน

ชมชน
            1,000.00  20,000  20,000 

 คาใชจายในโครงการสรางความ

ปรองดองสมานฉันท
 0 

 โครงการ จัดตั้งโรงเรียนผูสูงอายุ

ตําบลพระซอง
 0 

 คาใชจายในโครงการสงเสริมความ

เขมแข็งของชุมชน
          40,000.00  60,000  78,000 

 30,000  30,000 

 งบดําเนินงาน

  

 590,000  340,000 

 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน   

 งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน   

 รวมงานบําบัดน้ําเสีย        569,000.00 

 รวมแผนงานเคหะและชุมชน      3,292,142.75  3,501,700  2,823,860 

  

 คาใชสอย

 50,000  50,000 
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       0  0  -100  % 

       0  0  0  % 

       0  0  -100  % 

       0  0  100  % 

       0  0  -100  % 

       0  0  33.33  % 

       0    100  % 

       0    -100  % 

       0    100  % 

 โครงการจัดตั้งศูนยบริการคนพิการ

ตําบลพระซอง
 0 

 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงวัย

ใสใจเทคโนโลยี
 0 

 10,000  0 

 โครงการ สงเสริมสุขภาพและการ

ออกกําลังกายผูสูงอายุ
 20,000  0 

 โครงการ จัดตั้งศูนยพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ
 0 

 โครงการ พัฒนาศักยภาพคณะ

บริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล

ตําบล  พระซอง

 0  20,000  20,000 

 0  20,000 

 15,000  20,000 

 0  30,000 

 โครงการสงเสรมสุขภาพและการ

ออกกําลังกายประชาชนตําบลพระ

ซอง

 0 

 โครงการสงเสรมคุณคา ภูมปญญาผู

สงวัย
 0 

 โครงการสงเสรมคุณคาภูมปญญาผู

สงวัย
 0  30,000  0 

 0 

 โครงการจัดกิจกรรมโรงเรียน

ผูสูงอายุตําบลพระซอง
 0  0  50,000 

 10,000  0 



 ป 2560  ป 2561

   รายจายจริง  ประมาณการ

   ป 2559  ป 2562
 ยอดตาง 

(%)
 ป 2563

         49,950.00       121,810.00     

         49,950.00       121,810.00     

    

    

      

       0           20,000.00  0  % 

       0  0  20  % 

                 15,000.00           20,000.00  0  % 

         15,000.00         40,000.00     

         15,000.00         40,000.00     

         64,950.00       161,810.00     

         64,950.00       161,810.00     

  

  

 รวมงบดําเนินงาน          41,000.00 

 รวมคาใชสอย          41,000.00  315,000  318,000 

 315,000  318,000 

 50,000  50,000 

 อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนตําบล 

 พระซอง
 0 

 รวมเงินอุดหนุน          15,000.00 

 อุดหนุนโครงการกจกรรมศูนย

พัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลพระ

ซอง

 0 

 อุดหนุนโครงการสงเสริมกลุมอาชีพ  0  50,000  60,000 

 30,000  30,000 

 เงินอุดหนุน   
 เงนอุดหนุนกจการทเปน

สาธารณประโยชน
          15,000.00 

 งบเงินอุดหนุน   

 445,000  458,000 

 งานกีฬาและนันทนาการ   

 130,000  140,000 

 130,000  140,000 

 รวมแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน          56,000.00 

 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   

 รวมงบเงินอุดหนุน          15,000.00 

 รวมงานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน          56,000.00  445,000  458,000 
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                 50,000.00  0  0  % 

       49,000  0  0  % 

       0         140,330.00  -6.67  % 

        210,000.00       140,330.00     

        210,000.00       140,330.00     

    

       240,000.00  รวมงบดําเนินงาน

 รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ

ที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
  

 งบดําเนินงาน   

 งบเงินอุดหนุน   

 50,000  0 

 คาใชจายในโครงการแขงขันกีฬา

นักเรียนเยาวชนและประชาชนตาน

ภัยยาเสพติด(พระซองคัพ)

 0 

 รวมคาใชสอย        240,000.00 

 คาใชจายโครงการแขงขันกีฬา

เทศบาลสัมพันธจังหวัดนครพนม
          50,000.00 

 คาใชจายในโครงการแขงขันกีฬา

เยาวชนประชาชนเพื่อเชื่อมสัมพันธ

ระหวางตําบล

         160,000.00  0  0 

 150,000  140,000 

 คาใชสอย   

 คาใชจายโครงการแขงขันกีฬา

ทองถิ่นสัมพันธอําเภอนาแก
          30,000.00 

 200,000          140,000 

 200,000          140,000 
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                         -    0  0  % 

                 90,000.00           90,000.00  0  % 

               120,000.00         120,000.00  0  % 

 210,000       210,000.00     

 210,000       210,000.00     

        420,000.00       350,330.00     

  
    
    

      

       0  0  0  % 

 อุดหนุนโครงการเขาคายลูกเสือ

สามัญ-เนตรนารี
 0 

 อุดหนุนโครงการแขงขันกีฬา กรีฑา

นักเรียน
 0 

 เงินอุดหนุน   

 เงินอุดหนุนสวนราชการ          210,000.00  0  0 

 90,000  90,000 

 410,000          350,000 

 งบดําเนินงาน   

 120,000  120,000 

 คาใชสอย   

 210,000  210,000 

 รวมงานกีฬาและนันทนาการ        450,000.00 

 งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น   

 รวมเงินอุดหนุน        210,000.00 

 รวมงบเงินอุดหนุน        210,000.00  210,000  210,000 

 รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ

ที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
  

 คาใชจายโครงการจัดงานประเพณี

วันขึ้นปใหม
 0  10,000  10,000 



 ป 2560  ป 2561

   รายจายจริง  ประมาณการ

   ป 2559  ป 2562
 ยอดตาง 

(%)
 ป 2563

               100,000.00           99,988.00  50  % 

               150,000.00         150,000.00  0  % 

               495,500.00         500,000.00  0  % 

                 39,120.00           10,000.00  33.33  % 

        784,620.00       759,988.00     

        784,620.00       759,988.00     

    

    

      

                 60,000.00           60,000.00  0  % 

 0         60,000.00     

 0         60,000.00     

 100,000  150,000 

 คาใชจายในโครงการประเพณี

แขงขันเรือยาวตําบลพระซอง
         500,000.00 

 คาใชจายในโครงการสืบสานและ

สงเสริมขนบธรรมเนียม ฯ
          20,000.00 

 คาใชจายในโครงการจัดงาน

ประเพณีเขาพรรษา
         100,000.00 

 คาใชจายในโครงการจัดงาน

ประเพณีสงกรานตตําบลพระซอง
         150,000.00  150,000  150,000 

 500,000  500,000 

 เงินอุดหนุนสวนราชการ          140,000.00 

 30,000  40,000 

 อุดหนุนโครงการ/กิจกรรมงาน

ประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาด
 0 

 790,000  850,000 

 งบเงินอุดหนุน   

 เงินอุดหนุน   

 รวมคาใชสอย        770,000.00 

 รวมงบดําเนินงาน        770,000.00  790,000  850,000 

 60,000  60,000 

 60,000  60,000  รวมเงินอุดหนุน        140,000.00 

 รวมงบเงินอุดหนุน        140,000.00  60,000  60,000 
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        844,620.00       819,988.00     

     1,264,620.00     1,170,318.00     

  

  

    

    

      

       0  0  0  % 

            

       99,500  0  0  % 

       99,500  0  0  % 

       99,500  0  0  % 

 850,000  910,000 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

 งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน   

 รวมงานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น        910,000.00 
 รวมแผนงานการศาสนาวฒนธรรมและ

นันทนาการ
     1,360,000.00  1,260,000   1,260,000.00 

 คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค   

 1. โครงการตัดถนนสายใหม หมูที่ 4

 บานพระซองนอย
 0 

 คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ   

 เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได  

 (คา k)
 0  50,000  50,000 

    

 งบลงทุน   

 คาที่ดินและสิ่งกอสราง   

 0  0 

 0  0 
 2. โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมูที่ 6 บานนาเหนือ
 0 

 3. โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมูที่ 13 บานทาเจริญ
 0  0  0 
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       99,500  0  0  % 

       99,500  0  0  % 

       99,500  0  0  % 

       0  0  -100  % 

       0  0  -100  % 

       0  0  -100  % 

       0  0  -100  % 

       0  0  -100  % 

       0  0  -100  % 

 200,000  0 

 100,000  0 

 100,000  0 

 0  0 

 6. โครงการตัดถนนสายใหม หมูที่ 

14 บานทาวัด
 0 

 7. โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก  หมู 15
          99,000.00 

 4. โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมูที่ 16 บานนาทุงทอง
 0 

 5. โครงการกอสรางถนนลูกรัง หมูที่

 16 บานนาทุงทอง
 0  0  0 

 0  0 

 12. โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู 9
 0 

 150,000  0 

 10. โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู 16
 0 

 11. โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู 5
          99,000.00 

 9. โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู 12
          99,000.00  200,000  0 

 200,000  0 

 8. โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู 11
 0 
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 0  -100  % 

 0  100  % 

 0  100  % 

 0  100  % 

 0  100  % 

 0  100  % 

 0  100  % 

 0  100  % 

 0  100,000 

 13. โครงการกอสรางถนนลูกรังหมู

ที่ 16
          99,000.00 

 14. โครงการตัดถนนสายใหม หมูที่

 2 บานพระซอง

 15. โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู 4

          59,000.00 

 16. โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู 6

 17. โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู 8

          99,000.00 

         299,000.00 

 0 

 100,000 

 100,000 

 100,000 

 100,000 

 100,000  0 

 18. โครงการตอเติมอาคาร

อเนกประสงค หมูที่ 4
 19. โครงการปรบปรุงขยายถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองยอ-

บอดอกซอน
 20. โครงการปรับปรุงซอมถนน

ภายในหมูบาน หมูที่ 6

          99,000.00 

         399,000.00 

          49,000.00 

 0 

 0 

 0  100,000 

 0  100,000 

 0 
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 0  -100  % 

 0  -100  % 

 0  100  % 

           99,500.00 

                           -           200,000.00  0  % 

                           -           200,000.00  0  % 

                           -           200,000.00  0  % 

 22. โครงการซอมแซมถนนลูกรัง

บานนาสีนวล หมูที่ 5

 23. โครงการซอมแซมถนนลูกรัง

สายบานสองคอนไปนามวงทา หมูที่

 10

          99,000.00  100,000  0 
 21. โครงการปรับปรุงซอมแซม

ฝายน้ําลน หมูที่ 7 บานดงติ้ว

 100,000  0 

 0  100,000 

 0  0 
 25.  โครงการกอสรางถนน คสล.  

หมูที่  16  บานนาทุงทอง
 0 

 27.  โครงการกอสรางถนน คสล.  

หมูที่  5  บานนาสีนวล
 0 

 0  0 

 0  0 

 24. โครงการขยายไหลทางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กหมูที่ 10 บาน

สองคอน

 0 
 26. โครงการกอสรางถนน คสล.  

หมูที่  6  บานนาเหนือ
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                           -           100,000.00  0  % 

                           -           100,000.00  0  % 

                           -           100,000.00  0  % 

                           -           220,000.00  0  % 

                           -           100,000.00  0  % 

                           -           100,000.00  0  % 

                           -             60,000.00  0  % 

     1,562,675.38     1,380,000.00     

     1,562,675.38     1,380,000.00     

     1,562,675.38     1,380,000.00     

 0  0 

 0 

 32  โครงการปรบปรุงซอมแซม

อาคารสํานักงานเทศบาล  (หองเก็บ

ของ)

 0 

 28.  โครงการซอมแซมถนนลูกรัง  

หมูที่  5  บานนาสีนวล
 0  0  0 

 0  0 

 29.  โครงการซอมแซมถนนลูกรง

สายบานสองคอนไปนามวง  หมูที่  

10
 30.  โครงการซอมแซมถนนลูกรัง

สายไปฝายวังไห  หมูที่  9
 0  0  0 

 31.  โครงการปรับปรุงซอมแซม

อาคารสํานักงานเทศบาล (หลังคา)

 0  0 

 0  0 

 34.  โครงการกอสรางโรงจอดรถ

เทศบาลตําบลพระซอง
 0 

 33.  โครงการปรับปรุงซอมแซมโรง

เก็บพัสดุ  (2  หอง)
 0 

 0  0  0 

 1,300,000  850,000 

 1,300,000  850,000  รวมงบลงทุน        388,500.00 

 รวมงานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน        388,500.00  1,300,000  850,000 

 รวมคาที่ดินและสิ่งกอสราง        388,500.00 
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     1,562,675.38     1,380,000.00     

  

  

    

    

      

       0  0  -100  % 

 0  0     

          

                1,371.19            1,601.86  -50  % 

           1,371.19           1,601.86     

           1,371.19           1,601.86     

    

    

      

 1,300,000  850,000 

 งานสงเสริมการเกษตร   

 งบดําเนินงาน   

 รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา        388,500.00 

 แผนงานการเกษตร   

 รวมงบดําเนินงาน           1,654.68 

 20,000  0 

 คาสาธารณูปโภค   

 คาไฟฟา             1,654.68 

 โครงการปลูกพืชสมุนไพร  0 

 รวมคาใชสอย  0  20,000  0 

    

 คาใชสอย   

 รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ

ที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
  

 40,000  10,000 

 คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค   

 20,000  10,000 

 20,000  10,000 

 งบลงทุน   

 คาที่ดินและสิ่งกอสราง   

 รวมคาสาธารณูปโภค           1,654.68 
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       0 

       0 

       0 

        100,000.00  -100  % 

        100,000.00  -100  % 

        100,000.00  -100  % 

 0       300,000.00     

 0       300,000.00     

           1,371.19       301,601.86     

  

 โครงการขุดเจาะบอบาดาลเพื่อ

การเกษตร  หมูที่  1  บานพระซอง
 0 

 โครงการขุดเจาะบอบาดาลเพื่อ

การเกษตร  หมูที่  2  บานพระซอง
 0 

 โครงการขุดเจาะบอบาดาลเพื่อ

การเกษตร   หมูที่  7  บานดงติ้ว
 0 

 100,000  0 

 300,000  0 

 รวมงานสงเสริมการเกษตร        100,654.68 

 100,000  0 

 งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม   

 100,000  0 

 รวมคาที่ดินและสิ่งกอสราง          99,000.00 

 รวมงบลงทุน          99,000.00  300,000  0 

 340,000  10,000 

 โครงการขุดเจาะบอบาดาลเพื่อ

การเกษตร หมูที่ 10

 โครงการขุดเจาะบอบาดาลเพื่อ

การเกษตร หมูที่ 11

 โครงการขุดเจาะบอบาดาลเพื่อ

การเกษตร หมูที่ 12

          99,000.00 
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       0  0  100  % 

       0           10,000.00  100  % 

       0  0  -100  % 

 0         10,000.00     

 0         10,000.00     

 0         10,000.00     

           1,371.19       311,601.86     

  

  

    

    

     6,000  0  0  % 

 คาใชสอย   

 โครงการปลอยปลาเพอเฉลมพระ

เกียรติฯ
 0 

 โครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติฯ  0 

 รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ

ที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
  

 โครงการประชาอาสารวมใจปลูกปา  0  0  10,000 

 0  10,000 

 งบดําเนินงาน   

 20,000  20,000 

 แผนงานการพาณิชย   

 20,000  0 

 งานตลาดสด   

 20,000  20,000 

 รวมงานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม  0 

 รวมแผนงานการเกษตร        100,654.68  360,000  30,000 

 รวมคาใชสอย  0 

 รวมงบดําเนินงาน  0  20,000  20,000 

 0  0  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ           18,000.00 

 งบดําเนินงาน   

 คาใชสอย   
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       0            6,000.00  0  % 

 6,000           6,000.00     

    

               38,502.79           50,131.10  0  % 

         38,502.79         50,131.10     

         44,502.79         56,131.10     

         44,502.79         56,131.10     

         44,502.79         56,131.10     

  

  

    

    

             154,081.00         161,688.00  0  % 

     0  0  11.11  % 

           5,796,800.00      6,027,900.00  2.05  % 

           3,323,200.00      3,704,800.00  2.25  % 

 รวมคาใชสอย          18,000.00 

 คาสาธารณูปโภค   

 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ  0  36,000  36,000 

 36,000  36,000 

 86,000  86,000 

 รวมแผนงานการพาณิชย          54,875.74 

 แผนงานงบกลาง   

 50,000  50,000 

 รวมงบดําเนินงาน          54,875.74 

 รวมงานตลาดสด          54,875.74  86,000  86,000 

 86,000  86,000 

 คาไฟฟา           36,875.74 

 รวมคาสาธารณูปโภค          36,875.74  50,000  50,000 

 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน  0 

 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  0 

 งบกลาง   

 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม          177,829.00  210,000  210,000 

 9,000  10,000 

 งบกลาง   

 งบกลาง   

 6,852,000  6,992,800 

 3,840,000  3,926,400  เบี้ยยังชีพคนพิการ  0 



 ป 2560  ป 2561

   รายจายจริง  ประมาณการ

   ป 2559  ป 2562
 ยอดตาง 

(%)
 ป 2563

                6,000.00            6,000.00  0  % 

             197,354.00  0  0  % 

             163,306.75                     -    0  % 

       0  0  0  % 

       0           31,239.85  10.41  % 

       0         136,000.00  0  % 

     0  0  0  % 

     356,130         374,690.00  7.07  % 

     9,996,871.75   10,442,317.85     

     9,996,871.75   10,442,317.85     

     9,996,871.75   10,442,317.85     

     9,996,871.75   10,442,317.85     

   40,122,988.16   41,352,322.62     

 เงินชวยพิเศษ          225,382.50 

 200,000       100,000.00 

 คาใชจายในการจัดการจราจร  0 

 คาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหง

ประเทศไทย (ส.ท.ท.)
 0 

 สํารองจาย           67,163.00 

 รายจายตามขอผูกพัน          166,763.00  0  0 

 10,000  10,000 

 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส             6,000.00  6,000  6,000 

 รวมแผนงานงบกลาง        888,346.47 

 10,000  10,000 

 รวมทุกแผนงาน    27,338,759.33 

 376,240  402,840 

 รวมงบกลาง        888,346.47 

 31,700  35,000 

 รวมงบกลาง        888,346.47 

 142,000  142,000 

 เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ

ขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.)
         316,540.00 

 รวมงบกลาง        888,346.47  11,686,940  11,945,040 

 11,686,940  11,945,040 

 11,686,940  11,945,040 

 11,686,940  11,945,040 

 48,312,500  50,142,500 

 เงนสมทบหลกประกนสุขภาพ

แหงชาติ
 0 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  
  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563      

เทศบาลต าบลพระซอง  
อ าเภอ นาแก   จังหวดันครพนม                     

ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังสิ้น 50,142,500 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนท่ัวไป แยกเป็น    

แผนงานบริหารงานท่ัวไป   
 งานบริหารท่ัวไป รวม 9,025,340 บาท   
  งบบุคลากร รวม 6,575,340 บาท   
   เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท   
   เงินเดือนนายก/รองนายก จ านวน 695,520 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกเทศมนตรีต าบลพระซอง  และ
เงินเดือนรองนายกเทศมนตรีต าบลพระซอง  จ านวน  2  คน  ตาม
ระเบียบกระทรวง-มหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรีรอง
นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล   รองประธานสภา
เทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาล   เลขานุการนายกเทศมนตรี  ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี   
และการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554  และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึงปจัจบุัน  (ส านักปลัดเทศบาล) 

      

  
   เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน 120,000 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกเทศมนตรตี าบล     
พระซอง  เดือนละ 4,000  (4,000 x 12 = 48,000 บาท)   และ         
รองนายกเทศมนตรีต าบลพระซอง 2 คนๆ ละ  3,000  บาท / 
เดือน- (3,000 x 2 x 12  = 72,000  บาท)   ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน  และ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี  รองนายก  
เทศมนตรปีระธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิก
สภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี   
และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาลพ.ศ. 2554 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึงปจัจบุัน  (ส านักปลัดเทศบาล) 
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   เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ านวน 120,000 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีต าบลพระซอง  
เดือนละ 4,000  บาท (4,000 x 12 = 48,000 บาท)  และรอง
นายกเทศมนตรีต าบลพระซอง  จ านวน  2  คน ๆ 
ละ  3,000 บาท ต่อเดือน (3,000x2x12=72,000 บาท)  ตาม
ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยเงินเดอืน  เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบ
แทนอย่างอื่นของนายก-เทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภา
เทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  เลขา- 
นุการนายกเทศมนตรี  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่า
เบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล  เทศบาล พ.ศ. 2554  และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึงปจัจบุัน  (ส านักปลัดเทศบาล) 

      

  
   เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
จ านวน 198,720 บาท 

  

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของเลขานุการนายกเทศมนตรีต าบล 
พระซองและที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีต าบลพระซอง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดอืน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์
ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีป่รกึษา
นายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มถึงปจัจบุัน  (ส านัก
ปลัดเทศบาล) 

      

  
   เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 1,490,400 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภาเทศบาลต าบล
พระซอง,รองประธานสภาเทศบาลต าบลพระซอง และสมาชิกสภา
เทศบาลต าบลพระซอง จ านวน 12 คน ตามระเบียบกระทรวง  
มหาดไทยว่าด้วยเงินเดอืน  เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบ
แทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภา
เทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาล 
เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีป่รึกษานายกเทศมนตรีและการจ่าย 
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ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และแก้ไข
เพิ่มเตมิถึงปจัจุบัน  (ส านักปลัดเทศบาล) 
 
  

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 3,950,700 บาท   
   เงินเดือนพนักงาน จ านวน 2,857,260 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แกพ่นักงานเทศบาล  สังกัดส านัก
ปลัดเทศบาล   (ส านักปลัดเทศบาล) 

      
  

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 9,780 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพให้แกพ่นักงานเทศบาลสงักดัส านัก
ปลัดเทศบาล   (ส านักปลัดเทศบาล)   

      
  

   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 270,000 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหนง่และค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่
ปลัดเทศบาล,รองปลัดเทศบาล  หัวหน้าส านักปลัด  และหัวหน้า
ฝ่ายอ านวยการตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดนครพนม เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน่ (ฉบับ
ที่  7)  
ลงวันที่ 10  พฤษภาคม 2559  (ส านักปลัดเทศบาล) 

      

  
   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 761,280 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างช่ัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป  สังกัดส านักปลัดเทศบาลต าบลพระซอง 
(ส านักปลัดเทศบาล) 

      

  
   เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 52,380 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวให้แก่พนักงานจา้ง 
ตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดส านักปลัดเทศบาล 
ต าบลพระซอง  (ส านักปลัดเทศบาล) 

      

  
  งบด าเนินงาน รวม 2,125,000 บาท   
   ค่าตอบแทน รวม 612,000 บาท   
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
จ านวน 385,000 บาท 

  

      

  
 -  ค่าตอบแทนในการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลต าบลพระ
ซองและนายกเทศมนตรีต าบลพระซองกรณีครบวาระหรือ
เลือกต้ังซ่อม  
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ตั้งไว้ 250,000 บาท 
เพื่อจ่ายให้กบัประธาน กกต.ท้องถ่ิน ,ผอ.กกต. ท้องถ่ินหรอืบุคคล 
ที่ได้รับแต่งตัง้ , ผอ.ประจ าหน่วยเลือกตัง้, กรรมการประจ าหน่วย
เลือกตั้งเจ้าหน้าที่นับคะแนน  ฯลฯ   (ส านักปลัดเทศบาล) 
 
 
-  ค่าตอบแทนคณะกรรมการ  ตั้งไว้ 20,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ให้
ปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่งระเบียบฯ เช่น คณะกรรมการควบคุมการ
สอบ,คณะกรรมการออกข้อสอบ,คณะกรรมการด าเนินการสอบ 
และอื่นๆ   (ส านักปลัดเทศบาล) 
- ค่าตอบแทนผู้มาช่วยปฏิบัติราชการชั่วคราวหรือมาด ารง
ต าแหน่ง 
ชั่วคราว ตั้งไว้ 5,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แกผู่้มาช่วยปฏิบัตริาชการช่ัวคราวหรือ
มาด ารงต าแหนง่ช่ัวคราว   (ส านักปลัดเทศบาล)  
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานของเทศบาล 
ตั้งไว้  10,000  บาท   
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการตรวจผลงานของคณะกรรมการ
ประเมินผลงานของพนักงานเทศบาลต าบลพระซอง  และ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินมาตรฐานการปฏิบัตริาชการ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (LPA)  (ส านักปลัดเทศบาล) 
 - เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ  ตั้ง
ไว้ 100,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิศษ (เงินรางวัล
ประจ าปี) ให้แก่พนักงานส่วนท้องถ่ินลูกจ้าง พนักงานจ้างเทศบาล
ต าบลพระซอง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมลีักษณะเป็นเงนิ
รางวัลประจ าปีแกพ่นักงานส่วนท้องถ่ินให้เป็นรายจ่ายอื่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพ.ศ.2557  (ส านักปลัดเทศบาล) 

   ค่าเบ้ียประชุม จ านวน 20,000 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการสภาเทศบาลต าบล
พระซอง ที่ได้รบัแต่งตั้งจากสภาเทศบาลต าบลพระซอง   ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและ 
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ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี  รองนายก-
เทศมนตรปีระธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิก
สภาเทศบาลเลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ี
และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึงปจัจบุัน  (ส านักปลัดเทศบาล) 
 
  

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการ  ส าหรับ
พนักงาเทศบาล พนกังานจ้างและเจ้าหน้าทีท่ี่ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ สงักัดส านักปลัดเทศบาลต าบลพระซองที่ได้รับค าสัง่จาก
เทศบาลใหป้ฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ/วันหยุดราชการ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบกิจ่ายเงินค่าตอบแทน
การปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
พ.ศ. 2559  และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  (ส านักปลัดเทศบาล)   

      

  
   ค่าเช่าบ้าน จ านวน 192,000 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนกังานเทศบาล  สังกัดส านัก
ปลัดเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (ฉบบัที่ 3)พ.ศ. 2559 และแก้ไข
เพิ่มเตมิถึงปจัจุบัน  (ส านักปลัดเทศบาล) 

      

  
   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 10,000 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานเทศบาล 
สังกัดส านักปลัดเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
เงินสวัสดิการเกี่ยวกบัการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  ถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวง มหาดไทย   ที่ มท 0809.3/ว 4522  ลงวันที่ 
9 สิงหาคม 2559 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ส านัก
ปลัดเทศบาล) 

      

  
   ค่าใช้สอย รวม 980,000 บาท   
   รายจา่ยเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ         
    ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 250,000 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแบกหามสมัภาระ ค่าเช่าทรัพยส์ิน ค่าจ้าง
เหมาแรงงานต่างๆ  ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดสถานที่, ค่าจ้าง
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เหมารับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน, ค่าจ้างเหมาเครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ 
(ส านักปลัดเทศบาล) 

    ค่าเช่าท่ีดินท่ีตั้งตลาดสดต าบลพระซอง จ านวน 20,000 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่ดินที่ตั้งตลาดสดต าบลพระซอง  เพื่อ
ด าเนินการจัดหาประโยชน์ในทรัพยส์ินตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2543  (ส านักปลัดเทศบาล) 
  

      

  
    ค่าใช้จ่ายในการรับบริการ จ านวน 15,000 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดต้ังไฟฟ้า  ค่าติดต้ังประปา  ค่าติดต้ังโทรศัพท์  
ค่าติดต้ังเว็บไซด์  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา  
ค่าโฆษณาเผยแพร่  ฯลฯ (ส านักปลัดเทศบาล) 

      

  
    ค่าใช้จ่ายในการส ารวจและรังวัดท่ีดินสาธารณประโยชน์ จ านวน 20,000 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส ารวจและรงัวัดที่ดิน
สาธารณประโยชน์ของเทศบาลต าบลพระซอง  (ส านัก
ปลัดเทศบาล) 

      

  
    ค่าเบ้ียประกันภัย จ านวน 10,000 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ส่วนกลางของเทศบาลต าบล
พระซอง เช่น รถยนต์  รถจักรยานยนต์ รถบรรทุกน้ า  รถบรรทกุ
ขยะ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ  (ส านักปลัดเทศบาล) 

      

  
    ค่าวารสารสิ่งพิมพ์/จัดพิมพ์ /ค่าถ่ายเอกสาร จ านวน 30,000 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวารสาร สิง่พิมพ์ จัดพิมพ์ เข้าปกหนังสือ ค่าถ่าย
เอกสารฯลฯ เช่น ค่ารับหนงัสือพิมพ์วารสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือ
เข้าปกหนงัสือหรือสิ่งพมิพ์ทีเ่กี่ยวข้องในการปฏิบัตริาชการ ฯลฯ 
(ส านักปลัดเทศบาล) 

      

  
   รายจา่ยเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 80,000 บาท   

      

  
- ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล   
ตั้งไว้  20,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ที่ไป
นิเทศงานตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงานและ
เจ้าหน้าที ่
ที่เกี่ยวข้อง ซึง่ร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล (ให้ตั้ง
งบประมาณได้ไม่เกินปลีะ 1% ของรายได้จริงของปีงบประมาณที่
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ล่วงมาโดยไมร่วมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกจิ  เงินกูเ้งินจ่าย
ขาดเงินสะสมและเงินทีม่ีผู้อทุิศให้)  ตามหนงัสือ
กระทรวงมหาดไทยที่มท 0808.4/ว 2381 ลง
วันที่ 28 กรกฎาคม 2548 
 (ส านักปลัดเทศบาล) 
- ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการ   ตั้งไว้   30,000  บาท    
เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรบัรองในการประชุมสภาท้องถ่ิน  หรือ
คณะกรรมการหรอืคณะอนุ กรรมการที่ได้รบัแต่งตั้งตามกฎหมาย
หรือตามระเบียบ หรอืหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือ
การประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกบัองค์กรปกครอง 
 
ส่วนท้องถ่ิน หรือองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินกบัรัฐวิสาหกจิหรือ
เอกชน (ส านักปลัดเทศบาล)  
- ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี  ตั้งไว้  30,000  บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกจิกรรมวันส าคัญต่าง ๆ ของชาติ  
งานรัฐพิธีงานเฉลมิพระชนมพรรษา  เช่น วันปิยมหาราช วันเฉลิม
พระชนมพรรษา ฯลฯ  (ส านักปลัดเทศบาล)   

   รายจา่ยเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เขา้ลักษณะรายจ่าย 
หมวดอ่ืนๆ 

      
  

    ค่าของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัล หรือค่าพวงมาลัย  
ช่อดอกไม้ ฯลฯ 

จ านวน 5,000 บาท 

  

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญ  ของรางวัล  หรอืเงินรางวัล  หรือค่า
พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลาในการจดังาน
กิจกรรมต่างๆ พวงหรีด ที่มีความจ าเป็นและความเหมาะสมฯลฯ 
(ส านักปลัดเทศบาล)       

      

  
    ค่าชดใช้สินไหมทดแทนความเสียหาย จ านวน 5,000 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าสินไหมทดแทน,การเยียวยาความเสยีหาย
อย่างใด ๆ ในทางกฎหมายที่เทศบาลต้องจ่าย 
(ส านักปลัดเทศบาล)   

      

  
    ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเทศบาล จ านวน 10,000 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาลต าบลพระซอง
เช่น  ค่าวัสด ุ อุปกรณ์  ค่าอาหาร  อาหารว่างและเครื่องดืม่     
ค่าค่าของขวัญ ของรางวัลดอกไม้  ธูป เทียน ค่าสงัฆทานและ 
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ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ   (ส านักปลัดเทศบาล) 
(แผนพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561-2565หน้า  122  ล าดับที่  9 ) 

    ค่าใช้จ่ายเงินรางวัลส่วนแบ่งค่าปรับจราจร จ านวน 5,000 บาท   

      

  
- เงินรางวัลกรณีมผีู้แจง้ความน าจับ  จ่ายเจ้าหน้าที่ต ารวจรอ้ย
ละ 17.50 และผู้แจง้ความน าจับร้อยละ  17.50  ของเงินค่าปรับ  
- เงินรางวัลกรณีที่ไมม่ีผู้แจ้งความน าจบั จ่ายให้แกเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจ
ร้อยละ 25 ของเงินค่าปรับ 
(ส านักปลัดเทศบาล) 

      

  
    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 300,000 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าลงทะเบียน 
ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการ 
 
เดินทางไปราชการ    อบรมสัมมนา   ของนายกเทศมนตรี   
รองนายกเทศมนตรี  เลขานุการนายกเทศมนตรี  ที่ปรึกษานายก- 
สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาลและลูกจ้างสงักัดส านัก
ปลัดเทศบาลต าบล พระซอง ฯลฯ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน พ.ศ. 2555  และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
(ส านักปลัดเทศบาล) 

      

  
    ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง จ านวน 150,000 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตัง้เลือกตัง้ทั่วไปหรอื
เลือกตั้งซอ่มนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลต าบล 
พระซองเช่นค่าใช้จ่ายในการจัดต้ังศูนย์ประสานงาน ค่าจัดท าป้าย
ประกาศผลคะแนน  ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมอบรมบุคลากร  
เจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบัติงาน  ค่าประชาสัมพันธ์  ค่าอาหาร  ค่าจ้างเหมา
พาหนะขนสง่วัสดุอปุกรณ์การเลือกตั้งและค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
ต่างๆ ฯลฯ  (ส านักปลัดเทศบาล) 
( แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561- 2565  หน้า  121  ล าดับที่ 4 )  

      

  
    ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรเทศบาล

ต าบลพระซอง 
จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ
เจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน  ได้แก่   นายกเทศมนตรี   รองนายกเทศมนตรี 
เลขานุการนายกเทศมนตรี  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  สมาชิกสภา
เทศบาล  พนักงานเทศบาล  ครูผู้ช่วย  พนักงานจ้างเทศบาลต าบล
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พระซอง ฯ  เช่น  ค่าป้ายโครงการ    ค่าวิทยากร   ค่าอาหาร   
ค่าอาหารว่างและเครือ่งดื่ม ค่าเช่าที่พกั  ค่าจ้างเหมาพาหนะ
เดินทาง  ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ใน
โครงการ ฯลฯ  (ส านักปลัดเทศบาล) 
(แผนพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561-2565 หน้า  92 ล าดับที่  11)  

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 60,000 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าซอ่มแซมบ ารุงรกัษาทรพัย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น รถยนต์รถจกัรยาน ยนต ์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่อง
คอมพิวเตอรเ์ครื่องปรับอากาศ ฯลฯ 
(ส านักปลัดเทศบาล) 
  

      

  
   ค่าวัสดุ รวม 333,000 บาท   
   วัสดุส านักงาน จ านวน 80,000 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าซือ้สิง่ของเครื่องใช้ ต่าง ๆ ในส านักปลัดเทศบาล
ต าบลพระซอง เช่นกระดาษ  แฟ้ม  ปากกา  แบบพิมพ์  ฯลฯ 
(ส านักปลัดเทศบาล) 

      

  
   วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ จ านวน 5,000 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยเุช่น  ฟิวส์  เทปพัน
สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้าสายไฟฟ้า ถ่าน ปลัก๊ไฟ หม้อแปลงไฟฟ้า
สายอากาศ  ฯลฯ  (ส านักปลัดเทศบาล) 

      

  
   วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 20,000 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครือ่งใช้ ต่าง ๆ  ในส านัก
ปลัดเทศบาลต าบลพระซอง เช่นแปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก ผ้า
ปูโต๊ะ  ช้อน  แก้วน้ า จานรองแก้ว น้ าจืดทีซ่ื้อจากเอกชน ฯลฯ 
(ส านักปลัดเทศบาล) 

      

  
   วัสดุก่อสร้าง จ านวน 5,000 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดกุ่อสร้าง เช่นไม้ ส ี แปรงทาสี  ปูน  อิฐ
หินปูน ทราย  กระเบื้อง  สังกะสี  ตะปู  ค้อน  คีม  ชะแลง  จอบ 
เสียม สิ่ว ขวาน ฯลฯ  (ส านักปลัดเทศบาล) 

      

  
   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 40,000 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ ยานพาหนะและขนส่ง  เช่นยางนอก ยางใน  
หัวเทียน แบตเตอรี่และอะไหล่ต่างๆ  ฯลฯ  (ส านักปลัดเทศบาล) 

      
  

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 150,000 บาท   
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เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ ามันเช้ือเพลิงน้ ามันหล่อลื่นส าหรบัรถยนต์
ส่วนกลาง รถจักรยานยนต์ ฯลฯ  (ส านักปลัดเทศบาล) 

      
  

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 10,000 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุในการโฆษณา เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เช่น  
ผ้าเขียนป้าย ไม้อัด สีพูก่ัน ฟิล์ม รูปสีหรือขาวด าที่ได้จากการล้าง
อัด  ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ  (ส านักปลัดเทศบาล) 

      

  
   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 20,000 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่นผงหมกึพิมพ์  ตลับหมึก
เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ แผ่นดิสก์ โปรแกรมและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
คอมพิวเตอร์  ฯลฯ 
(ส านักปลัดเทศบาล)  

      

  
   วัสดุอ่ืน จ านวน 3,000 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอปุกรณ์ต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะและประเภท
ตามระเบียบวิธีการงบประมาณ เช่น  มิเตอร์น้ า-ไฟฟ้า, ตะแกรง
กันสวะ, 
หัวเช่ือมแกส๊, หัววาล์วปิด-เปิด แกส๊  ลวดก๊อกน้ า ฯลฯ  
(ส านักปลัดเทศบาล) 

      

  
   ค่าสาธารณูปโภค รวม 200,000 บาท   
   ค่าไฟฟ้า จ านวน 130,000 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส านักงานเทศบาลต าบลพระซอง 
(ส านักปลัดเทศบาล) 

      
  

   ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล จ านวน 20,000 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ าประปาส าหรบัส านักงานเทศบาลต าบลพระซอง 
(ส านักปลัดเทศบาล) 

      
  

   ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 15,000 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพทส์ านักงานเทศบาลต าบลพระซอง 
(ส านักปลัดเทศบาล) 

      
  

   ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 5,000 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตราไปรษณีย์  
ค่าจดหมายลงทะเบียน ฯลฯ(ส านักปลัดเทศบาล) 

      
  

   ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 30,000 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต 
(ส านักปลัดเทศบาล) 

      
  

  งบลงทุน รวม 284,000 บาท   



-  94 - 
 

   ค่าครุภัณฑ์ รวม 284,000 บาท   
   ครุภัณฑ์ส านักงาน         
    จัดซื้อเก้าอ้ีจัดเลี้ยงหนัง  PVC จ านวน 18,000 บาท   

      

  
ค่าจัดซื้อเก้าอี้จัดเลี้ยง
หนัง  PVC  จ านวน ๓๐ ตัว ๆ ละ 600  บาท 
มีคุณลักษณะดังนี้  
-ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 43 ซม. ลึกไม่น้อยกว่า 51 ซม. ความสูง 
 ไม่น้อยกว่า ๘๙ ซม.  
-โครงสร้างท าด้วยเหล็กกลวงสีเ่หลี่ยม ตัดข้ึนรปู ชุบโครเมียม  
-เบาะน่ังและพนักพงิท าจากไม้อัด บุด้วยฟองน้ าหนา หุม้ด้วยหนัง  
-ปลายขามีปุม่พลาสติกกันกระแทก 
-สามารถซ้อนพับเก็บได้  
(ส านักปลัดเทศบาล) 
( จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีก าหนดไว้ในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ ) 
( แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ.2561-2565  หน้า 193 ล าดับที่  1) 

      

  
    จัดซื้อเก้าอ้ีพลาสติก จ านวน 50,000 บาท   

      

  
ค่าจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก รุ่นทอง  เกรด  A  จ านวน  200  ตัว   
ตัวละ  250  บาท  มีรายละเอียดดังนี้  
-เป็นเก้าอีพ้ลาสติก รุ่นทอง เกรด A ขนาด ๔๙X๔๙X๘๐ ซม.   
แบบมีพนกัพิงเกรด A มีความแข็งแรงและทนทาน  
 (ส านักปลัดเทศบาล) 
( จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีก าหนดไว้ในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ ) 
(แผนพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565  หน้า  193 ล าดับที่  4) 

      

  
    จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  แบบแยกส่วน  แบบติดผนัง   

จ านวน  2  เครื่อง 
จ านวน 56,000 บาท 

  

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  แบบแยกส่วน   
แบบติดผนงั  จ านวน  2  เครื่อง  ๆ  ละ  28,000  บาท   
เป็นเงิน  56,000  บาท  (ห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)   
โดยมีคุณลักษณะตามบญัชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์   
ส านักงบประมาณ ธันวาคม 2561  ซึ่งมีรายละเอียดดงันี ้
1)  ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากว่า  24,000  บีทียู 
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2)  ราคาที่ก าหนดเป็นราคาทีร่วมค่าติดตั้ง 
3)  เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการท าความเย็นขนาด 
ไม่เกิน  40,000  บีทียู  ต้องได้รับการรบัรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเรจ็รปูทัง้ชุด ทั้งหน่วย 
ส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
5) มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร ์
6) การจัดซือ้เครือ่งปรบัอากาศขนาดอื่น ๆ  (นอกจาก
ข้อ 3)  นอกเหนือจากการพจิารณาด้านราคาแล้ว  เพื่อเป็นการ
ประหยัดพลังงานควรพจิารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่า
ประสิทธิภาพพลงังานตามฤดูกาล  (SEER) สูงกว่า 
7) การติดตั้งเครื่องปรบัอากาศ  แบบแยกส่วน  ประกอบด้วย
อุปกรณ์  ดังนี ้ สวิตซ์  1  ตัว  ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวน
ยาว  4  เมตร  สายไฟยาวไม่เกิน  15  เมตร 
8) ค่าติดต้ังเครื่องปรบัอากาศ  (กรณีต้องการแสดงค่าติดต้ังแยก 
จากราคาเครื่องปรบัอากาศ)  ชนิดติดผนังขนาด   
12,000 - 24,000  บีทียู  3,000  บาท    
(ส านักปลัดเทศบาล) 
(แผนพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561-2565 หน้า  195  ล าดับที่  24 ) 

    จัดซื้อเต็นท์ จ านวน 100,000 บาท   

      

  
ค่าจัดซื้อเต็นท์ผ้าใบ  จ านวน  ๔ หลัง ๆ ละ 25,000 บาท   
มีคุณลักษณะดังนี้  
-เต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง (เบอร์800) ขนาดกว้าง  4  เมตร 
ยาว 8 เมตร สูง 2 เมตร โครงสร้างเหล็กขนาด 6 เสา  
(ส านักปลัดเทศบาล) 
(จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มกี าหนดไว้ในบัญชี 
มาตรฐานครุภัณฑ์) 
(แผนพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565  หน้า  193  ล าดับที่  3) 

      

  
    จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ จ านวน 30,000 บาท   

      

  
ค่าจัดซื้อโต๊ะพบั
อเนกประสงค์  จ านวน  20 ตัว ๆ ละ 1,500  บาท 
 รายละเอียดคุณลักษณะดังนี้  
-โต๊ะอเนกประสงค์หน้าเหล็ก พ่นสีเกล็ดเงิน โต๊ะมีขาพบัได้  
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ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 0.75 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1.80 เมตร  
(ส านักปลัดเทศบาล) 
(จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มกี าหนดไว้ในบัญชี 
มาตรฐานครุภัณฑ์) 
(แผนพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565  หน้า  193 ล าดับที่  2 ) 

    จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม จ านวน 30,000 บาท   

      

  
พัดลมอุตสาหกรรม  จ านวน ๖ ตัว ๆ ละ 5,000  บาท    
มีรายละเอียดดงันี้   
- พัดลมอุตสาหกรรม  ขนาดไม่น้อยกว่า 25 นิ้ว  
ปรับแรงลมได้  ๓ ระดับ  
(ส านักปลัดเทศบาล) 
(จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มกี าหนดไว้ในบัญชี 
มาตรฐานครุภัณฑ์) 
(แผนพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565  หน้า  193 ล าดับที่  5) 
  

      

  
  งบรายจ่ายอ่ืน รวม 15,000 บาท   
   รายจา่ยอ่ืน รวม 15,000 บาท   
   รายจา่ยอ่ืน         
    ค่าจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษา วิจัย ประเมินความพึงพอใจ หรือพัฒนา

ระบบต่างๆ 
จ านวน 15,000 บาท 

  

      

  
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรอืพัฒนาระบบ 
ต่าง ๆ  ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรบัปรุงครุภัณฑ์  ที่ดิน  และ
สิ่งก่อสร้างพฒันาระบบต่างๆ,การจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็น
กลางเพื่อเป็นผู้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รบับริการ ฯลฯ 
(ส านักปลัดเทศบาล) 

      

  
  งบเงินอุดหนุน รวม 26,000 บาท   
   เงินอุดหนุน รวม 26,000 บาท   
   เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         

    
อุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือจัดหาบุคลากร และวัสดุ
ครุภัณฑ์ประจ าศูนย์ปฏิบัติช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าท่ี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ 

จ านวน 26,000 บาท 

  

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทีด่ าเนิน
โครงการขอรบัเงินอุดหนุนเพื่อจัดหาบคุลากร และวัสดุครุภัณฑ์
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ประจ าศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าทีข่อง
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินระดับอ าเภอ 
1) หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที่ มท0808.2/ว3616 ลง
วันที่ 24 มิถุนายน 2559  เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 
(ส านักปลัดเทศบาล) 
(แผนพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หน้า 126  ล าดับที่  23 ) 

 งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 1,649,000 บาท   
  งบบุคลากร รวม 1,499,000 บาท   
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,499,000 บาท   
   เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,278,000 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แกพ่นักงานเทศบาล  สังกัด 
กองวิชาการและแผนงาน 
(กองวิชาการและแผนงาน) 
  

      

  
   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 60,000 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหนง่  ผู้อ านวยการกองวิชาการ 
และแผนงาน และหัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
(กองวิชาการและแผนงาน) 

      

  
   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 161,000 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างช่ัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกจิ  
สังกัดกองวิชาการและแผนงาน  
(กองวิชาการและแผนงาน) 

      

  
  งบด าเนินงาน รวม 150,000 บาท   
   ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท   
   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการใหแ้ก่
พนักงานเทศบาล  พนักงานจ้างและเจ้าหน้าที่ทีป่ฏิบัติงานนอก
เวลาราชการสงักัดกองวิชาการและแผนงานที่ได้รับค าสั่งจาก
เทศบาลใหป้ฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ/วันหยุดราชการ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน
การปฏิบัตงิาน นอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  พ.ศ. 2559   
(กองวิชาการและแผนงาน)   

      

  



-  98 - 
 

   ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท   
   รายจา่ยเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ         
    รายจา่ยเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 30,000 บาท   

      

  
ค่าจ้างเหมาบริการ  เช่น   ค่าเย็บหนังสือหรอืเข้าปกหนังสือ  
ค่าโฆษณา เผยแพร่ ค่าบริการรบัใช้ ค่าจ้างเหมาแบกหาม
สัมภาระ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาแรงงานต่างๆ และค่าจ้าง
เหมาบรกิารอื่นๆ ฯลฯ   
(กองวิชาการและแผนงาน) 

      

  
   รายจา่ยเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เขา้ลักษณะรายจ่าย 

หมวดอ่ืนๆ 
      

  
    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 30,000 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ส าหรับเป็น
ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่าย 
อื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสมัมนาของพนกังาน 
เทศบาลและพนักงานจ้างสังกัดกองวิชาการและแผนงานเทศบาล
ต าบลพระซองตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ทอ้งถ่ินพ.ศ. 2555  และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึงปจัจบุัน  (กองวิชาการและแผนงาน) 

      

  
    ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล จ านวน 20,000 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดท าแผนพฒันา
ท้องถ่ิน  เช่น  ค่าอาหาร   อาหารว่างและเครื่องดืม่  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าป้าย  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเข้าเล่ม  ฯลฯ   
(กองวิชาการและแผนงาน) 
(แผนพฒันาท้องถ่ิน  พ.ศ. 2561 - 2565  หน้า 121 ล าดับที่ 7 ) 

      

  
   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 10,000 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพยส์ิน ให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติเช่น เครือ่งคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ ฯลฯ 
(กองวิชาการและแผนงาน) 

      

  
   ค่าวัสดุ รวม 55,000 บาท   
   วัสดุส านักงาน จ านวน 30,000 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าซือ้สิง่ของเครื่องใช้ต่าง ๆ  เช่น  กระดาษ 
แฟ้ม  ปากกา  แบบพิมพ์  ฯลฯ  (กองวิชาการและแผนงาน) 

      
  

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 5,000 บาท   
      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุในการโฆษณา  เผยแพรป่ระชาสัมพันธ์  เช่น          
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ไม้อัด ส ี พู่กัน  ฟิล์ม  รูปสหีรอืขาวด าที่ได้จากการล้าง  อัด  ขยาย 
ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ  (กองวิชาการและแผนงาน) 

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 20,000 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่นแผ่นดิสก์  โปรแกรม 
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์  (กองวิชาการและแผนงาน) 

      
  

 งานบริหารงานคลัง รวม 3,166,000 บาท   
  งบบุคลากร รวม 2,482,000 บาท   
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,482,000 บาท   
   เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,817,000 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แกพ่นักงานเทศบาล   สังกัดกองคลงั 
(กองคลัง) 

      
  

   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 78,000 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหนง่ผู้อ านวยการกองคลัง  หัวหน้าฝ่าย
บรหิารงานคลัง และหัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้  สังกัดกองคลงั 
(กองคลัง) 

      

  
   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 541,000 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างช่ัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกจิและ
พนักงานจ้างทั่วไป  สังกัดกองคลัง  (กองคลัง) 

      
  

   เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 46,000 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวให้แก่พนักงานจา้ง 
ตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป    สังกัดกองคลัง 
(กองคลัง) 

      

  
  งบด าเนินงาน รวม 684,000 บาท   
   ค่าตอบแทน รวม 239,000 บาท   
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 
จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  
เบิกเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รบัผดิชอบ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  ตามหนงัสอื
กระทรวงการคลงั ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 
6  กันยายน  2561  (กองคลัง) 

      

  
   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการใหแ้ก่
พนักงานเทศบาล พนกังานจ้างและเจ้าหน้าที่   ที่ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ  สังกัดกองคลงั  ที่ได้รับค าสัง่จากเทศบาลให้
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ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ/วันหยุดราชการตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบกิจ่ายเงินค่าตอบแทนการ 
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2559  (กองคลัง) 

   ค่าเช่าบ้าน จ านวน 174,000 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนกังานเทศบาลสงักัดกองคลงั   
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน    
(กองคลัง) 

      

  
   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 50,000 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่  พนักงานเทศบาล 
สังกัดกองคลัง   ซึ่งได้รับสิทธิการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดกิารเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พนักงานส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2541  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.
2549 
 
ถือปฏิบัติตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0809.3/ว4522  
ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559   
(กองคลัง) 

      

  
   ค่าใช้สอย รวม 320,000 บาท   
   รายจา่ยเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ         
    รายจา่ยเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 150,000 บาท   

      

  
ค่าจ้างเหมาบริการ   เช่น   ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสอื   
ค่าโฆษณาเผยแพร่ ค่าบรกิารรับใช้ ค่าจ้างเหมาแบกหามสมัภาระ 
ค่าเช่าทรัพยส์ินค่าจ้างเหมาแรงงานต่างๆ และค่าจ้างเหมาบริการ
อื่นๆ ฯลฯ   
(กองคลัง)  

      

  
   รายจา่ยเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เขา้ลักษณะรายจ่าย 

หมวดอ่ืนๆ 
      

  
    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 80,000 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   ส าหรบัเปน็
ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรอืไปอบรมสัมมนาของพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง สงักัดกองคลงั เทศบาลต าบลพระซอง 
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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ทอ้งถ่ิน  พ.ศ.  2555 และแก้ไขเพิ่มเตมิถึง
ปัจจุบัน  (กองคลัง) 

    ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดท าหรือปรับปรุงข้อมูลแผนท่ีภาษีและ 
ทะเบียนทรัพย์สิน 

จ านวน 50,000 บาท 

  

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการออกส ารวจภาคสนามและปรับปรุง 
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยส์ิน  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าถ่าย
เอกสาร ฯลฯ  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบยีน
ทรัพยส์ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2550 
2) หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก 
 ที่ มท 0808.3/ว 462  ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 
 เรื่อง การจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 
 
3) หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว67 ลงวันที่  9  
 มกราคม 2555 เรื่อง ซักซ้อมการส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าแผน
ที่ภาษีและทะเบียนทรัพยส์ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(กองคลัง) 
(แผนพฒันาท้องถ่ิน  พ.ศ. 2561–2565  หน้า 120  ล าดับที่  1  )  

      

  
    ค่าใช้จ่ายในโครงการประชาสัมพันธ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ 

จัดเก็บภาษี 
จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดเกบ็ภาษี  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าถ่าย
เอกสาร  ค่าป้ายค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ   
(กองคลัง) 
(แผนพฒันาท้องถ่ิน  พ.ศ. 2561 - 2565  หน้า 120  ล าดับ
ที่  2  )  

      

  
    ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีและ

ค่าธรรมเนียม 
จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรูเ้กี่ยวกบัภาษี 
และค่าธรรมเนียม  เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม    
ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องในโครงการ ฯลฯ   
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(กองคลัง) 
(แผนพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า 120  ล าดับ
ที่  3  )  

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 20,000 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพยส์ิน ให้สามารถใช้
งาน 
ได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์  ฯลฯ 
(กองคลัง) 

      

  
   ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท   
   วัสดุส านักงาน จ านวน 80,000 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าซือ้สิง่ของเครื่องใช้
ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา  
แบบพิมพ์  ฯลฯ  (กองคลัง) 

      

  
   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 10,000 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุในการโฆษณา  เผยแพรป่ระชาสัมพันธ์  เช่น   
ไม้อัด  ส ี พู่กัน  ฟิล์ม  รูปสีหรือขาวด าที่ได้จากการล้าง   อัด   
ขยาย  ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ  (กองคลงั) 

      

  
   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 30,000 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น  แผ่นดิสก์  โปรแกรม
และอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์  (กองคลงั)  

      
  

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท   
   ค่าบริการไปรษณีย ์ จ านวน 5,000 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตราไปรษณีย์   
ค่าจดหมายลงทะเบียน ฯลฯ  (กองคลงั) 

      
  

แผนงานการรักษาความสงบภายใน   
 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 464,600 บาท   
  งบบุคลากร รวม 288,600 บาท   
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 288,600 บาท   
   เงินเดือนพนักงาน จ านวน 275,400 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ต าแหนง่เจ้าพนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสงักัดส านักปลัดเทศบาล 
(ส านักปลัดเทศบาล) 

      

  
   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 13,200 บาท   
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เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพเิศษส าหรบัการสู้รบใหก้ับพนกังาน
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
(ส านักปลัดเทศบาล)  

      

  
  งบด าเนินงาน รวม 176,000 บาท   
   ค่าตอบแทน รวม 46,000 บาท   
   ค่าเช่าบ้าน จ านวน 36,000 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนกังานเทศบาล  สังกัด  ส านัก
ปลัดเทศบาลตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเตมิถึง
ปัจจุบัน   
(ส านักปลัดเทศบาล) 

      

  
   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 10,000 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ให้แก่   พนักงาน
เทศบาล งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ซึ่งได้รับสทิธิการ
ช่วยเหลือตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดกิาร
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนกังานส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.2541  
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2549  ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0809.3/ว4522 ลง
วันที่ 9 สิงหาคม 2559  
(ส านักปลัดเทศบาล)  

      

  
   ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท   
   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 30,000 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าซอ่มแซมรถบรรทุกน้ า รถกู้ชีพกู้ภัย วัสด ุอุปกรณ์ 
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   (ส านักปลัดเทศบาล) 

      
  

   ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท   
   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 20,000 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ ยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก  
ยางใน  หัวเทียน  แบตเตอรี่ และอะไหล่ต่างๆ  ฯลฯ 
(ส านักปลัดเทศบาล) 

      

  
   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 80,000 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ ามันเช้ือเพลิงน้ ามันหล่อลื่นส าหรบั รถยนต์
บรรทุกน้ า รถส่งผู้ป่วย รถพยาบาลฉุกเฉิน รถยนต์บรรทุกน้ า
ดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ และ รถส่วนกลาง  ฯลฯ 
(ส านักปลัดเทศบาล) 
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 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 3,338,000 บาท   
  งบด าเนินงาน รวม 438,000 บาท   
   ค่าตอบแทน รวม 374,000 บาท   
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 
จ านวน 374,000 บาท 

  

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรณีเทศบาลมีค าสั่งใช้ อปพร. ปฏิบัติงาน
ในศูนย์ อปพร.หรือนอกที่ตั้งศูนย์ อปพร. ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก  ที่  มท0808.2/ว 7271  ลงวันที่ 
26  ธันวาคม  2560   (ส านักปลัดเทศบาล) 

      

  
   ค่าใช้สอย รวม 64,000 บาท   
   รายจา่ยเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เขา้ลักษณะรายจ่าย 

หมวดอ่ืนๆ 
      

  
    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ อปพร. ของเทศบาล 

ต าบลพระซอง 
จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ อปพร. 
เทศบาลต าบลพระซองตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2555  และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
 (ส านักปลัดเทศบาล) 
(แผนพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 103 ล าดับที่  9) 

      

  
    ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล จ านวน 24,000 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดอบุัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม,่ สงกรานต์    เช่น  ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  ค่า
จัดท าป้ายโครงการฯ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว1634 ลง
วันที่ 22 กันยายน2557   (ส านักปลัดเทศบาล) 
(แผนพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 102  ล าดับที่  7 ) 

      

  
    ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณ

ภัย 
จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการโครงการ/กิจกรรมฝกึซ้อมแผนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ในเขตพื้นที่ต าบลพระซอง 
เช่น  ค่าอาหาร  อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าเครื่องแต่งกาย  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ใช้ 
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ในโครงการ ฯลฯ  (ส านักปลัดเทศบาล) 
(แผนพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 102 ล าดับที่  5 ) 

  งบลงทุน รวม 2,900,000 บาท   
   ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,900,000 บาท   
   ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง         
    รถยนต์บรรทุกน้ าดับเพลิงแบบเอนกประสงค์    จ านวน  1  คัน จ านวน 2,900,000 บาท   

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ าดับเพลิงแบบ
เอนกประสงค์ 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตรติดต้ังเครนไฮโดรลิค  
พร้อมกระเช้า สูงไม่น้อยกว่า 10 เมตร   ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
ลักษณะท่ัวไป 
เป็นรถยนตบ์รรทุกน้ าดบัเพลิงแบบเอนกประสงค์ติดตั้งเครน 
ไฮโดรลิค พรอ้มกระเช้า สงูไม่น้อยกว่า 10 เมตร ตัวรถ  6  ล้อ 
เครื่องยนต์ ดีเซล มกี าลงัแรงม้าไม่น้อยกว่า 175  แรงม้า ตอนหน้า
เป็นหัวเก๋งสามารถบรรจุพนักงานได้ไม่น้อยกว่า 3 คน  (รวม
พนักงานขับรถ) ตอนท้ายติดต้ังถังบรรจุน้ าทรงรี มีปริมาตรความจุ
ไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร มีท่อดูด – ท่อส่งน้ า แท่นปืนฉีดน้ าเพื่อใช้ 
ในการบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ประชาชน มีระบบสญัญาณไฟ
ต่างๆ ตามกรมการขนส่งทางบกก าหนดและตามความจ าเปน็ใน 
การปฏิบัตงิาน ตัวรถเครื่องสบูน้ า และอปุกรณ์ทุกชนิดเป็น
ของใหม่ไมเ่คยใช้งานมาก่อน  ตัวถังและเครนจากโรงงานที่ได้รับ
อนุญาต (รง.4) ที่ได้รับมาตรฐาน ISO:50001 ด้านพลังงานและ   
 
ISO9001:2015  ในขอบข่ายการผลิต  ออกแบบ  พัฒนา  
ประกอบ  หากเป็นตัวแทนให้แนบเอกสารพรอ้มใบมาตรฐานมา
แสดงในวันย่ืน 
1. รถยนต์บรรทุก 
1. รถยนต์บรรทุกชนิด 6 ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลงัคู่ 
2. พวงมาลัยขวา มีที่นั่งภายในเกง๋ไม่น้อยกว่า 3 ที่นั่ง  
    (รวมพนักงานขับรถยนต์) 
3. เครื่องยนต์ดีเซล 4 สบู 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ า  
    ห้องเผาไหมเ้ป็นแบบฉีดตรง 
4. มีก าลังแรงม้าไม่นอ้ยกว่า 175 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบ 
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   ไม่น้อยกว่า 4,900 ซีซี 
5. มีน้ าหนักบรรทุกรวมไม่น้อยก่วา (G.V.W) 9,500 กิโลกรมั 
6. เป็นเครือ่งยนต์ที่ไดร้ับมาตรฐานด้านความปลอดภัย สารมลพิษ 
    จากเครื่องยนต์   ระดับยูโร 3 (เลขที่ มอก.2315-2551) 
7. คลัทช์ แบบแห้งแผ่นเดียวควบคุมด้วยระบบไฮดรอลกิ 
8. เกียร์ เป็นแบบเกียร์กระปุก 
9. มีเกียรเ์ดินหน้าไม่น้อยกว่า 5 เกียร ์
10. ระบบห้ามล้อ เป็นแบบไฮดรอลิค หรือ แบบลม 
11. มีห้ามลอ้ขณะจอด พรอ้มมเีบรกไอเสียช่วย 
12. ติดไฟท้ายไฟเลี้ยวเป็นแบบ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 
     5 มิลลเิมตร  โคมละไม่น้อยกว่า 30 ดวง    
13. ใช้ระบบไฟฟ้า 12 โวลท์ ขนาดของแบตเตอรี่ไม่น้อยกว่า 
      60 Ah โดยขนาดและความจุมาตรฐาน จ านวน 2 ชุด มีโคม
ไฟ 
      สัญญาณต่างๆ ตามกรมการขนส่งทางบกก าหนด และตาม 
      ความจ าเป็นในการปฏิบัติงาน 
2. ถังบรรจุน้ า 
1. ถังบรรจุน้ ามีขนาดความจุไม่นอ้ยกว่า 4,000 ลิตร สร้างดว้ย
เหล็ก 
   แผ่นมาตรฐานอย่างดีมีความหนาไม่น้อยกว่า3 มิลลเิมตร รูปทรง
ร ี
   ตามมาตรฐานผู้ผลิต  
2. ด้านบนของถังบรรจุน้ ามีช่องส าหรับให้พนักงานลงไปท าความ 
    สะอาดภายในบรรจุน้ าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 
    500 มิลลิเมตร จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง มีฝาเปิด – ปดิ  
    และล็อกได้พร้อมมรีาวกั้นกันตก  

      

  
3. มีที่จ่ายน้ า (สเปรย์บาร์) ส าหรบัรดน้ าต้นไม้ ติดตั้งด้าน 
    ข้างซ้าย – ขวา ของตัวรถ 
4. มีที่จ่ายน้ า (สเปรย์บาร์) ส าหรบัรดพรมถนน ติดตั้งด้านทา้ยตัว
รถ 
5. มีแท่นปืนฉีดน้ าแบบหมุนได้รอบ สามารถฉีดได้ไกลไม่น้อยกว่า 
   20 เมตร ส าหรับช่วยบรรเทาสาธารณภัยให้แกป่ระชาชน 
6. ภายในถังบรรจุน้ ามีแผ่นเหล็กหนาไม่น้อยกว่า  3 มิลลิเมตร  
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   กั้นเป็นช่องไม่น้อยกว่า 3 ช่อง เพื่อกันการกระแทกของน้ า 
7. มีท่อระบายน้ าล้นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อย
กว่า 2 นิ้ว พร้อม 
    ฝาเปิด – ปิด จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ท่อ 
8. ทางสูบน้ าจากภายนอก พร้อมบอลวาล์วเปิด – ปิด  ขนาด  
    เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว จ านวนไม่น้อยกว่า 
     1 ทาง 
9. ทางสูบน้ าจากถังบรรจุน้ า พร้อมบอลวาล์วเปิด – ปิด  ขนาด 
    เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ทาง  
10. ทางส่งน้ าออก พร้อมบอลวาล์วเปิด–ปิด ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 
      ไม่น้อยกว่า 2  ½  นิ้ว และข้อต่อชนิดสวมเร็ว จ านวนไม่น้อย 
      กว่า 1 ทาง 
11. ทางส่งน้ าเข้าถังบรรจุน้ า พร้อมบอลวาล์วเปิด – ปิด ขนาด 
      เส้นผ่าศูนย์กลางไม่นอ้ยกว่า 2 ½  นิ้ว จ านวนไม่น้อยกว่า 
      1 ทาง 
12. ทางส่งน้ าข้ึนแท่นปืนฉีดน้ า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่นอ้ยกว่า 
      2  ½  นิ้ว จ านวน   ไม่น้อยกว่า 1 ทาง 
13. มีท่อทางน้ าลัด (Bypass) เพื่อป้องกันสบู – จ่ายช ารุด เมื่อ 
      เครื่องสูบน้ าท างาน  แต่ยังไม่ได้เปิดลิ้นจ่ายน้ า 
14. มีมาตรวัดระดับน้ าหรอืหลอดแสดงระดบัน้ าในถังบรรจนุ้ า
ติดตั้ง 
     ในบริเวณที่มองเห็นได้ชัดเจน 
15. ด้านซ้าย – ขวา ตัวรถมีตู้เก็บสายส่งน้ า ข้อต่อ หัวฉีดน้ า และ 
     อุปกรณ์ต่างๆ และมีช้ันวางอุปกรณ์ตามมาตรฐานผูผ้ลิต 
16. มีแผงควบคุมการท างานติดตั้งอยู่ด้านท้ายสุดของตัวรถหรือ
ตาม 
     มาตรฐานผู้ผลิตเพื่อควบคุมการดูด – การจ่ายน้ า 
17. ตัวถังบรรทกุน้ าผลิตจากโรงงาน  (รง.4)  ที่ได้รับ 
      มาตรฐาน ISO9001:2015และISO:50001  โดยมีเอกสาร 
      แสดงวันย่ืนเสนอราคา 
 
3. ป๊ัมน้ าดับเพลิง 
1.  เป็นเครื่องสบูน้ าที่ออกแบบส าหรบัใช้ดับเพลิง โดยเฉพาะติดต้ัง 
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    อยู่ด้านท้ายของตัวรถ ตัวเรือนท าด้วยอลมูิเนียมอัลลอย หรือ 
    เหล็กหลอ่ หรอืทองเหลือง แกนเพลาท าด้วยโลหะปลอด 
    สนิม เป็นเครื่องสูบน้ าสองใบพัด และเครื่องสบูน้ าสามารถท า 
    สุญญากาศน้ าได้เองโดยไม่ต้องล่อน้ า (SELF-PRIMING PUMP) 
2.  ปั๊มน้ าแรงสงู สามารถสบูน้ าได้โดยไม่ต้องล่อน้ า   มีความคงทน 
    ไม่เกิดสนิม แรงดันสูงสุด    ไม่น้อยกว่า 250 ปอนด์ ต่อ 
    ตารางนิ้ว และสูบส่งน้ าสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 1,500 ลิตร 
    ต่อนาที    
3.  ปั๊มสูบน้ าเมื่อต่อท่อทางพร้อมท่อดูดยาว 6 เมตร สามารถสูบ
น้ า 
     ได้ไม่น้อยกว่า 1100 ลิตร/นาที ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับอปุสรรคในการ 
     สูบนั้นๆ 
4.  ปั๊มสูบน้ าได้รบัก าลังขับเคลื่อนจากเครื่องยนต์ของรถผ่านระบบ 
    ถ่ายทอดก าลังซึง่ต่อออกมาจากข้างเกียร์รถยนต์ (SIDE PTO.) 
5.  เป็นผลิตภัณฑจ์ากบริษัทหรือโรงงานที่ได้รบัมาตรฐาน ISO 
หรือ 
     มอก. โดยมีแคตตาล็อกเอกสารหนงัสือแต่งตั้งตัวแทนจ าหน่าย 
     มาแสดงวันย่ืนเสนอราคา 
4. ระบบเครนไฮโดรลิคและกระเชา้ 
1. เครนท างานด้วยระบบไฮดลอลิคสามารถยืดออกได้ไม่น้อยกว่า 
    3 ท่อน โดยยืดออกทีละท่อนและยืดออกได้อย่างต่อเนื่องด้วย 
    การควบคุมด้วยคันโยกเพียงอย่างเดียว แต่ละทอ่นเมือ่ยดืออก 
    จนสุดแล้วจะท าการล็อคตัวเองโดยอัตโนมัติ สามารถยืดออกได้ 
    ทั้งแนวนอนและแนวตั้ง  
2.  เครนสามารถควบคุมการท างานได้จากอปุกรณ์การท างาน 
    ทั้ง 2 ด้านของตัวรถ 
3. แขนของเครนมลีักษณะเป็นสีเ่หลี่ยมหรือห้าเหลี่ยม 
4. เครนสามารถหมุนได้ไม่น้อยกว่า 360 องศา จากศูนย์กลาง 
    ฐานเครน 
5. มีอุปกรณ์เครื่องค้ ายันหรือเท้าช้างไม่น้อยกว่า 2 ชุด ติดตั้ง 
   ด้านซ้ายและด้านขวา 
6. มีระบบโรยสลิงข้ึน ลงได ้โดยการควบคุมของระบบไฮดรอลิค 
   ประกอบอยู่ในเครน 
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7. เครนสามารถรบัน้ าหนักได้ไม่น้อยกว่า 2,000 กิโลกรัม  
    ที่ระยะยก 2 เมตร 
8. ชุดเครนต้องผลิตจากโรงงาน(รง.4)  ที่ได้รับมาตรฐาน  
    ISO:9001 และ ISO:50001 โดยมีเอกสารแสดงในวันย่ืน 
    เสนอราคา 
9. ติดตั้งกระเช้าไฟเบอร์กลาสทีป่ลายแขนเครน เพื่อสามารถ 
   ปฏิบัติงานได้ในที่สูง เมื่อยกกระเช้าข้ึนมีความสูงจากปาก 
    กระเช้าถึงพื้นดินไม่น้อยกว่า 10 เมตร 
10. ชุดกระเช้าไฟเบอร์กลาสสามารถทนแรงดันไฟฟ้าได้ 
     ไม่น้อยกว่า 6,000 โวลท์ โดยแนบแคตตาล็อกและใบ 
     ทดสอบเอกสารมาแสดงในวันย่ืนซอง 
5. เครื่องอัดจารบี 
1. ติดตั้งตัวอุปกรณ์ท าจากพลาสติกpc (โพลี่คาร์บอเนต)  สามารถ 
   ฉีดอัดจารบีได้หลายๆจุดพร้อมกัน ตั้งค่าให้อัดฉีดจ่าย 
   จารบี ได ้จอแบบ LCD อ่านค่าง่าย อุปกรณ์ได้รับ
มาตรฐาน มอก. 
    หรือ CE หรือ ISO หรอื มอก. ผูเ้สนอต้องแนบแคตตาล็อกและ 
    หนังสือแต่งตัง้พรอ้มใบรับรองมาตรฐานมาแสดง 
6. สัญญาณไฟฉุกเฉิน (ติดท่ีหัวเก๋ง) 
1. เป็นโคมไฟหมุนชนิดแผงยาว ขนาดไม่น้อยกว่า 120 เมตร x 30 
    เซนติเมตร x 12.5 เซนติเมตร หลอดแบบ LED  
2. ฝาครอบไฟ ผลิตจาก POLYCABONETE DOME คุณภาพด ี 
    แสงสว่างสามารถผ่านได้เช่นเดียวกับเลนส์ ลดการขูด
ขีด ด้านบน 
    ของฝาครอบมีลายฝ้าเพือ่ลดแสงจากภายนอก ไม่แตกลายงา 
    ง่ายๆ 
3. ฝาครอบล าโพง ผลิตจากสแตนเลสอย่างดีปลอดสนมิตลอดอายุ 
    การใช้งาน วาง กึ่งกลางระหว่างฝาครอบไฟทัง้ ๒ ข้าง 
4. ใช้วัสด ุAluminum base permanent คุณภาพสูง ท าฐานราง 
    และผลิตด้วยกรรมวิธีช้ันสูง หลอ่หลอมให้เป็นช้ินเดียวกนัทั้งช้ิน 
    ชนิดไร้รอยต่อ จะไม่ท าใหร้าง บิด งอหรอื หัก ขณะใช้งานด้วย 
    แรงดึงสงู 
5. ล าโพง SPEAKER ก าลังขับถึง 100  WATT 1 UNIT ติดตั้ง 
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    ภายในฝาครอบสแตนเลสกลอ่ง  ELECTRONICS  SOUND – 
    CONTROL สามารถปรับเสียงได้ไม่น้อยกว่า  
 
6. เสียงและมีก าลังขับถึง 100  WATT สามารถควบคุมไฟและ 
    ไมค์โครโฟนโดยแยกสวิทยจ์ากกันโดยสิ้นเชิง 
7. MICROPHONE ขนาดกะทัดรัด สามารถปรบัดัง-เบา และ  
   ON-OFF ได้โดยโวลุม่สวิทซ์เดียวกันสายไมค์โครโฟนสามารถ
ถอด 
    เพื่อซ่อมบ ารงุได้ง่ายโดยไม่ต้องถอดกล่อง CONTROL 
8. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริษัทที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 
มอก. 
    9001-2552, ISO 14001 โดยผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อค 
   และหนังสือแต่งตัง้ตัวแทนจ าหน่าย มาแสดงในวันย่ืนซอง 
7.  สัญญาณไฟฉุกเฉินทรงกลมติดต้ังด้านท้ายของตัวรถ 
1. ชุดสัญญาณไฟฉุกเฉินแบบหมุนทรงกลมสีแดง สูงไม่น้อยกว่า 
    190 มิลลิเมตร 
2. มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางฐาน ของไฟฉุกเฉินขนาดไม่น้อยกว่า 
   150  มิลลิเมตร 
3. ภายในชุดไฟฉุกเฉินขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ ขนาด  12/24  
โวลท ์
   ใช้ระบบสายพานในการหมุนโคม 
4. ภายในสัญญาณไฟฉุกเฉิน ใช้หลอดฮาโลเจน ขนาด 12 โวลท ์
   55วัตต์ / 24 โวลท์ 70 วัตต์ มาตรฐาน SAE 
5. ฝาครอบไฟฉุกเฉินเป็นวัสดุทนความรอ้นชนิด 
   POLYCARBONATE RESIN 
6. ใช้ไฟจากแบตเตอรีร่ถยนต์ขนาด ๑๒/๒๔  โวลท์ 
7. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริษัทที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 
มอก. 
   9001-2552, ISO 14001 โดยผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อค 
   และหนังสือแต่งตัง้ตัวแทนจ าหน่าย มาแสดงในวันย่ืนซอง 
8.  ถุงมือกันกระแสไฟฟ้ารั่ว 
1. ถุงมือเพื่อการปฎิบัติงานท าจากวัสดุ BEINGNATURALLATEX  
    มีความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. ถุงมือได้รับการตรวจมาตรฐาน 
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    และสามารถป้องกันกระแสไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 1,000 โวลท์  
2. ถุงมือสามารถทดสอบการปอ้งกันกระแสไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 
   5,000  โวลท์ ถุงมือต้องได้รับการทดสอบและมมีาตรฐาน มอก. 
    หรือ มาตรฐาน EN   
3. ผู้เสนอราคาต้องแนบแค็ตตาล็อคและเอกสารของอปุกรณ์นิรภัย 
    ถุงมือป้องกันกระแสไฟฟ้าดังกล่าวให้คณะกรรมการพิจารณา 
    ในวันย่ืนซองเสนอราคา 
 
9.  การพ่นสีและตราหน่วยงาน 
1. การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสรีองพื้นอย่างดทีี่ผ่านการทดสอบ
SGS 
   และ รับรองมาตรฐาน มอก.ไม่น้อยกว่า 2 ช้ัน แล้วจึงพ่นด้วยสี 
    โพลียูรีเทน2K อย่างดีไม่น้อยกว่า 2 ช้ัน  (สีจริงตามแต่
หน่วยงาน 
    ก าหนด) 
2. การพ่นสีภายในพ่นสีกันสนมิ EPOXY หรือเทียบเท่าไม่นอ้ย 
    กว่า 2 ช้ัน  
3. โรงงานผู้ผลิตสี ต้องมีการรบัรองมาตรฐาน ISO และน าเอกสาร 
    และหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจ าหน่ายมาแสดงในวันย่ืน เพือ่ 
    ประโยชน์สงูสุดของทางราชการในด้านการบ ารงุรกัษารถยนต์
ให้ 
     มีอายุการใช้งานที่ยาวนานย่ิงข้ึน 
4. เครื่องหมายและข้อความตามหน่วยงานราชการก าหนด 
10. สายส่งน้ าดับเพลิง  
1. ชุดสายส่งน้ าดับเพลงิ ทอจากเส้นใยสงัเคราะห์โพลเีอ
สเตอร์ โดย 
    ช้ันในสุดของสายผลิตจากสารสังเคราะห์  
2. ภายนอกเคลือบด้วยโพลียูรเีธน มีแรงดันใช้งานไม่น้อยกว่า 
    200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว  
3. และสามารถทนแรงดันแตกระเบิดไม่นอ้ยกว่า 600 ปอนด์ต่อ 
    ตารางนิ้ว  
4. สายส่งน้ ามีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว  
5. ยาวไม่น้อยกว่า 20 เมตร พร้อมข้อต่อชนิดทองเหลือง โดย 
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   แนบแคตตาล็อกและเอกสารมาแสดงในวันย่ืนเอกสารเสนอ
ราคา 
11.อุปกรณ์ประจ ารถ 
1.  ติดตั้งเครื่องขยายเสียงไซเรนไม่นอ้ยกว่า 6 เสียง  จ านวน 
1  ชุด 
2. ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินสีแดงบนหัวเก๋ง   จ านวน 1  ชุด 
3. สายดับเพลิงขนาด 2.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร พร้อมข้อต่อ  
   จ านวน 1  ชุด 
4. ท่อดูดตัวหนอน 3 นิ้ว ยาว 20 ฟุต พร้อมข้อต่อ  จ านวน 1  ชุด 
5. ตะแกรงกรองผงขนาด 3 นิ้ว    จ านวน 1  ชุด 
6. ตะกร้าหวายกรองผง     จ านวน 1  ชุด 
7. หัวฉีดด้ามยาวขนาด 2.5 นิ้ว ยาว 30 นิ้ว   จ านวน 1  ชุด 
8. หัวฉีดปรับฝอย   จ านวน 1  ชุด 
 
 
9. สเปรย์บาร์ด้านท้ายส าหรบัพรมถนน   จ านวน 1  ชุด 
10. สเปรย์บาร์ด้านข้างส าหรบัรดน้ าต้นไม้   จ านวน 1  ชุด 
11. มีไฟสปอร์ตไลทส์่องสว่าง     จ านวน 1  ดวง 
เง่ือนไขการรับประกัน 
1.  ผู้จ าหน่ายต้องมีการรับประกันผลิตภัณฑ์เนือ่งจากการใช้งาน 
    ตามปกติ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ป ี 
2.  เมื่อเกิดช ารุดหรือเสียหายเนือ่งจากการใช้งานปกติให้ผู้ขาย 
    ซ่อมแซม และแก้ไขให้แล้วเสรจ็ภายใน 15 วัน 
3.  ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจ าหน่ายรถยนต์รุ่นดังกล่าวโดยมี 
     เอกสารมาแสดงในวันย่ืนซอง 
4.  ผู้ขายต้องโอนกรรมสิทธ์ิใหเ้ป็นของหน่วยงานกอ่นเบิกจา่ยเงิน 
    หรือเช็ค 
5.  รถรุ่นที่เสนอต้องมีศูนย์บรกิารในจังหวัดนครพนมโดยแสดงช่ือ
ที่ 
    อยู่เบอรโ์ทรแนบวันย่ืนเสนอราคา 
6.  ต้องมีศูนย์ซ่อมตัวถังบรรทุกน้ าและเครนในจังหวัดนครพนม
หรือ 
     ใกล้เคียงไม่เกิน 300 กิโลเมตร โดยแสดงช่ือที่อยู่ให้ชัดเจน 
(จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ
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ประกอบกบัต้องการคุณลกัษณะเฉพาะทางทีเ่หมาะกับสภาพพื้นที่
ในเขตเทศบาลต าบลพระซอง) 
(ส านักปลัดเทศบาล) 
(แผนพฒันาท้องถ่ิน  พ.ศ. 2561 - 2565  หน้า 196  ล าดับที่  35) 

แผนงานการศึกษา   
 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 419,340 บาท   
  งบบุคลากร รวม 352,740 บาท   
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 352,740 บาท   
   เงินเดือนพนักงาน จ านวน 352,740 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลต าแหน่งนักวิชาการศึกษา 
สังกัดส านักปลัดเทศบาล  (ส านักปลัดเทศบาล) 

      
  

  งบด าเนินงาน รวม 66,600 บาท   
   ค่าตอบแทน รวม 61,600 บาท   
   ค่าเช่าบ้าน จ านวน 51,600 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนกังานเทศบาล  สังกัด  ส านัก
ปลัดเทศบาลตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2562  (ส านักปลัดเทศบาล) 

      

  
   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 10,000 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานเทศบาล 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินสวัสดกิารเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรพนักงานส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2559  และแก้ไข  
เพิ่มเตมิ  (ส านักปลัดเทศบาล) 

      

  
   ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท   
   วัสดุการศึกษา จ านวน 5,000 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดกุารศึกษา เช่นหุ่น แบบจ าลอง 
ภูมิประเทศ สื่อการเรียนการสอนท าด้วยพลาสติกหรือไม้ฯลฯ  
(ส านักปลัดเทศบาล) 

      

  
 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 8,781,610 บาท   
  งบบุคลากร รวม 3,488,720 บาท   
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 3,488,720 บาท   
   เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,950,000 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของครูผู้ดูแลเด็ก ครู  ครูช านาญการ  
(ส านักปลัดเทศบาล) 

      
  

   เงินวิทยฐานะ จ านวน 56,000 บาท   
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เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะให้กบัครูช านาญการที่ได้รบัวิทยฐานะ
ช านาญการ  (ส านักปลัดเทศบาล)  

      
  

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 1,458,720 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างภารกิจ ต าแหนง่ ผูช่้วย
ครูผู้ดูแลเด็ก    
(ส านักปลัดเทศบาล) 

      

  
   เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 24,000 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง 
ตามภารกิจ (ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก)   
(ส านักปลัดเทศบาล) 

      

  
  งบด าเนินงาน รวม 2,930,890 บาท   
   ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท   
   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 30,000 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ ครผูู้ดูแลเดก็ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกบัการศึกษา
ของบุตรพนักงานส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม 
(ส านักปลัดเทศบาล) 

      

  
   ค่าใช้สอย รวม 1,299,200 บาท   
   รายจา่ยเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เขา้ลักษณะรายจ่าย 

หมวดอ่ืนๆ 
      

  
    ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาต ิ จ านวน 100,000 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันเด็ก เช่น  ค่าป้าย
โครงการฯ  ค่าวัสดุอุปกรณ์   ค่าอาหาร    ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดืม่ ค่าของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัลและค่าใช้จ่ายอืน่ๆ  
ที่จ าเป็นส าหรบัโครงการฯ ฯลฯ   (ส านักปลัดเทศบาล) 
(แผนพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561-2565) หน้า  86 ล าดับที่ 4)   

      

  

    
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุน
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(ศพด.) 

จ านวน 90,400 บาท 

  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)  ดังน้ี  
- ค่าหนังสือเรียน  ตั้งไว้ 16,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนนักเรียนศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 6 แห่ง 
จัดสรรส าหรับเด็กปฐมวัย (อายุ3 – 5 ปี)  จ านวน 80 คน ๆ ละ  
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200 บาท /ป ี
- ค่าอุปกรณ์การเรียน  ตั้งไว้ 16,000  บาท   
เพื่อจ่ายเป็นค่าอปุกรณ์การเรียนนักเรียนศูนย์พฒันาเดก็เล็ก  6 
แห่ง 
จัดสรรส าหรับเด็กปฐมวัย (อายุ3 - 5ปี)  จ านวน  80  คน ๆ ละ  
200 บาท/ปี  
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน  ตั้งไว้ 24,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนกัเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  6  แห่ง  
จัดสรรส าหรับเด็กปฐมวัย (อายุ3-5ปี)  จ านวน  80  คน ๆ ละ 
300 บาท /ป ี
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ตั้งไว้ 34,400  บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่ากจิกรรมพัฒนาผู้เรียนนักเรียนศูนย์พฒันาเดก็เลก็ 
6 แห่ง จัดสรรส าหรับเด็กปฐมวัย (อายุ3-5ปี) จ านวน 80  คน ๆ 
ละ  
430 บาท /ป ี 
ถ่ายโอนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ตามหนังสือสัง่การ
ดังนี้  
1) หนังสอืกระทรวงมหาดไทยด่วนทีสุ่ดทีม่ท 0808.2/ว3886ลง
วันที่28 มิถุนายน2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  ด่วนที่สุด  ที่ 
มท 0816.2/ว 2598  ลงวันที่  3  กรกฎาคม  2562   
(ส านักปลัดเทศบาล) 
(แผนพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561-2565 หน้า 88 ล าดับที่ 11  )  

    โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา  
(ค่าจัดการเรียนการสอน) 

จ านวน 285,600 บาท 

  

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 6 
ศูนย์ 
จ านวน 1,700 บาท /คน  จ านวน  138  คน  ประมาณการเพิ่ม
ระหว่างปี จ านวน 30 คน รวม 168 คน ถ่ายโอนจากกรมสง่เสริม
การปกครองท้องถ่ิน ตามหนังสือสัง่การดังนี้  
1) หนังสอืกระทรวงมหาดไทยด่วนทีสุ่ดที่ มท 0808.2/ว3886  
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ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  ด่วน
ที่สุด  ที่  มท 0816.2/ว 2598  ลงวันที่  3  กรกฎาคม  2562   
(ส านักปลัดเทศบาล)  
(แผนพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561-2565)หน้า  87ล าดับที่ 9 ) 

    โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา  
(ค่าอาหารกลางวัน) 

จ านวน 823,200 บาท 

  

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเลก็ 6 ศูนย์ จ านวน 138 คน ประมาณการเพิม่ระหว่าง
ป ี
จ านวน 30 คน รวม 168 คน จ านวน 245 วัน ๆละ 20 บาท/คน 
ถ่ายโอนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินตามหนังสือสั่งการ
ดังนี้  
1) หนังสอืกระทรวงมหาดไทยด่วนทีสุ่ดที่ มท 0808.2/ว3886    
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  ด่วนที่สุด  ที่   
มท 0816.2/ว 2598  ลงวันที่  3  กรกฎาคม  2562   
(ส านักปลัดเทศบาล)  
(แผนพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561-2565)หน้า  87ล าดับที่ 8 )  

      

  
   ค่าวัสดุ รวม 1,601,690 บาท   
   ค่าอาหารเสริม (นม) จ านวน 1,601,690 บาท   

      

  
- ค่าอาหารเสริม(นม) ให้โรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)  ตั้งไว้  1,236,085  บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)ให้โรงเรียนสงักัดคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน จ านวน 538 คน ประมาณการเพิม่ระหว่างป ี
จ านวน 30 คน รวม 568 คน (จ านวน 260 วันๆละ 7.37 บาท/
คน) 
ถ่ายโอนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  จ านวนเงิน 
1,088,405  บาท  และสนับสนุนจากเทศบาลต าบลพระซอง  
เป็นเงิน  147,680  บาท  (จ านวน 260 วัน ๆ ละ 1 บาท/คน)  
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ตามหนังสือสั่งการ ดังนี ้ 
1) หนังสอืกระทรวงมหาดไทยด่วนทีสุ่ดที่ มท 0808.2/ว3886  
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  ด่วนที่สุด  ที่ 
มท 0816.2/ว 2598  ลงวันที่  3  กรกฎาคม  2562   
(ส านักปลัดเทศบาล)  
(แผนพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561-2565 หน้า  87  ล าดับที่ 10 ) 
- ค่าอาหารเสริม(นม)ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ตั้งไว้  365,605  บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  6  ศูนย์ 
จ านวน  138  คน  ประมาณการเพิ่มระหว่างปี  จ านวน  30  คน 
รวม 168 คน (จ านวน 260 วัน ๆละ7.37 บาท /คน ) ถ่ายโอนจาก
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  จ านวน  321,925  บาท  และ
สนับสนุนจากเทศบาลต าบลพระซอง  เป็นเงิน  43,680  บาท  
(จ านวน 260 วันๆละ1 บาท /คน)  ตามหนังสือสั่งการดังนี้  
  1) หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว3886  
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 
 
 
 2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  ด่วนที่สุด  ที่ 
มท 0816.2/ว 2598  ลงวันที่  3  กรกฎาคม  2562   
(ส านักปลัดเทศบาล)  
(แผนพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561-2565)หน้า  87 ล าดับที่ 10  ) 

  งบเงินอุดหนุน รวม 2,362,000 บาท   
   เงินอุดหนุน รวม 2,362,000 บาท   
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ         
    อุดหนุนโครงการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ จ านวน 90,000 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แกโ่รงเรียนในสังกัดคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน
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(สพฐ.) จ านวน 6 แห่ง ๆละ 15,000 บาท ตามหนงัสือสั่ง
การ ดังนี ้ 
1) หนังสอืกระทรวงมหาดไทยด่วนทีสุ่ดที่ มท 0808.2 /ว3616  
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559  
(ส านักปลัดเทศบาล)  
(แผนพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561-2565 หน้า 89  ล าดับที่ 16 )  

    อุดหนุนอาหารกลางวัน จ านวน 2,272,000 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้แกโ่รงเรียนในสงักดั
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) จ านวน 538 คน   
ประมาณการเพิ่มระหว่างปี  จ านวน 30 คน  รวม  568  คน  
(200วันๆละ20 บาท /คน) ตามหนังสือสั่งการดังนี้  
1) หนังสอืกระทรวงมหาดไทยด่วนทีสุ่ดที่ มท 0808.2/ว3886  
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  ด่วนที่สุด  ที่ 
มท 0816.2/ว 2598  ลงวันที่  3  กรกฎาคม  2562   
(ส านักปลัดเทศบาล)  
(แผนพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561-2565 หน้า  89  ล าดับที่ 15 ) 
 
 
  

      

  
แผนงานสาธารณสุข   

 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 3,030,440 บาท   
  งบบุคลากร รวม 1,951,440 บาท   
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,951,440 บาท   
   เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,134,720 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แกพ่นักงานเทศบาลสงักัดกองสาธารณสุข
และสิง่แวดล้อม  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม) 

      
  

   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 60,000 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหนง่ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม และหัวหน้าฝ่ายบรหิารงานสาธารณสุข 
(กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม) 
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   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 696,720 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างช่ัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกจิและ
พนักงานจ้างทั่วไป  สังกัดกองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม 
(กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม) 

      

  
   เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 60,000 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปสงักัดกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
(กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม) 

      

  
  งบด าเนินงาน รวม 1,079,000 บาท   
   ค่าตอบแทน รวม 269,000 บาท   
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 
จ านวน 144,000 บาท 

  

      

  
ค่าป่วยการส าหรับนักบริบาลท้องถิ่น ตั้งไว้ 144,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนค่าป่วยการส าหรบันักบริบาลท้องถ่ิน 
จ านวน 2 คนคนละ 6,000 บาทต่อเดือนจ านวน 12 เดือน  เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบรบิาลทอ้งถ่ิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2562 
(กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม) 

      

  
   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการใหแ้ก่
พนักงานเทศบาล พนกังานจ้างและเจ้าหน้าที่  ที่ปฏิบัตงิานนอก
เวลาราชการ สังกัดกองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อมที่ได้รบัค าสั่ง
จากเทศบาลให้ปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการปกติ/
วันหยุดราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบกิ
จ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
พ.ศ. 2559  (กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม) 

      

  
   ค่าเช่าบ้าน จ านวน 84,000 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนกังานเทศบาลสงักัดกอง
สาธารณสุขและสิง่แวดล้อม ตามระเบียบ กระทรวง มหาดไทยว่า
ด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (ฉบบั
ที่ 3)  พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเตมิถึงปจัจบุัน  (กองสาธารณสุข
และสิง่แวดล้อม) 
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   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 36,000 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานเทศบาล
สังกัดกองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม ซึง่ได้รับสิทธิการช่วยเหลือ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกบัการ 
ศึกษาของบุตรพนกังานส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเตมิถึง 
 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0809.3/ว4522   ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 
(กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม) 

      

  
   ค่าใช้สอย รวม 450,000 บาท   
   รายจา่ยเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ         
    ค่าจ้างเหมาบริการตา่ง ๆ จ านวน 20,000 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าโฆษณา
เผยแพร่ ค่าบริการรบัใช้ ค่าจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ ค่าเช่า
ทรัพยส์ิน ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ  ฯลฯ 
(กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม) 

      

  
    ค่าจ้างเหมาบริการแรงงาน จ านวน 350,000 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา พนักงานเกบ็ขยะ และค่าจ้างเหมา
แรงงานต่าง ๆ ฯลฯ   (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

      
  

   รายจา่ยเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เขา้ลักษณะรายจ่าย 
หมวดอ่ืนๆ 

      
  

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 50,000 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ เช่น ค่าลงทะเบียน  
ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ  ในการ
เดินทางไปราชการ และไปอบรมสัมมนาของ พนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้างสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาล
ต าบลพระซอง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพิ่มเตมิถึงปจัจุบัน  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

      

  
   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 30,000 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพยส์ินให้ใช้งานได้
ตามปกติ  เช่น คอมพิวเตอร์ เปลี่ยนยางรถยนต์ ซ่อมปะผุ
รถยนต ์ฯลฯ  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม) 

      

  
   ค่าวัสดุ รวม 360,000 บาท   
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   วัสดุส านักงาน จ านวน 30,000 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าซือ้สิง่ของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ  
แฟ้ม ปากกา แบบพิมพ์ ฯลฯ  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม) 

      
  

   วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ จ านวน 5,000 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เทปพัน
สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ถ่าน ปลั๊กไฟ หม้อแปลง
ไฟฟ้า สายอากาศ  ฯลฯ  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

      

  
   วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 70,000 บาท   

      

  
เพื่อจัดซื้อวัสดงุานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด  เข่ง  ถ้วย   
ชาม ช้อน ถังขยะ ให้บริการถังขยะแกป่ระชาชนชาวต าบลพระซอง
ทั้ง  16  หมู่บ้าน ฯลฯ  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม) 

      

  
   วัสดุก่อสร้าง จ านวน 5,000 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดกุ่อสร้าง เช่น ส ีแปรงทาสี ปูน อิฐ หิน  
ปูนทราย กระเบื้อง สังกะสีตะปู ฆ้อน คีม ชะแลง จอบ  เสียม 
สิ่ว ขวาน ฯลฯ  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม) 

      

  
   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 50,000 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ ยานพาหนะและขนส่ง เช่นยางนอก ยางใน  
หัวเทียนแบตเตอรี่ และอะไหล่ต่างๆ ฯลฯ 
(กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม) 

      

  
   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 80,000 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ ามันเช้ือเพลิงน ามันหล่อลื่นส าหรบัรถบรรทกุขยะ
และเครือ่งพ่นหมอกควัน ฯลฯ  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

      
  

   วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์ จ านวน 50,000 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เช่น น้ ายา
เคมีก าจัดยุงลาย ทราย อะเบท ยารักษาโรค ถุงมือ กระบอกฉีด
ยา เข็มฉีดยา ส าลี ผ้าก๊อส และน้ ายาเคมีอื่นๆ 
(กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม) 

      

  
   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 10,000 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดโุฆษณาและเผยแพร่ต่างๆเช่นแผ่นป้าย
โฆษณา, เอกสารแผ่นพบั,โปสเตอร์, ใบปลิว, ค่าจ้างเขียนป้าย 
คัทเอาทร์ูปสีหรือขาวด าที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ฯลฯ 
(กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม) 

      

  
   วัสดุเครื่องแต่งกาย จ านวน 30,000 บาท   
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เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดเุครื่องแต่งกายเช่นเสือ้แขนยาว,เสือ้แขน
สั้น,กางเกงขายาว,ชุดหมี,ถุงมอืยาง/หนงั,ผ้าปิดปาก/จมูก,รองเท้า
ยางหุ้มส้น (รองเท้าบู๊ต), เสื้อกันฝน ฯลฯ   
(กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม) 

      

  
   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 30,000 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น แผ่น ดิสก์ โปรแกรม
และอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้องกบัคอมพิวเตอร์   
(กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม) 

      

  
 งานบริการสาธารณสขุและงานสาธารณสุขอ่ืน รวม 1,365,000 บาท   
  งบด าเนินงาน รวม 300,000 บาท   
   ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท   
   รายจา่ยเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เขา้ลักษณะรายจ่าย 

หมวดอ่ืนๆ 
      

  
    ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันบรรเทาและบ าบัดรักษาโรคติดต่อ จ านวน 40,000 บาท   

      

  
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเพื่อปอ้งกันบรรเทาและ
บ าบัดรกัษาโรคมือเท้าปาก ในศูนย์เด็กเล็ก 6 ศูนย์ ในเขตต าบล 
พระซอง ตั้งไว้ 20,000 บาท  
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเพื่อปอ้งกันบรรเทาและ
บ าบัดรกัษาโรคติดต่อต่าง ๆ เช่น  โรคเอดส์, โรคท้องร่วง, โรค
ไข้หวัดนก ฯลฯ   ตั้งไว้ 20,000 บาท  
(กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม) 
(แผนพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 129 ล าดับที่ 1 ) 

      

  
    ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด จ านวน 10,000 บาท   

      

  
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ/กจิกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพ
ติด ตาม ยุทธศาสตร์ 5 รั้วเช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอปุกรณ์ ฯลฯ  
(กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม) 
(แผนพฒันาท้องถ่ิน  พ.ศ. 2561 - 2565  หน้า 98 ข้อ 1) 

      

  
    ค่าใช้จ่ายในโครงการร่วมแรงร่วมใจต้านภัยไข้เลือดออก จ านวน 80,000 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกในชุมชน เช่น ค่าจัดซื้อน้ ายาเคมีภัณฑ์, ค่าน้ ามัน
เช้ือเพลิงและหล่อลื่น,ค่าปฏิบัติการนอกเวลาของพนักงานลกูจ้าง
ในสังกัดกองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
ฯลฯ   
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(กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม) 
(แผนพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 129 ข้อ 2 ) 

    โครงการขับเคลื่อนตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมและดา้นอาหารปลอดภัย 

จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการขับเคลือ่นตลาดประชารัฐ ทอ้งถ่ินสุข
ใจด้านอนามัยสิง่แวดล้อมและด้านอาหาร
ปลอดภัย เช่น ค่าอาหาร  
อาหารว่างและเครื่องดืม่  วัสดุอุปกรณ์  ค่าตอบแทนวิทยากร และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องฯลฯ   
(กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม) 
(แผนพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 136 ข้อ 26 ) 

      

  
    โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดชุมชน จ านวน 10,000 บาท   

      

  
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์รักษาความสะอาดชุมชน เช่น
ค่าจัดซื้อวัสด ุ– อุปกรณ์ค่าจ้างเหมาอื่นๆฯลฯ 
(กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม) 
(แผนพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 141 ล าดับที่ 5 ) 

      

  
    โครงการลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน จ านวน 10,000 บาท   

      

  
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์
หรือขยะเปียกครัวเรือน เช่นค่าอาหาร  อาหารว่างและเครื่องดื่ม   
วัสดุอุปกรณ์  ค่าตอบแทนวิทยากร  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ    
(กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม) 
(แผนพฒันาท้องถ่ิน  พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 136 ล าดับที่ 23 ) 

      

  

    

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจา้น้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติย
ราชนาร ี

จ านวน 60,000 บาท 

  

      

  
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์  ดร. สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระ
ศรี- 
 
สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี  เช่น   ค่าอาหาร   อาหารว่างและ
เครื่องดืม่วัสดุอปุกรณ์ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ  
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ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม) 
(แผนพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 99 ล าดับที่ 4 ) 

    โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

จ านวน 40,000 บาท 

  

      

  
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และข้ึน
ทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า เช่น  ค่าจ้างเหมาส ารวจจ านวนสุนัขและแมว และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ  (กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม) 
(แผนพฒันาท้องถ่ิน  พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 99 ข้อ 5 ) 

      

  
    โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกต าบลพระซอง จ านวน 20,000 บาท   

      

  
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการทอ้งถ่ินรกัษ์โลกต าบลพระซอง เช่น 
ค่าจัดซื้อวัสด ุ– อุปกรณ์ค่าจ้างเหมาอื่นๆ ฯลฯ  
(กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม) 
(แผนพฒันาท้องถ่ิน  พ.ศ. 2561 -2565 หน้า 100 ล าดับที่ 8 ) 

      

  
  งบลงทุน รวม 700,000 บาท   
   ค่าครุภัณฑ์ รวม 700,000 บาท   
   ครุภัณฑ์กีฬา         
    จัดซื้อเครื่องออกก าลังกายประจ าหมู่บ้าน หมู่ท่ี 1 บ้านพระซอง จ านวน 100,000 บาท   

      

  
จัดซื้อเครื่องออกก าลังกายประจ าหมู่บ้าน หมู่ท่ี 1 บ้านพระซอง 
ต าบลพระซอง  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม ซึ่งมี
รายละเอียดดังน้ี 
1.  จักรยาน
ผีเสื้อ จ านวน   1    เครื่อง ๆ  ละ  19,500  บาท    
ตั้งไว้  19,500  บาท  (หน่ึงหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า  70  เซนติเมตร  ยาวไม่น้อยกว่า
100  เซนติเมตร สงูไม่น้อยกว่า   180  เซนติเมตร  ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี ้
      -  เสาพิงหลงัเครือ่งออกก าลังกาย   ท าจากพลาสตกิ   ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 55 x2 มิลลิเมตร 
      -  ฐานเครื่องออกก าลงักาย  ท าจากเหล็ก   ขนาดรางน้ าไม่
น้อยกว่า50 x 95 มิลลิเมตร 
      -  เสาเครื่องออกก าลงักาย  ท าจากเหล็ก    ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 55x2มิลลเิมตร 
      -  มือโยก  ท าจากเหลก็   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  
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35x 2 มิลลิเมตร 
      -  มือจับประคอง  ท าจากเหลก็   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่
น้อยกว่า32x2 มิลลิเมตร 
      -  ล้อถ่วงน้ าหนัก ท าจากเหล็ก  ขนาดมู่เลย์ไม่น้อย
กว่า 12 นิ้ว 
      -  มู่เล่ย์   ท าจากเหลก็   ขนาดมู่เลย์ 12  นิ้ว 
      -  สายพาน  ท าจากยาง  ขนาดไม่น้อยกว่าเบอร์ 60 
      -  ที่วางเท้า   ท าจากเหล็ก  ขนาดดัดข้ึนรูป 
      -  ตัวถ่วงน้ าหนัก   ท าจากเหล็ก    ขนาด  20 กก. 
      -  เบาะ  ท าจากพลาสติก   ขนาดไม่น้อยกว่า  
280x290x50 มิลลิเมตร 
      -  ที่พิงหลัง   ท าจากพลาสติก   ขนาดไม่น้อยกว่า  
290 x210 มิลลิเมตร 
      -  ตัวรองกันกระแทกและกันลื่น   ท าจาก   pvc   ขนาด 
ไม่น้อยกว่า 7x 7 x7 เซนติเมตร 
คุณสมบัติ 
พลาสตกิที่ใช้ผลิต ต้องเป็นพลาสติกโพลเีอทธีลีน (PE)   ไม่มี
ส่วนประกอบของไฟเบอรก์ลาสเป็นเม็ดใหม่ 100%  เคลือบน้ ายา
กันสนิมซิงค์ฟอสเฟส  พ่นสีด้วยระบบ  powder coating อบด้วย
ความร้อน 190-200 องศาเซลเซียสเพื่อป้องกันความเค็มของ
เหงือ่  
และสทีนต่อสภาพอากาศ 
2. เครื่องซิทอัพและนวดหลัง จ านวน 1  เครื่องๆ ละ 12,500 
บาท 
ตั้งไว้   12,500  บาท   ( -หน่ึงหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า  70  เซนติเมตร  ยาวไม่น้อยกว่า  90 
เซนติเมตร  สูงไม่นอ้ยกว่า 90  เซนติเมตร  ซึ่งมรีายละเอียดดังนี้ 

      

  
      -  ฐานเครื่องออกก าลงักาย ท าจากเหลก็ ขนาดรางไมน่้อย
กว่า 
70 x32x2 มิลลิเมตร 
      -  คานรองขา ท าจากเหลก็ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อย
กว่า 
55 x 2 มิลลิเมตร 
      -  เสาคานรองขา  ท าจากเหล็ก  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
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ไม่น้อยกว่า  50 x 2 มิลลิเมตร 
      -  เสามือโยก  ท าจากเหลก็   ขนาด  L  ไม่น้อยกว่า 
49 x3 มิลลิเมตร 
 
      -  แขนนวดหลัง  ท าจากเหล็ก   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
ไม่น้อยกว่า  45 x 2 มิลลิเมตร 
     -  ล้อนวดหลัง   ท าจากล้อยาง  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  
ไม่น้อยกว่า 6  นิ้ว 
     -  สปริง  ท าจากเหล็ก   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 
45 x 4 มิลลิเมตร 
     -  แขนโยก  ท าจากเหล็ก   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่นอ้ย
กว่า   
45 x 2 มิลลิเมตร 
     -  เบาะน่ัง  ท าจากพลาสติก    ขนาดไม่น้อยกว่า 
290x280x50 มิลลิเมตร 
     -  ตัวรองกันกระแทกและกันลื่น  ท าจาก  pvc  ขนาด 
ไม่น้อยกว่า 70x 70 x70มิลลิเมตร 
คุณสมบัติ 
พลาสตกิที่ใช้ผลิต ต้องเป็นพลาสติกโพลเีอทธีลีน (PE)  ไม่มี
ส่วนประกอบของไฟเบอรก์ลาสเป็นเม็ดใหม่ 100%  เคลือบ 
น้ ายากันสนิมซิงค์ฟอสเฟส  พ่นสีด้วยระบบ  powder coating   
อบด้วยความร้อน  190-200  องศาเซลเซียส  เพื่อป้องกัน 
ความเค็มของเหงื่อและสีทนต่อสภาพอากาศ 
3.  จักรยานน่ังป่ัน  จ านวน   1  เครื่อง ๆ  ละ 15,500  บาท   
ตั้งไว้  15,500  บาท ( -หน่ึงหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน-  ) 
ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 70 เซนติเมตร  ยาวไม่น้อยกว่า 
100 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 120  เซนติเมตร  ซึ่งมรีายละเอียด
ดังนี้ 
     -  เสาเครื่องออกก าลังกาย   ท าจากเหล็ก    ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 50 x2 มิลลิเมตร 
     -  ฐานเครื่องออกก าลังกาย   ท าจากเหล็ก   ขนาดรางน้ า 
ไม่น้อยกว่า35  x 75 มิลลิเมตร 
     -  โครงเครื่องออกก าลังกาย  ท าจากเหล็ก  ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  55 x 2 มิลลิเมตร 
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      -  เสาส าหรบันั่งปั่น ท าจากเหล็ก   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
ไม่น้อยกว่า 55x 2 มิลลิเมตร 
      -  มือจับ  ท าจากเหล็ก   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่นอ้ยกว่า 
32x 2  มิลลิเมตร 
 
      -  ล้อถ่วงน้ าหนัก  ท าจากเหล็ก   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  
มู่เลย์ 12  นิ้ว 
      -  สายพาน  ท าจากยาง  ขนาดไม่น้อยกว่าเบอร์ 60 
      -  ที่วางเท้า   ท าจากเหล็ก   ขนาดดัดข้ึนรูป 
      -  เบาะ  ท าจากพลาสติก   ขนาดไม่น้อยกว่า 
 280x290x50 มิลลิเมตร 
      -  ตัวรองกันกระแทกและกันลื่น  ท าจาก   PVC  ขนาด 
ไม่น้อยกว่า  7x 7 x7เซนติเมตร 
คุณสมบัติ 
พลาสตกิที่ใช้ผลิต ต้องเป็นพลาสติกโพลเีอทธีลีน  (PE)   ไม่มี
ส่วนประกอบของไฟเบอรก์ลาสเป็นเม็ดใหม่ 100%  เคลือบน้ ายา
กันสนิมซิงค์ฟอสเฟส  พ่นสีด้วยระบบ powder coating  อบด้วย
ความร้อน 190-200 องศาเซลเซียส เพื่อป้องกันความเค็มของ
เหงือ่และสีทนต่อสภาพอากาศ 
4. เครื่องออกก าลังกายแขน,ไหล,่ยกน้ าหนัก จ านวน 1 เครื่อง ๆ 
ละ  
18,500  บาท   ตั้งไว้  18,500   บาท  (-หน่ึงหมื่นแปดพันห้า
ร้อยบาทถ้วน-  )  ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
เครื่องบรหิารหัวไหล่และแขน  ขนาด 0.70x1.00x1.50  ท าจาก
เหล็กแปบ๊กลม 4 นิ้ว 1.5 และ 1 นิ้ว  มือจับเป็นปลอกพลาสติก 
เบาะน่ังและพงิเป็นพลาสติกโพลเีอธีลีน  ขนาด กว้าง  
250 มม.x ยาว 2.90 มม.หนา 0.50 มม. เบาะพงิ  ขนาด  
290 มม.x250 มม.x 0.50 มม. เคลือบน้ ายากันสนิมซงิค์
ฟอสเฟส  พ่นสีด้วยระบบ powder coating  อบด้วยความร้อน 
190-200 องศาเซลเซียส เพื่อป้องกันความเค็มของเหงื่อและสีทน
ต่อสภาพอากาศ 
5. เครื่องบริหารเอวแบบเหว่ียงตัว  จ านวน 1  เครื่อง ๆ ละ 
15,500 บาท  ตั้งไว้  15,500 บาท  (หน่ึงหมื่นห้าพันห้าร้อย 
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บาทถ้วน) 
ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า  60  เซนติเมตร  ยาวไม่น้อยกว่า 
60 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 110  เซนติเมตร ซึ่งมรีายละเอียด
ดังนี้ 
-  เสาเครื่องออกก าลังกาย   ท าจากเหล็ก    ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 
ไม่น้อยกว่า 50 x2 มิลลิเมตร 
-  ฐานเครื่องออกก าลังกาย  ท าจากเหลก็   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
ไม่น้อยกว่า 50 x 2  มิลลิเมตร 
-  มือจับตัว  ท าจากเหล็ก   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่นอ้ย
กว่า 34 x2 มิลลิเมตร 
-  วางเท้าเหว่ียงตัว   ท าจากเหล็ก   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
ไม่น้อยกว่า  50x2  มิลลิเมตร 
-  คานรับเหล็กวางเท้า  ท าจากเหล็ก   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
ไม่น้อยกว่า 50x2 มิลลิเมตร 
-  ที่วางเท้า  ท าจากเหล็ก   ขนาดแผ่นลายขนาดไม่น้อยกว่า 
150x350 x 4 มิลลิเมตร  
คุณสมบัติ 
พลาสตกิที่ใช้ผลิต ต้องเป็นพลาสติกโพลเีอทธีลีน (PE)  ไม่มี
ส่วนประกอบของไฟเบอรก์ลาสเป็นเม็ดใหม่ 100%   เคลือบน้ ายา
กันสนิมซิงค์ฟอสเฟส  พ่นสีด้วยระบบ powder coating  อบด้วย
ความร้อน 190-200 องศาเซลเซียส เพื่อป้องกันความเค็มของ
เหงือ่และสีทนต่อสภาพอากาศ 
6. เครื่องบริหารขาสะโพกเหว่ียงตัวคู่  จ านวน  1  เครื่อง ๆ ละ 
18,500  บาท ตั้งไว้  18,500  บาท  ( -หน่ึงหมื่นแปดพันห้า
ร้อยบาทถ้วน) 
ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า   80  เซนติเมตรยาวไม่น้อยกว่า 
100  เซนติเมตร  สูงไม่น้อยกว่า 115 เซนติเมตร  ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี ้
-  ด้ามจับ  ท าจากเหล็ก  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 
40 x 2 มิลลิเมตร 
-  เสา  ท าจากเหล็ก   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 
110 x 2 มิลลิเมตร 
-  เหล็กเหว่ียง  ท าจากเหล็ก   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 



-  129 - 
 

45x 2 มิลลิเมตร 
-  ที่วางเท้า  ท าจากเหล็ก  ขนาดไม่น้อยกว่า 18x40x5 เซนติเมตร 
รูปทรงรี มีลายกันลื่นดัดข้ึนรปู 
คุณสมบัติ 
พลาสตกิที่ใช้ผลิต ต้องเป็นพลาสติกโพลเีอทธีลีน (PE)  ไม่มี
ส่วนประกอบของไฟเบอรก์ลาสเป็นเม็ดใหม่ 100%  เคลือบน้ ายา
กันสนิมซิงค์ฟอสเฟส  พ่นสีด้วยระบบ powder coating   อบ
ด้วยความร้อน 190-200 องศาเซลเซียส เพื่อปอ้งกันความเค็มของ
เหงือ่และสีทนต่อสภาพอากาศ 
 
 (จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีก าหนดไว้ในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์) 
(กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม) 
(แผนพฒันาท้องถ่ินพ.ศ. 2561-2565  หน้า 137 ล าดับ
ที่  28)       

    จัดซื้อเครื่องออกก าลังกายประจ าหมู่บ้าน หมู่ท่ี 10 บ้านสองคอน จ านวน 100,000 บาท   

      

  
จัดซื้อเครื่องออกก าลังการประจ าหมู่บ้านหมู่ท่ี 10 บ้านสองคอน 
ต าบลพระซอง อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม  ซึ่งมีรายละเอียด 
ดังน้ี 
1.  จักรยาน
ผีเสื้อ จ านวน   1    เครื่อง ๆ  ละ  19,500  บาท    
ตั้งไว้  19,500  บาท  (หน่ึงหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า  70  เซนติเมตร  ยาวไม่น้อยกว่า
100  เซนติเมตร สงูไม่น้อยกว่า   180  เซนติเมตร  ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี ้
      -  เสาพิงหลงัเครือ่งออกก าลังกาย   ท าจากพลาสตกิ   ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 55 x2 มิลลิเมตร 
      -  ฐานเครื่องออกก าลงักาย  ท าจากเหล็ก   ขนาดรางน้ าไม่
น้อยกว่า50 x 95 มิลลิเมตร 
      -  เสาเครื่องออกก าลงักาย ท าจากเหล็ก  ขนาดเส้นผ่า 
ศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 55x2มิลลิเมตร 
      -  มือโยก  ท าจากเหลก็   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  
35x 2 มิลลิเมตร 
      -  มือจับประคอง  ท าจากเหลก็   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่
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น้อยกว่า 32x2 มิลลิเมตร 
      -  ล้อถ่วงน้ าหนัก ท าจากเหล็ก  ขนาดมู่เลย์ไม่น้อย
กว่า 12 นิ้ว 
      -  มู่เล่ย์   ท าจากเหลก็   ขนาดมู่เลย์ 12  นิ้ว 
      -  สายพาน  ท าจากยาง  ขนาดไม่น้อยกว่าเบอร์ 60 
      -  ที่วางเท้า   ท าจากเหล็ก  ขนาดดัดข้ึนรูป 
      -  ตัวถ่วงน้ าหนัก   ท าจากเหล็ก    ขนาด  20 กก. 
      -  เบาะ  ท าจากพลาสติก   ขนาดไม่น้อยกว่า 
280x290x50 มิลลิเมตร 
      -  ที่พิงหลัง   ท าจากพลาสติก   ขนาดไม่น้อยกว่า 
290 x210 มิลลิเมตร 
 
      -  ตัวรองกันกระแทกและกันลื่น   ท าจาก   pvc   ขนาดไม่
น้อยกว่า 7x 7 x7 เซนติเมตร 
คุณสมบัติ 
พลาสตกิที่ใช้ผลิต ต้องเป็นพลาสติกโพลเีอทธีลีน (PE)   ไม่มี
ส่วนประกอบของไฟเบอรก์ลาสเป็นเม็ดใหม่ 100%  เคลือบน้ ายา
กันสนิมซิงค์ฟอสเฟส  พ่นสีด้วยระบบ  powder coating  อบ
ด้วยความร้อน 190-200 องศาเซลเซียส เพื่อปอ้งกันความเค็มของ
เหงือ่และสีทนต่อสภาพอากาศ 
2. เครื่องซิทอัพและนวดหลัง  จ านวน  1  เครื่อง ๆ ละ  
12,500 บาท ตั้งไว้12,500 บาท (หน่ึงหมื่นสองพันห้าร้อยบาท
ถ้วน) 
ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า  70  เซนติเมตร  ยาวไม่น้อยกว่า   90  
เซนติเมตร  สูงไม่นอ้ยกว่า  90  เซนติเมตร  ซึ่งมรีายละเอียดดังนี้ 

      

  
      -  ฐานเครื่องออกก าลงักาย  ท าจากเหล็ก   ขนาดราง 
ไม่น้อยกว่า 70 x32x2 มิลลิเมตร 
      -  คานรองขา   ท าจากเหล็ก  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
ไม่น้อยกว่า  55 x 2 มิลลิเมตร 
      -  เสาคานรองขา  ท าจากเหล็ก  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
ไม่น้อยกว่า  50 x 2 มิลลิเมตร 
      -  เสามือโยก  ท าจากเหลก็   ขนาด L ไม่น้อยกว่า 
49 x3 มิลลิเมตร 
      -  แขนนวดหลัง  ท าจากเหล็ก   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
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ไม่น้อยกว่า  45 x 2 มิลลิเมตร 
     -  ล้อนวดหลัง   ท าจากล้อยาง  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  
ไม่น้อยกว่า 6  นิ้ว 
     -  สปริง  ท าจากเหล็ก   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 
45 x 4 มิลลิเมตร 
     -  แขนโยก  ท าจากเหล็ก   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่นอ้ย
กว่า   
45 x 2 มิลลิเมตร 
     -  เบาะน่ัง  ท าจากพลาสติก    ขนาดไม่น้อยกว่า 
290x280x50 มิลลิเมตร 
     -  ตัวรองกันกระแทกและกันลื่น  ท าจาก  pvc  ขนาด 
ไม่น้อยกว่า  70x 70 x70  มิลลิเมตร 
 
 
คุณสมบัติ 
พลาสตกิที่ใช้ผลิต ต้องเป็นพลาสติกโพลเีอทธีลีน (PE)  ไม่มี
ส่วนประกอบของไฟเบอรก์ลาสเป็นเม็ดใหม่ 100% เคลือบน้ ายา
กันสนิมซิงค์ฟอสเฟส  พ่นสีด้วยระบบ  powder coating  อบ
ด้วยความร้อน 190-200 องศาเซลเซียส เพื่อปอ้งกันความเค็มของ
เหงือ่และสีทนต่อสภาพอากาศ 
3.  จักรยานน่ังป่ัน  จ านวน   1  เครื่อง ๆ  ละ 15,500  บาท   
ตั้งไว้  15,500  บาท (หน่ึงหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 70 เซนติเมตร  ยาวไม่น้อยกว่า 
100  เซนติเมตร สงูไม่น้อยกว่า120 เซนติเมตรซึง่มรีายละเอียด
ดังนี้ 
     -  เสาเครื่องออกก าลังกาย   ท าจากเหล็ก    ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 50 x2 มิลลิเมตร 
     -  ฐานเครื่องออกก าลังกาย   ท าจากเหล็ก   ขนาดรางน้ า 
ไม่น้อยกว่า35  x 75 มิลลิเมตร 
     -  โครงเครื่องออกก าลังกาย  ท าจากเหล็ก  ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  55 x 2 มิลลิเมตร 
      -  เสาส าหรบันั่งปั่น ท าจากเหล็ก   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
ไม่น้อยกว่า 55x 2 มิลลิเมตร 
      -  มือจับ  ท าจากเหล็ก   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่นอ้ยกว่า 
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32x 2  มิลลิเมตร 
      -  ล้อถ่วงน้ าหนัก  ท าจากเหล็ก   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  
มู่เลย์ 12  นิ้ว 
      -  สายพาน  ท าจากยาง  ขนาดไม่น้อยกว่าเบอร์ 60 
      -  ที่วางเท้า   ท าจากเหล็ก   ขนาดดัดข้ึนรูป 
      -  เบาะ  ท าจากพลาสติก   ขนาดไม่น้อยกว่า 
280x290x50 มิลลิเมตร 
      -  ตัวรองกันกระแทกและกันลื่น  ท าจาก   PVC  ขนาด 
ไม่น้อยกว่า 7x 7 x7เซนติเมตร 
คุณสมบัติ 
พลาสตกิที่ใช้ผลิต ต้องเป็นพลาสติกโพลเีอทธีลีน  (PE)   ไม่มี
ส่วนประกอบของไฟเบอรก์ลาสเป็นเม็ดใหม่ 100%  เคลือบน้ ายา
กันสนิมซิงค์ฟอสเฟส  พ่นสีด้วยระบบ powder coating  อบด้วย 
ความร้อน 190-200 องศาเซลเซียส เพื่อป้องกันความเค็มของ
เหงือ่และสีทนต่อสภาพอากาศ 
4. เครื่องออกก าลังกายแขน,ไหล,่ยกน้ าหนัก จ านวน 1 เครื่อง ๆ 
ละ  
18,500  บาท   ตั้งไว้  18,500   บาท  (-หน่ึงหมื่นแปดพันห้า
ร้อยบาทถ้วน- )  ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
เครื่องบรหิารหัวไหล่และแขน  ขนาด 0.70x1.00x1.50  ท าจาก
เหล็กแปบ๊กลม 4 นิ้ว  1.5  และ 1 นิ้ว    มือจับเป็นปลอก
พลาสตกิ เบาะน่ังและพิงเป็นพลาสติกโพลเีอธีลีน ขนาดกว้าง  
250 มม.x ยาว 2.90 มม.หนา 0.50 มม. เบาะพงิ  ขนาด  
290 มม.x250 มม.x 0.50 มม. เคลือบน้ ายากันสนิมซงิค์
ฟอสเฟส  พ่นสีด้วยระบบ powder coating  อบด้วยความร้อน 
190-200 องศาเซลเซียส เพื่อป้องกันความเค็มของเหงื่อและสีทน
ต่อสภาพอากาศ 
5. เครื่องบริหารเอวแบบเหว่ียงตัว  จ านวน  1  เครื่อง ๆ ละ 
15,500 บาท ตั้งไว้ 15,500 บาท (หน่ึงหมื่นห้าพันห้าร้อยบาท
ถ้วน) 
 ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า  60  เซนติเมตรยาวไม่น้อยกว่า   60   
เซนติเมตรสูงไม่น้อยกว่า   110  เซนติเมตร  ซึ่งมรีายละเอยีดดังนี้ 
-  เสาเครื่องออกก าลังกาย   ท าจากเหล็ก    ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 
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ไม่น้อยกว่า 50 x2 มิลลิเมตร 
-  ฐานเครื่องออกก าลังกาย  ท าจากเหลก็   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
ไม่น้อยกว่า 50 x 2  มิลลิเมตร 
-  มือจับตัว  ท าจากเหล็ก   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่นอ้ยกว่า 
 34 x2 มิลลิเมตร 
-  วางเท้าเหว่ียงตัว   ท าจากเหล็ก   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
ไม่น้อยกว่า 50x2  มิลลิเมตร 
-  คานรับเหล็กวางเท้า  ท าจากเหล็ก   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
ไม่น้อยกว่า 50x2 มิลลิเมตร 
-  ที่วางเท้า  ท าจากเหล็ก   ขนาดแผ่นลายขนาดไม่น้อยกว่า 
150x350 x 4 มิลลิเมตร  
คุณสมบัติ 
พลาสตกิที่ใช้ผลิต ต้องเป็นพลาสติกโพลเีอทธีลีน (PE)  ไม่มี
ส่วนประกอบของไฟเบอรก์ลาสเป็นเม็ดใหม่ 100%   เคลือบน้ ายา
กันสนิมซิงค์ฟอสเฟส  พ่นสีด้วยระบบ powder coating  อบด้วย
ความร้อน 190-200 องศาเซลเซียส เพื่อป้องกันความเค็มของ
เหงือ่และสีทนต่อสภาพอากาศ 
 
6. เครื่องบริหารขาสะโพกเหว่ียงตัวคู่  จ านวน  1  เครื่อง ๆ ละ 
18,500  บาท  ตั้งไว้  18,500  บาท   ( หน่ึงหมื่นแปดพันห้า- 
ร้อยบาทถ้วน) 
ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า   80  เซนติเมตรยาวไม่น้อยกว่า  100   
เซนติเมตร  สูงไม่นอ้ยกว่า 115 เซนติเมตร  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
-  ด้ามจับ  ท าจากเหล็ก  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 
40 x 2 มิลลิเมตร 
-  เสา  ท าจากเหล็ก   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 
110 x 2 มิลลิเมตร 
-  เหล็กเหว่ียง  ท าจากเหล็ก   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 
45x 2 มิลลิเมตร 
-  ที่วางเท้า  ท าจากเหล็ก   ขนาดไม่น้อยกว่า 18 x 40 x 5  
เซนติเมตร   รูปทรงรี  มีลายกันลื่นดัดข้ึนรูป 
คุณสมบัติ 
พลาสตกิที่ใช้ผลิต ต้องเป็นพลาสติกโพลเีอทธีลีน (PE)  ไม่มี
ส่วนประกอบของไฟเบอรก์ลาสเป็นเม็ดใหม่ 100%  เคลือบน้ ายา
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กันสนิมซิงค์ฟอสเฟส  พ่นสีด้วยระบบ powder coating   อบ
ด้วยความร้อน 190-200 องศาเซลเซียส เพื่อปอ้งกันความเค็มของ
เหงือ่และสีทนต่อสภาพอากาศ 
 (จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีก าหนดไว้ในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์) 
(กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม) 
(แผนพฒันาท้องถ่ิน  พ.ศ.2561 - 2565   หน้า 138  ล าดับ
ที่  31)  

    จัดซื้อเครื่องออกก าลังกายประจ าหมู่บ้าน หมู่ท่ี 15 บ้านโพนแพง จ านวน 100,000 บาท   

      

  
จัดซื้อเครื่องออกก าลังการประจ าหมู่บ้าน หมู่ท่ี 15 บ้านโพน
แพง 
 ต าบลพระซอง อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม ซึ่งมีรายละเอียด 
ดังน้ี 
1.  จักรยาน
ผีเสื้อ จ านวน   1    เครื่อง ๆ  ละ  19,500  บาท    
ตั้งไว้  19,500  บาท  ( -หน่ึงหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า  70  เซนติเมตร  ยาวไม่น้อยกว่า
100  เซนติเมตร สงูไม่น้อยกว่า   180  เซนติเมตร  ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี ้
      -  เสาพิงหลงัเครือ่งออกก าลังกาย   ท าจากพลาสตกิ   ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 55 x2 มิลลิเมตร 
      -  ฐานเครื่องออกก าลงักาย  ท าจากเหล็ก   ขนาดรางน้ าไม่
น้อยกว่า50 x 95 มิลลิเมตร 
      -  เสาเครื่องออกก าลงักาย  ท าจากเหล็ก    ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 55x2มิลลเิมตร 
      -  มือโยก  ท าจากเหลก็   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  
35x 2 มิลลิเมตร 
      -  มือจับประคอง  ท าจากเหลก็   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่
น้อยกว่า  32x2 มิลลิเมตร 
      -  ล้อถ่วงน้ าหนัก ท าจากเหล็ก  ขนาดมู่เลย์ไม่น้อยกว่า 12 
นิ้ว 
      -  มู่เล่ย์   ท าจากเหลก็   ขนาดมู่เลย์ 12  นิ้ว 
      -  สายพาน  ท าจากยาง  ขนาดไม่น้อยกว่าเบอร์ 60 
      -  ที่วางเท้า   ท าจากเหล็ก  ขนาดดัดข้ึนรูป 
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      -  ตัวถ่วงน้ าหนัก   ท าจากเหล็ก    ขนาด  20 กก. 
      -  เบาะ  ท าจากพลาสติก   ขนาดไม่น้อยกว่า 
 280x290x50 มิลลิเมตร 
      -  ที่พิงหลัง   ท าจากพลาสติก   ขนาดไม่น้อยกว่า 
 290 x210 มิลลิเมตร 
      -  ตัวรองกันกระแทกและกันลื่น   ท าจาก   pvc   ขนาดไม่
น้อยกว่า 7x 7 x7 เซนติเมตร 
คุณสมบัติ 
พลาสตกิที่ใช้ผลิต ต้องเป็นพลาสติกโพลเีอทธีลีน (PE)   ไม่มี
ส่วนประกอบของไฟเบอรก์ลาสเป็นเม็ดใหม่ 100%  เคลือบน้ ายา
กันสนิมซิงค์ฟอสเฟส  พ่นสีด้วยระบบ  powder coating  อบ
ด้วยความร้อน 190-200 องศาเซลเซียส เพื่อปอ้งกันความเค็มของ
เหงือ่และสีทนต่อสภาพอากาศ 
2. เครื่องซิทอัพและนวดหลัง  จ านวน   1   เครื่อง ๆ  ละ 
12,500 บาท   ตั้งไว้  12,500  บาท  (หน่ึงหมื่นสองพันห้าร้อย 
บาทถ้วน) 
ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า  70  เซนติเมตร  ยาวไม่น้อยกว่า   90   
เซนติเมตร   สูงไม่น้อยกว่า  90  เซนติเมตร ซึง่มรีายละเอียดดังนี้ 

      

  
      -  ฐานเครื่องออกก าลงักาย ท าจากเหลก็ ขนาดรางไมน่้อย
กว่า 
70 x32x2 มิลลิเมตร 
      -  คานรองขา   ท าจากเหล็ก  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  
ไม่น้อยกว่า  55 x 2 มิลลิเมตร 
      -  เสาคานรองขา  ท าจากเหล็ก  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
ไม่น้อยกว่า  50 x 2 มิลลิเมตร 
      -  เสามือโยก ท าจากเหล็ก ขนาด Lไม่น้อยกว่า49x3 
มิลลิเมตร 
      -  แขนนวดหลัง  ท าจากเหล็ก   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
ไม่น้อยกว่า  45 x 2 มิลลิเมตร 
     -  ล้อนวดหลัง   ท าจากล้อยาง  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  
ไม่น้อยกว่า 6  นิ้ว 
     -  สปริง  ท าจากเหล็ก   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 
45 x 4 มิลลิเมตร 
     -  แขนโยก  ท าจากเหล็ก   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่นอ้ย

      

  



-  136 - 
 

กว่า   
45 x 2 มิลลิเมตร 
     -  เบาะน่ัง  ท าจากพลาสติก   ขนาดไม่น้อยกว่า 
 290x280x50 มิลลิเมตร 
     -  ตัวรองกันกระแทกและกันลื่น  ท าจาก  pvc   ขนาด 
ไม่น้อยกว่า 70x 70 x70มิลลิเมตร 
คุณสมบัติ 
พลาสตกิที่ใช้ผลิต ต้องเป็นพลาสติกโพลเีอทธีลีน (PE)  ไม่มี
ส่วนประกอบของไฟเบอรก์ลาสเป็นเม็ดใหม่ 100% เคลือบน้ ายา
กันสนิมซิงค์ฟอสเฟส  พ่นสีด้วยระบบ  powder coating  อบ
ด้วยความร้อน 190-200 องศาเซลเซียส เพื่อปอ้งกันความเค็มของ
เหงือ่และสีทนต่อสภาพอากาศ 
3.  จักรยานน่ังป่ัน  จ านวน   1  เครื่อง ๆ  ละ 15,500  บาท   
ตั้งไว้  15,500  บาท ( -หน่ึงหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน-  ) 
ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 70 เซนติเมตร  ยาวไม่น้อยกว่า 
100  เซนติเมตร  สูงไม่น้อยกว่า 120  เซนติเมตร  ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี ้
     -  เสาเครื่องออกก าลังกาย   ท าจากเหล็ก    ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 50 x2 มิลลิเมตร 
     -  ฐานเครื่องออกก าลังกาย   ท าจากเหล็ก   ขนาดรางน้ าไม่
น้อยกว่า35  x 75 มิลลิเมตร 
     -  โครงเครื่องออกก าลังกาย  ท าจากเหล็ก  ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง  ไม่น้อยกว่า  55 x 2 มิลลิเมตร 
      -  เสาส าหรบันั่งปั่น ท าจากเหล็ก   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
ไม่น้อยกว่า 55x 2 มิลลิเมตร 
      -  มือจับ  ท าจากเหล็ก   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่นอ้ยกว่า 
32x 2  มิลลิเมตร 
      -  ล้อถ่วงน้ าหนัก  ท าจากเหล็ก   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  
มู่เลย์ 12  นิ้ว 
      -  สายพาน  ท าจากยาง  ขนาดไม่น้อยกว่าเบอร์ 60 
      -  ที่วางเท้า   ท าจากเหล็ก   ขนาดดัดข้ึนรูป 
      -  เบาะ  ท าจากพลาสติก   ขนาดไม่น้อยกว่า 
 280x290x50 มิลลิเมตร 
      -  ตัวรองกันกระแทกและกันลื่น  ท าจาก  PVC  ขนาด 
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ไม่น้อยกว่า  7x 7 x7เซนติเมตร 
คุณสมบัติ 
พลาสตกิที่ใช้ผลิต ต้องเป็นพลาสติกโพลเีอทธีลีน  (PE)   ไม่มี
ส่วนประกอบของไฟเบอรก์ลาสเป็นเม็ดใหม่ 100%  เคลือบน้ ายา
กันสนิมซิงค์ฟอสเฟส  พ่นสีด้วยระบบ powder coating  อบด้วย
ความร้อน 190-200 องศาเซลเซียส เพื่อป้องกันความเค็มของ
เหงือ่และสีทนต่อสภาพอากาศ 
4.  เครื่องออกก าลังกาย แขน,ไหล,่ยก
น้ าหนัก จ านวน 1 เครื่องๆละ 
18,500  บาท   ตั้งไว้  18,500   บาท  (-หน่ึงหมื่นแปดพันห้า
ร้อยบาทถ้วน-  )  ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
เครื่องบรหิารหัวไหล่และแขน  ขนาด 0.70x1.00x1.50  ท าจาก
เหล็กแปบ๊กลม 4 นิ้ว  1.5  และ 1 นิ้ว    มือจับเป็นปลอก
พลาสตกิ 
เบาะน่ังและพงิเป็นพลาสติกโพลเีอธีลีน  ขนาดกว้าง  
250 มม.x ยาว 2.90 มม.หนา 0.50 มม. เบาะพงิ  ขนาด 
290 มม.x250 มม.x 0.50 มม. เคลือบน้ ายากันสนิมซงิค์ฟอสเฟส 
พ่นสีด้วยระบบ powder coating  อบด้วยความร้อน 
190-200 องศาเซลเซียส เพื่อป้องกันความเค็มของเหงื่อและสีทน
ต่อสภาพอากาศ 
5. เครื่องบริหารเอวแบบเหว่ียงตัว  จ านวน  1  เครื่อง ๆ ละ 
15,500  บาท  ตั้งไว้  15,500  บาท  ( -หน่ึงหมื่นห้าพันห้าร้อย
บาทถ้วน-  ) 
ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า  60  เซนติเมตรยาวไม่น้อยกว่า   60 
เซนติเมตรสูงไม่น้อยกว่า   110  เซนติเมตร  ซึ่งมรีายละเอยีดดังนี้ 
-  เสาเครื่องออกก าลังกาย   ท าจากเหล็ก    ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 
ไม่น้อยกว่า 50 x2 มิลลิเมตร 
 
-  ฐานเครื่องออกก าลังกาย  ท าจากเหลก็   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
ไม่น้อยกว่า 50 x 2  มิลลิเมตร 
-  มือจับตัว  ท าจากเหล็ก   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่นอ้ย
กว่า 34 x2 มิลลิเมตร 
-  วางเท้าเหว่ียงตัว   ท าจากเหล็ก   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
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ไม่น้อยกว่า  50x2  มิลลิเมตร 
-  คานรับเหล็กวางเท้า  ท าจากเหล็ก   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
ไม่น้อยกว่า 50x2 มิลลิเมตร 
-  ที่วางเท้า  ท าจากเหล็ก   ขนาดแผ่นลายขนาดไม่น้อยกว่า 
150x350 x 4 มิลลิเมตร  
คุณสมบัติ 
พลาสตกิที่ใช้ผลิต ต้องเป็นพลาสติกโพลเีอทธีลีน (PE)  ไม่มี
ส่วนประกอบของไฟเบอรก์ลาสเป็นเม็ดใหม่ 100%   เคลือบน้ ายา
กันสนิมซิงค์ฟอสเฟส  พ่นสีด้วยระบบ powder coating  อบด้วย
ความร้อน 190-200 องศาเซลเซียส เพื่อป้องกันความเค็มของ
เหงือ่และสีทนต่อสภาพอากาศ 
6. เครื่องบริหารขาสะโพกเหว่ียงตัวคู่  จ านวน  1  เครื่อง ๆ ละ 
18,500  บาท ตั้งไว้  18,500  บาท  ( -หน่ึงหมื่นแปดพันห้า
ร้อยบาทถ้วน) 
ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า   80  เซนติเมตรยาวไม่น้อยกว่า  100   
เซนติเมตร  สูงไม่นอ้ยกว่า 115 เซนติเมตร  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
-  ด้ามจับ  ท าจากเหล็ก  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 
40 x 2 มิลลิเมตร 
-  เสา  ท าจากเหล็ก   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 
110 x 2 มิลลิเมตร 
-  เหล็กเหว่ียง  ท าจากเหล็ก   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 
45x 2 มิลลิเมตร 
-  ที่วางเท้า  ท าจากเหล็ก   ขนาดไม่น้อยกว่า  
18 x 40 x 5 เซนติเมตร  รูปทรงรี มลีายกันลื่นดัดข้ึนรูป 
คุณสมบัติ 
พลาสตกิที่ใช้ผลิต ต้องเป็นพลาสติกโพลเีอทธีลีน (PE)  ไม่มี
ส่วนประกอบของไฟเบอรก์ลาสเป็นเม็ดใหม่ 100%  เคลือบน้ ายา
กันสนิมซิงค์ฟอสเฟส  พ่นสีด้วยระบบ powder coating   อบ
ด้วย 
 
ความร้อน 190-200 องศาเซลเซียส  เพื่อปอ้งกันความเค็มของ
เหงือ่และสีทนต่อสภาพอากาศ 
 (จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีก าหนดไว้ในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์) 
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(กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม) 
(แผนพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ.2561- 2565  หน้า 138  ล าดับ
ที่  32)     

    จัดซื้อเครื่องออกก าลังกายประจ าหมู่บ้าน หมู่ท่ี 2 บ้านพระซอง จ านวน 100,000 บาท   

      

  
จัดซื้อเครื่องออกก าลังการประจ าหมู่บ้าน หมู่ท่ี 2 บ้านพระซอง 
ต าบลพระซอง อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม  ซึ่งมีรายละเอียด 
ดังน้ี   
1.  จักรยาน
ผีเสื้อ จ านวน   1    เครื่อง ๆ  ละ  19,500  บาท    
ตั้งไว้  19,500  บาท  ( -หน่ึงหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า  70  เซนติเมตร  ยาวไม่น้อยกว่า
100  เซนติเมตร สงูไม่น้อยกว่า   180  เซนติเมตร  ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี ้
      -  เสาพิงหลงัเครือ่งออกก าลังกาย   ท าจากพลาสตกิ   ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 55 x2 มิลลิเมตร 
      -  ฐานเครื่องออกก าลงักาย  ท าจากเหล็ก   ขนาดรางน้ า 
ไม่น้อยกว่า50 x 95 มิลลิเมตร 
      -  เสาเครื่องออกก าลงักาย  ท าจากเหล็ก    ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 55x2มิลลเิมตร 
      -  มือโยก  ท าจากเหลก็   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  
35x 2 มิลลิเมตร 
      -  มือจับประคอง  ท าจากเหลก็   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
ไม่น้อยกว่า  32x2 มิลลิเมตร 
      -  ล้อถ่วงน้ าหนัก ท าจากเหล็ก ขนาดมู่เลย์ไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 
      -  มู่เล่ย์   ท าจากเหลก็   ขนาดมู่เลย์ 12  นิ้ว 
      -  สายพาน  ท าจากยาง  ขนาดไม่น้อยกว่าเบอร์ 60 
      -  ที่วางเท้า   ท าจากเหล็ก  ขนาดดัดข้ึนรูป 
      -  ตัวถ่วงน้ าหนัก   ท าจากเหล็ก    ขนาด  20 กก. 
      -  เบาะ  ท าจากพลาสติก   ขนาดไม่น้อยกว่า  
280x290x50 มิลลิเมตร 
 
      -  ที่พิงหลัง   ท าจากพลาสติก   ขนาดไม่น้อยกว่า 
 290 x210 มิลลิเมตร 
      -  ตัวรองกันกระแทกและกันลื่น ท าจาก  pvc ขนาด 
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ไม่น้อยกว่า  7x 7 x7 เซนติเมตร 
คุณสมบัติ 
พลาสตกิที่ใช้ผลิต ต้องเป็นพลาสติกโพลเีอทธีลีน (PE)   ไม่มี
ส่วนประกอบของไฟเบอรก์ลาสเป็นเม็ดใหม่ 100%  เคลือบน้ ายา
กันสนิมซิงค์ฟอสเฟส  พ่นสีด้วยระบบ  powder coating  อบ
ด้วยความร้อน 190-200 องศาเซลเซียส เพื่อปอ้งกันความเค็มของ
เหงือ่และสีทนต่อสภาพอากาศ 
2. เครื่องซิทอัพและนวดหลัง  จ านวน   1   เครื่อง ๆ  ละ 
12,500  บาท   ตั้งไว้   12,500  บาท   ( -หน่ึงหมื่นสองพันห้า
ร้อยบาทถ้วน) 
ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า  70  เซนติเมตร  ยาวไม่น้อยกว่า   90   
เซนติเมตร  สูงไม่นอ้ยกว่า  90  เซนติเมตร  ซึ่งมรีายละเอียดดังนี้ 

      

  
      -  ฐานเครื่องออกก าลงักาย  ท าจากเหล็ก   ขนาดราง 
ไม่น้อยกว่า  70 x32x2 มิลลิเมตร 
      -  คานรองขา   ท าจากเหล็ก  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  
ไม่น้อยกว่า  55 x 2 มิลลิเมตร 
      -  เสาคานรองขา  ท าจากเหล็ก  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
ไม่น้อยกว่า  50 x 2 มิลลิเมตร 
      -  เสามือโยก  ท าจากเหลก็  ขนาด L  ไม่น้อยกว่า 
 49 x3 มิลลิเมตร 
      -  แขนนวดหลัง  ท าจากเหล็ก   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
ไม่น้อยกว่า  45 x 2 มิลลิเมตร 
     -  ล้อนวดหลัง   ท าจากล้อยาง  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
 ไม่น้อยกว่า 6  นิ้ว 
     -  สปริง  ท าจากเหล็ก   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 
45 x 4 มิลลิเมตร 
     -  แขนโยก  ท าจากเหล็ก   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่นอ้ย
กว่า   
45 x 2 มิลลิเมตร 
     -  เบาะน่ัง  ท าจากพลาสติก    ขนาดไม่น้อยกว่า 
 290x280x50 มิลลิเมตร 
 
     -  ตัวรองกันกระแทกและกันลื่น  ท าจาก  pvc   ขนาด 
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ไม่น้อยกว่า 70x 70 x70มิลลิเมตร 
คุณสมบัติ 
พลาสตกิที่ใช้ผลิต ต้องเป็นพลาสติกโพลเีอทธีลีน (PE)  ไม่มี
ส่วนประกอบของไฟเบอรก์ลาสเป็นเม็ดใหม่ 100% เคลือบน้ ายา
กันสนิมซิงค์ฟอสเฟส  พ่นสีด้วยระบบ  powder coating  อบ
ด้วยความร้อน 190-200 องศาเซลเซียส เพื่อปอ้งกันความเค็มของ
เหงือ่และสีทนต่อสภาพอากาศ 
3.  จักรยานน่ังป่ัน  จ านวน   1  เครื่อง ๆ  ละ 15,500  บาท   
ตั้งไว้  15,500  บาท ( -หน่ึงหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน-  ) 
ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 70 เซนติเมตร  ยาวไม่น้อยกว่า  100   
เซนติเมตร  สูงไม่นอ้ยกว่า 120  เซนติเมตร  ซึ่งมรีายละเอยีดดังนี้ 
     -  เสาเครื่องออกก าลังกาย   ท าจากเหล็ก    ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 50 x2 มิลลิเมตร 
     -  ฐานเครื่องออกก าลังกาย   ท าจากเหล็ก   ขนาดรางน้ า 
ไม่น้อยกว่า 35  x 75 มิลลิเมตร 
     -  โครงเครื่องออกก าลังกาย  ท าจากเหล็ก  ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  55 x 2 มิลลิเมตร 
      -  เสาส าหรบันั่งปั่น ท าจากเหล็ก   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
ไม่น้อยกว่า 55x 2 มิลลิเมตร 
      -  มือจับ  ท าจากเหล็ก   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่นอ้ยกว่า 
32x 2  มิลลิเมตร 
      -  ล้อถ่วงน้ าหนัก  ท าจากเหล็ก   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  
มู่เลย์ 12  นิ้ว 
      -  สายพาน  ท าจากยาง  ขนาดไม่น้อยกว่าเบอร์ 60 
      -  ที่วางเท้า   ท าจากเหล็ก   ขนาดดัดข้ึนรูป 
      -  เบาะ  ท าจากพลาสติก   ขนาดไม่น้อย
กว่า 280x290x50 มิลลิเมตร 
      -  ตัวรองกันกระแทกและกันลื่น  ท าจาก   PVC  ขนาด 
ไม่น้อยกว่า  7x 7 x7เซนติเมตร 
คุณสมบัติ 
พลาสตกิที่ใช้ผลิต ต้องเป็นพลาสติกโพลเีอทธีลีน  (PE)   ไม่มี
ส่วนประกอบของไฟเบอรก์ลาสเป็นเม็ดใหม่ 100%  เคลือบน้ ายา
กันสนิมซิงค์ฟอสเฟส  พ่นสีด้วยระบบ powder coating  อบด้วย
ความร้อน 190-200 องศาเซลเซียส เพื่อป้องกันความเค็มของ
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เหงือ่และสีทนต่อสภาพอากาศ 
4.  เครื่องออกก าลังกายแขน,ไหล,่ยกน้ าหนักจ านวน 1 เครื่อง ๆ 
ละ  
18,500  บาท   ตั้งไว้  18,500   บาท  (-หน่ึงหมื่นแปดพันห้า
ร้อยบาทถ้วน-  )  ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
เครื่องบรหิารหัวไหล่และแขน  ขนาด 0.70x1.00x1.50  ท าจาก
เหล็กแปบ๊กลม 4 นิ้ว  1.5  และ 1 นิ้ว    มือจับเป็นปลอก
พลาสตกิ   เบาะน่ังและพิงเป็นพลาสตกิโพลีเอธีลีน 
ขนาด กว้าง 250 มม.x ยาว 2.90 มม.หนา 0.50 มม.  
เบาะพงิ ขนาด 290 มม.x250 มม.x 0.50 มม. เคลือบน้ ายากัน
สนิมซงิค์ฟอสเฟส  พ่นสีด้วยระบบ powder coating  อบด้วย
ความร้อน  190-200 องศาเซลเซียส  เพือ่ป้องกันความเค็มของ
เหงือ่และสีทนต่อสภาพอากาศ 
5. เครื่องบริหารเอวแบบเหว่ียงตัว  จ านวน  1  เครื่อง ๆ ละ 
15,500  บาท  ตั้งไว้  15,500  บาท  ( -หน่ึงหมื่นห้าพันห้าร้อย
บาทถ้วน-  ) 
ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า  60  เซนติเมตรยาวไม่น้อยกว่า   60   
เซนติเมตร  สูงไม่นอ้ยกว่า   110  เซนติเมตร  ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้ 
-  เสาเครื่องออกก าลังกาย   ท าจากเหล็ก    ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 
ไม่น้อยกว่า 50 x2 มิลลิเมตร 
-  ฐานเครื่องออกก าลังกาย  ท าจากเหลก็   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
ไม่น้อยกว่า 50 x 2  มิลลิเมตร 
-  มือจับตัว  ท าจากเหล็ก   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่นอ้ย
กว่า 34 x2 มิลลิเมตร 
-  วางเท้าเหว่ียงตัว   ท าจากเหล็ก   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
ไม่น้อยกว่า 50x2  มิลลิเมตร 
-  คานรับเหล็กวางเท้า  ท าจากเหล็ก   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
ไม่น้อยกว่า 50x2 มิลลิเมตร 
-  ที่วางเท้า  ท าจากเหล็ก   ขนาดแผ่นลายขนาดไม่น้อยกว่า 
150x350 x 4 มิลลิเมตร  
คุณสมบัติ 
พลาสตกิที่ใช้ผลิต ต้องเป็นพลาสติกโพลเีอทธีลีน (PE)  ไม่มี
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ส่วนประกอบของไฟเบอรก์ลาสเป็นเม็ดใหม่ 100%   เคลือบน้ ายา
กันสนิมซิงค์ฟอสเฟส  พ่นสีด้วยระบบ powder coating  อบด้วย
ความร้อน 190-200 องศาเซลเซียส เพื่อป้องกันความเค็มของ
เหงือ่และสีทนต่อสภาพอากาศ 
6. เครื่องบริหารขาสะโพกเหว่ียงตัวคู่  จ านวน  1  เครื่อง ๆ ละ 
18,500  บาท ตั้งไว้  18,500  บาท  ( -หน่ึงหมื่นแปดพันห้า
ร้อยบาทถ้วน) 
ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า   80  เซนติเมตรยาวไม่น้อยกว่า  100   
เซนติเมตร  สูงไม่นอ้ยกว่า 115 เซนติเมตร  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
-  ด้ามจับ  ท าจากเหล็ก  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อย
กว่า 40 x 2 มิลลิเมตร 
-  เสา  ท าจากเหล็ก   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 
 110 x 2 มิลลิเมตร 
-  เหล็กเหว่ียง  ท าจากเหล็ก   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 
45x 2 มิลลิเมตร 
-  ที่วางเท้า  ท าจากเหล็ก   ขนาดไม่น้อยกว่า 
18 x 40 x 5 เซนติเมตร  รูปทรงรี มลีายกันลื่นดัดข้ึนรูป 
คุณสมบัติ 
พลาสตกิที่ใช้ผลิต ต้องเป็นพลาสติกโพลเีอทธีลีน (PE)  ไม่มี
ส่วนประกอบของไฟเบอรก์ลาสเป็นเม็ดใหม่ 100%  เคลือบน้ ายา
กันสนิมซิงค์ฟอสเฟส  พ่นสีด้วยระบบ powder coating   อบ
ด้วยความร้อน 190-200 องศาเซลเซียส เพื่อปอ้งกันความเค็มของ
เหงือ่และสีทนต่อสภาพอากาศ 
 (จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีก าหนดไว้ในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์) 
(กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม) 
(แผนพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561-2565  หน้า 137 ล าดับที่ 27) 

    จัดซื้อเครืองออกก าลังกายประจ าหมู่บ้าน หมู่ท่ี 4 บ้านพระซอง
น้อย 

จ านวน 100,000 บาท 

  

      

  
จัดซื้อเครื่องออกก าลังกายประจ าหมู่บ้านหมู่ท่ี 4 บ้านพระซอง
น้อย 
ต าบลพระซอง อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม  ซึ่งมีรายละเอียด
ดังน้ี 
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1.  จักรยาน
ผีเสื้อ จ านวน   1    เครื่อง ๆ  ละ  19,500  บาท    
ตั้งไว้  19,500  บาท  ( -หน่ึงหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า  70  เซนติเมตร  ยาวไม่น้อยกว่า
100  เซนติเมตร สงูไม่น้อยกว่า   180  เซนติเมตร  ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี ้
 
      -  เสาพิงหลงัเครือ่งออกก าลังกาย   ท าจากพลาสตกิ    
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่นอ้ยกว่า 55 x2 มิลลิเมตร 
      -  ฐานเครื่องออกก าลงักาย  ท าจากเหล็ก   ขนาดรางน้ า 
ไม่น้อยกว่า50 x 95 มิลลิเมตร 
      -  เสาเครื่องออกก าลงักาย  ท าจากเหล็ก    ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 55x2มิลลเิมตร 
      -  มือโยก  ท าจากเหลก็   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  
35x 2 มิลลิเมตร 
      -  มือจับประคอง  ท าจากเหลก็   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่
น้อยกว่า  32x2 มิลลิเมตร 
      -  ล้อถ่วงน้ าหนัก ท าจากเหล็ก  ขนาดมู่เลย์ไม่น้อย
กว่า 12 นิ้ว 
      -  มู่เล่ย์   ท าจากเหลก็   ขนาดมู่เลย์ 12  นิ้ว 
      -  สายพาน  ท าจากยาง  ขนาดไม่น้อยกว่าเบอร์ 60 
      -  ที่วางเท้า   ท าจากเหล็ก  ขนาดดัดข้ึนรูป 
      -  ตัวถ่วงน้ าหนัก   ท าจากเหล็ก    ขนาด  20 กก. 
      -  เบาะ  ท าจากพลาสติก   ขนาดไม่น้อยกว่า 
 280x290x50 มิลลิเมตร 
      -  ที่พิงหลัง   ท าจากพลาสติก   ขนาดไม่น้อยกว่า 
 290 x210 มิลลิเมตร 
      -  ตัวรองกันกระแทกและกันลื่น   ท าจาก   pvc   ขนาด 
ไม่น้อยกว่า 7x 7 x7 เซนติเมตร 
คุณสมบัติ 
พลาสตกิที่ใช้ผลิต ต้องเป็นพลาสติกโพลเีอทธีลีน (PE)   ไม่มี
ส่วนประกอบของไฟเบอรก์ลาสเป็นเม็ดใหม่ 100%  เคลือบน้ ายา
กันสนิมซิงค์ฟอสเฟส  พ่นสีด้วยระบบ  powder coating  อบ
ด้วยความร้อน 190-200 องศาเซลเซียส เพื่อปอ้งกันความเค็มของ
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เหงือ่และสีทนต่อสภาพอากาศ 
2. เครื่องซิทอัพและนวดหลัง  จ านวน   1   เครื่อง ๆ  ละ 
 12,500  บาท  ตั้งไว้   12,500  บาท   (-หน่ึงหมื่นสองพันห้า
ร้อยบาทถ้วน) 
ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า  70  เซนติเมตร  ยาวไม่น้อยกว่า   90   
เซนติเมตร  สูงไม่นอ้ยกว่า  90  เซนติเมตร  ซึ่งมรีายละเอียดดังนี้ 
 
   

      

  
      -  ฐานเครื่องออกก าลงักาย  ท าจากเหล็ก   ขนาดราง 
ไม่น้อยกว่า  70 x32x2 มิลลิเมตร 
      -  คานรองขา   ท าจากเหล็ก  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  
ไม่น้อยกว่า  55 x 2 มิลลิเมตร 
      -  เสาคานรองขา  ท าจากเหล็ก  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
ไม่น้อยกว่า  50 x 2 มิลลิเมตร 
      -  เสามือโยก  ท าจากเหลก็   ขนาด L ไม่น้อยกว่า  
49 x3 มิลลิเมตร 
      -  แขนนวดหลัง  ท าจากเหล็ก   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
ไม่น้อยกว่า 45 x 2 มิลลิเมตร 
     -  ล้อนวดหลัง   ท าจากล้อยาง  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  
ไม่น้อยกว่า 6  นิ้ว 
     -  สปริง  ท าจากเหล็ก   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 
45 x 4 มิลลิเมตร 
     -  แขนโยก  ท าจากเหล็ก   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่นอ้ย
กว่า   
45 x 2 มิลลิเมตร 
     -  เบาะน่ัง  ท าจากพลาสติก    ขนาดไม่น้อยกว่า 
 290x280x50 มิลลิเมตร 
     -  ตัวรองกันกระแทกและกันลื่น ท าจาก  pvc ขนาดไม่น้อย
กว่า 
70x 70 x70มิลลิเมตร 
คุณสมบัติ 
พลาสตกิที่ใช้ผลิต ต้องเป็นพลาสติกโพลเีอทธีลีน (PE)  ไม่มี
ส่วนประกอบของไฟเบอรก์ลาสเป็นเม็ดใหม่ 100% เคลือบน้ ายา
กันสนิมซิงค์ฟอสเฟส  พ่นสีด้วยระบบ  powder coating  อบ
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ด้วยความร้อน 190-200 องศาเซลเซียส เพื่อปอ้งกันความเค็มของ
เหงือ่และสีทนต่อสภาพอากาศ 
3.  จักรยานน่ังป่ัน  จ านวน   1  เครื่อง ๆ  ละ 15,500  บาท   
ตั้งไว้  15,500  บาท ( -หน่ึงหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน-  ) 
ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 70 เซนติเมตร  ยาวไม่น้อยกว่า  100   
เซนติเมตร  สูงไม่นอ้ยกว่า 120  เซนติเมตร  ซึ่งมรีายละเอยีดดังนี้ 
     -  เสาเครื่องออกก าลังกาย   ท าจากเหล็ก    ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 50 x2 มิลลิเมตร 
     -  ฐานเครื่องออกก าลังกาย   ท าจากเหล็ก   ขนาดรางน้ า 
ไม่น้อยกว่า  35  x 75 มิลลิเมตร 
     -  โครงเครื่องออกก าลังกาย  ท าจากเหล็ก  ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  55 x 2 มิลลิเมตร 
      -  เสาส าหรบันั่งปั่น ท าจากเหล็ก   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
ไม่น้อยกว่า 55x 2 มิลลิเมตร 
      -  มือจับ  ท าจากเหล็ก   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่นอ้ยกว่า 
32x 2  มิลลิเมตร 
      -  ล้อถ่วงน้ าหนัก  ท าจากเหล็ก   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  
มู่เลย์ 12  นิ้ว 
      -  สายพาน  ท าจากยาง  ขนาดไม่น้อยกว่าเบอร์ 60 
      -  ที่วางเท้า   ท าจากเหล็ก   ขนาดดัดข้ึนรูป 
      -  เบาะ  ท าจากพลาสติก   ขนาดไม่น้อยกว่า  
280x290x50 มิลลิเมตร 
      -  ตัวรองกันกระแทกและกันลื่น  ท าจาก   PVC  ขนาด 
ไม่น้อยกว่า  7x 7 x7เซนติเมตร 
คุณสมบัติ 
พลาสตกิที่ใช้ผลิต ต้องเป็นพลาสติกโพลเีอทธีลีน  (PE)   ไม่มี
ส่วนประกอบของไฟเบอรก์ลาสเป็นเม็ดใหม่ 100%  เคลือบน้ ายา
กันสนิมซิงค์ฟอสเฟส  พ่นสีด้วยระบบ powder coating  อบด้วย
ความร้อน 190-200 องศาเซลเซียส เพื่อป้องกันความเค็มของ
เหงือ่และสีทนต่อสภาพอากาศ 
4. เครื่องออกก าลังกายแขน,ไหล,่ยกน้ าหนัก จ านวน 1 เครื่อง ๆ 
ละ 
18,500 บาท  ตั้งไว้  18,500  บาท  (-หน่ึงหมื่นแปดพันห้าร้อย
บาทถ้วน-  )  ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
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เครื่องบรหิารหัวไหล่และแขน  ขนาด 0.70x1.00x1.50  ท าจาก
เหล็กแปบ๊กลม 4 นิ้ว  1.5  และ 1 นิ้ว    มือจับเป็นปลอก
พลาสตกิ  เบาะน่ังและพงิเป็นพลาสติกโพลเีอธีลีน 
ขนาด กว้าง 250 มม.x ยาว 2.90 มม.หนา 0.50 มม.  
เบาะพงิ ขนาด 290 มม.x250 มม.x 0.50 มม. เคลือบน้ ายากัน
สนิมซงิค์ฟอสเฟส  พ่นสีด้วยระบบ powder coating  อบด้วย
ความร้อน  190-200 องศาเซลเซียส เพื่อปอ้งกันความเค็มของ
เหงือ่และสีทนต่อสภาพอากาศ 
 
 
 
5. เครื่องบริหารเอวแบบเหว่ียงตัว  จ านวน  1  เครื่อง ๆ ละ 
  15,500  บาท  ตั้งไว้  15,500  บาท  ( -หน่ึงหมื่นห้าพันห้า
ร้อยบาทถ้วน-  ) 
ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า  60  เซนติเมตรยาวไม่น้อยกว่า   60  
เซนติเมตรสูงไม่น้อยกว่า   110  เซนติเมตร  ซึ่งมรีายละเอยีดดังนี้ 
-  เสาเครื่องออกก าลังกาย   ท าจากเหล็ก    ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 
ไม่น้อยกว่า 50 x2 มิลลิเมตร 
-  ฐานเครื่องออกก าลังกาย  ท าจากเหลก็   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
ไม่น้อยกว่า 50 x 2  มิลลิเมตร 
-  มือจับตัว  ท าจากเหล็ก   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่นอ้ยกว่า  
34 x2 มิลลิเมตร 
-  วางเท้าเหว่ียงตัว   ท าจากเหล็ก   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
ไม่น้อยกว่า  50x2  มิลลิเมตร 
-  คานรับเหล็กวางเท้า  ท าจากเหล็ก   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
ไม่น้อยกว่า 50x2 มิลลิเมตร 
-  ที่วางเท้า  ท าจากเหล็ก   ขนาดแผ่นลายขนาดไม่น้อยกว่า 
150x350 x 4 มิลลิเมตร  
คุณสมบัติ 
พลาสตกิที่ใช้ผลิต ต้องเป็นพลาสติกโพลเีอทธีลีน (PE)  ไม่มี
ส่วนประกอบของไฟเบอรก์ลาสเป็นเม็ดใหม่ 100%   เคลือบน้ ายา
กันสนิมซิงค์ฟอสเฟส  พ่นสีด้วยระบบ powder coating  อบด้วย
ความร้อน 190-200 องศาเซลเซียส เพื่อป้องกันความเค็มของ
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เหงือ่และสีทนต่อสภาพอากาศ 
6. เครื่องบริหารขาสะโพกเหว่ียงตัวคู่  จ านวน  1  เครื่อง ๆ ละ 
18,500  บาท ตั้งไว้  18,500  บาท  ( -หน่ึงหมื่นแปดพันห้า
ร้อยบาทถ้วน) 
ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า   80  เซนติเมตรยาวไม่น้อยกว่า  100   
เซนติเมตร  สูงไม่นอ้ยกว่า 115 เซนติเมตร  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
-  ด้ามจับ  ท าจากเหล็ก  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  
40 x 2 มิลลิเมตร 
-  เสา  ท าจากเหล็ก   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  
110 x 2 มิลลิเมตร 
-  เหล็กเหว่ียง  ท าจากเหล็ก   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 
45x 2 มิลลิเมตร 
-  ที่วางเท้า  ท าจากเหล็ก   ขนาดไม่น้อยกว่า  
18 x 40 x 5 เซนติเมตร  รูปทรงรี มลีายกันลื่นดัดข้ึนรูป 
คุณสมบัติ 
พลาสตกิที่ใช้ผลิต ต้องเป็นพลาสติกโพลเีอทธีลีน (PE)  ไม่มี
ส่วนประกอบของไฟเบอรก์ลาสเป็นเม็ดใหม่ 100%  เคลือบน้ ายา
กันสนิมซิงค์ฟอสเฟส  พ่นสีด้วยระบบ powder coating   อบ
ด้วยความร้อน 190-200 องศาเซลเซียส เพื่อปอ้งกันความเค็มของ
เหงือ่และสีทนต่อสภาพอากาศ 
 (จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีก าหนดไว้ในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์) 
(กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม) 
(แผนพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ.  2561-2565  หน้า 137  ล าดับที่  29)   

    จัดซื้อเครื่องออกก าลังกายประจ าหมู่บ้าน หมู่ท่ี 5 บ้านนาสีนวล จ านวน 100,000 บาท   

      

  
จัดซื้อเครื่องออกก าลังการประจ าหมู่บ้านหมู่ท่ี 5 บ้านนาสีนวล 
ต าบลพระซอง อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม  ซึ่งมีรายละเอียด 
ดังน้ี 
1.  จักรยาน
ผีเสื้อ จ านวน   1    เครื่อง ๆ  ละ  19,500  บาท    
ตั้งไว้  19,500  บาท  ( -หน่ึงหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า  70  เซนติเมตร  ยาวไม่น้อยกว่า
100  เซนติเมตร สงูไม่น้อยกว่า   180  เซนติเมตร  ซึ่งมี
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รายละเอียดดังนี ้
      -  เสาพิงหลงัเครือ่งออกก าลังกาย   ท าจากพลาสตกิ    
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่นอ้ยกว่า 55 x2 มิลลิเมตร 
      -  ฐานเครื่องออกก าลงักาย  ท าจากเหล็ก   ขนาดรางน้ า 
ไม่น้อยกว่า50 x 95 มิลลิเมตร 
      -  เสาเครื่องออกก าลงักาย  ท าจากเหล็ก    ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 55x2มิลลเิมตร 
      -  มือโยก  ท าจากเหลก็   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  
35x 2 มิลลิเมตร 
      -  มือจับประคอง  ท าจากเหลก็   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่
น้อยกว่า32x2 มิลลิเมตร 
      -  ล้อถ่วงน้ าหนัก ท าจากเหล็ก  ขนาดมู่เลย์ไม่น้อย
กว่า 12 นิ้ว 
      -  มู่เล่ย์   ท าจากเหลก็   ขนาดมู่เลย์ 12  นิ้ว 
      -  สายพาน  ท าจากยาง  ขนาดไม่น้อยกว่าเบอร์ 60 
      -  ที่วางเท้า   ท าจากเหล็ก  ขนาดดัดข้ึนรูป 
      -  ตัวถ่วงน้ าหนัก   ท าจากเหล็ก    ขนาด  20 กก. 
      -  เบาะ  ท าจากพลาสติก   ขนาดไม่น้อยกว่า  
280x290x50 มิลลิเมตร 
      -  ที่พิงหลัง   ท าจากพลาสติก   ขนาดไม่น้อยกว่า  
290 x210 มิลลิเมตร 
      -  ตัวรองกันกระแทกและกันลื่น   ท าจาก   pvc   ขนาด 
ไม่น้อยกว่า 7x 7 x7 เซนติเมตร 
คุณสมบัติ 
พลาสตกิที่ใช้ผลิต ต้องเป็นพลาสติกโพลเีอทธีลีน (PE)   ไม่มี
ส่วนประกอบของไฟเบอรก์ลาสเป็นเม็ดใหม่ 100%  เคลือบน้ ายา
กันสนิมซิงค์ฟอสเฟส  พ่นสีด้วยระบบ  powder coating  อบ
ด้วยความร้อน 190-200 องศาเซลเซียส เพื่อปอ้งกันความเค็มของ
เหงือ่และสีทนต่อสภาพอากาศ 
2. เครื่องซิทอัพและนวดหลัง  จ านวน   1   เครื่อง ๆ  ละ 
12,500  บาท  ตั้งไว้   12,500  บาท   ( -หน่ึงหมื่นสองพันห้า
ร้อยบาทถ้วน) 
ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า  70  เซนติเมตร  ยาวไม่น้อยกว่า   90   
เซนติเมตร สงูไม่น้อยกว่า  90  เซนติเมตร  ซึ่งมรีายละเอียดดังนี้ 



-  150 - 
 

      

  
      -  ฐานเครื่องออกก าลงักาย  ท าจากเหล็ก   ขนาดราง 
ไม่น้อยกว่า  70 x32x2 มิลลิเมตร 
      -  คานรองขา   ท าจากเหล็ก  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
 ไม่น้อยกว่า  55 x 2 มิลลิเมตร 
      -  เสาคานรองขา  ท าจากเหล็ก  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
ไม่น้อยกว่า  50 x 2 มิลลิเมตร 
      -  เสามือโยก  ท าจากเหลก็   ขนาด L ไม่น้อยกว่า  
49 x3 มิลลิเมตร 
      -  แขนนวดหลัง  ท าจากเหล็ก   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
ไม่น้อยกว่า  45 x 2 มิลลิเมตร 
     -  ล้อนวดหลัง   ท าจากล้อยาง  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  
ไม่น้อยกว่า 6  นิ้ว 
     -  สปริง  ท าจากเหล็ก   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 
45 x 4 มิลลิเมตร 
 
     -  แขนโยก  ท าจากเหล็ก   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่นอ้ย
กว่า   
45 x 2 มิลลิเมตร 
     -  เบาะน่ัง  ท าจากพลาสติก    ขนาดไม่น้อยกว่า  
290x280x50 มิลลิเมตร 
     -  ตัวรองกันกระแทกและกันลื่น  ท าจาก  pvc  ขนาด 
ไม่น้อยกว่า 70x 70 x70มิลลิเมตร 
คุณสมบัติ 
พลาสตกิที่ใช้ผลิต ต้องเป็นพลาสติกโพลเีอทธีลีน (PE)  ไม่มี
ส่วนประกอบของไฟเบอรก์ลาสเป็นเม็ดใหม่ 100% เคลือบน้ ายา
กันสนิมซิงค์ฟอสเฟส  พ่นสีด้วยระบบ  powder coating  อบ
ด้วยความร้อน 190-200 องศาเซลเซียส เพื่อปอ้งกันความเค็มของ
เหงือ่และสีทนต่อสภาพอากาศ 
3.  จักรยานน่ังป่ัน  จ านวน   1  เครื่อง ๆ  ละ 15,500  บาท   
ตั้งไว้  15,500  บาท ( -หน่ึงหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน-  ) 
ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 70 เซนติเมตร  ยาวไม่น้อย
กว่า  100  เซนติเมตร  สูงไม่นอ้ยกว่า 120  เซนติเมตร  ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี ้
     -  เสาเครื่องออกก าลังกาย   ท าจากเหล็ก    ขนาด
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เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 50 x2 มิลลิเมตร 
     -  ฐานเครื่องออกก าลังกาย   ท าจากเหล็ก   ขนาดรางน้ า 
ไม่น้อยกว่า  35  x 75 มิลลิเมตร 
     -  โครงเครื่องออกก าลังกาย  ท าจากเหล็ก  ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  55 x 2 มิลลิเมตร 
      -  เสาส าหรบันั่งปั่น ท าจากเหล็ก   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
ไม่น้อยกว่า 55x 2 มิลลิเมตร 
      -  มือจับ  ท าจากเหล็ก   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่นอ้ยกว่า 
32x 2  มิลลิเมตร 
      -  ล้อถ่วงน้ าหนัก  ท าจากเหล็ก   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  
มู่เลย์ 12  นิ้ว 
      -  สายพาน  ท าจากยาง  ขนาดไม่น้อยกว่าเบอร์ 60 
      -  ที่วางเท้า   ท าจากเหล็ก   ขนาดดัดข้ึนรูป 
      -  เบาะ  ท าจากพลาสติก   ขนาดไม่น้อยกว่า  
280x290x50 มิลลิเมตร 
 
      -  ตัวรองกันกระแทกและกันลื่น  ท าจาก   PVC  ขนาด 
ไม่น้อยกว่า 7x 7 x7เซนติเมตร 
คุณสมบัติ 
พลาสตกิที่ใช้ผลิต ต้องเป็นพลาสติกโพลเีอทธีลีน  (PE)   ไม่มี
ส่วนประกอบของไฟเบอรก์ลาสเป็นเม็ดใหม่ 100%  เคลือบน้ ายา
กันสนิมซิงค์ฟอสเฟส  พ่นสีด้วยระบบ powder coating  อบด้วย
ความร้อน 190-200 องศาเซลเซียส เพื่อป้องกันความเค็มของ
เหงือ่และสีทนต่อสภาพอากาศ 
4. เครื่องออกก าลังกายแขน,ไหล,่ยกน้ าหนัก จ านวน 1 เครื่อง ๆ 
ละ  
18,500  บาท   ตั้งไว้  18,500   บาท  (-หน่ึงหมื่นแปดพันห้า
ร้อยบาทถ้วน-  )  ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
เครื่องบรหิารหัวไหล่และแขน  ขนาด 0.70x1.00x1.50  ท าจาก
เหล็กแปบ๊กลม 4 นิ้ว  1.5  และ 1 นิ้ว    มือจับเป็นปลอก
พลาสตกิ  เบาะน่ังและพงิเป็นพลาสติกโพลเีอธีลีน 
ขนาด กว้าง 250 มม.x ยาว 2.90 มม.หนา 0.50 มม.  
เบาะพงิ ขนาด 290 มม.x250 มม.x 0.50 มม. เคลือบน้ ายากัน
สนิมซงิค์ฟอสเฟส  พ่นสีด้วยระบบ powder coating  อบด้วย 
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ความร้อน  190-200 องศาเซลเซียส  เพือ่ป้องกันความเค็มของ
เหงือ่และสีทนต่อสภาพอากาศ 
5. เครื่องบริหารเอวแบบเหว่ียงตัว  จ านวน  1  เครื่อง ๆ ละ 
  15,500  บาท  ตั้งไว้  15,500  บาท  ( -หน่ึงหมื่นห้าพันห้า
ร้อยบาทถ้วน-  ) 
 ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า  60  เซนติเมตรยาวไม่น้อยกว่า   60   
เซนติเมตรสูงไม่น้อยกว่า   110  เซนติเมตร  ซึ่งมรีายละเอยีดดังนี้ 
-  เสาเครื่องออกก าลังกาย   ท าจากเหล็ก    ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 
ไม่น้อยกว่า 50 x2 มิลลิเมตร 
-  ฐานเครื่องออกก าลังกาย  ท าจากเหลก็   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
ไม่น้อยกว่า 50 x 2  มิลลิเมตร 
-  มือจับตัว  ท าจากเหล็ก   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่นอ้ยกว่า 
 34 x2 มิลลิเมตร 
-  วางเท้าเหว่ียงตัว   ท าจากเหล็ก   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
ไม่น้อยกว่า  50x2  มิลลิเมตร 
-  คานรับเหล็กวางเท้า  ท าจากเหล็ก   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
ไม่น้อยกว่า 50x2 มิลลิเมตร 
 
-  ที่วางเท้า  ท าจากเหล็ก   ขนาดแผ่นลายขนาดไม่น้อยกว่า 
150x350 x 4 มิลลิเมตร  
คุณสมบัติ 
พลาสตกิที่ใช้ผลิต ต้องเป็นพลาสติกโพลเีอทธีลีน (PE)  ไม่มี
ส่วนประกอบของไฟเบอรก์ลาสเป็นเม็ดใหม่ 100%   เคลือบน้ ายา
กันสนิมซิงค์ฟอสเฟส  พ่นสีด้วยระบบ powder coating  อบด้วย
ความร้อน 190-200 องศาเซลเซียส เพื่อป้องกันความเค็มของ
เหงือ่และสีทนต่อสภาพอากาศ 
6. เครื่องบริหารขาสะโพกเหว่ียงตัวคู่  จ านวน  1  เครื่อง ๆ ละ 
  18,500  บาท ตั้งไว้  18,500  บาท  ( -หน่ึงหมื่นแปดพันห้า
ร้อยบาทถ้วน) 
ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า   80  เซนติเมตรยาวไม่น้อยกว่า  100   
เซนติเมตรสูงไม่น้อยกว่า 115 เซนติเมตร  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
-  ด้ามจับ  ท าจากเหล็ก  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 
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 40 x 2 มิลลิเมตร 
-  เสา  ท าจากเหล็ก   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 
 110 x 2 มิลลิเมตร 
-  เหล็กเหว่ียง  ท าจากเหล็ก   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 
45x 2 มิลลิเมตร 
-  ที่วางเท้า  ท าจากเหล็ก   ขนาดไม่น้อยกว่า 
 18 x 40 x 5 เซนติเมตร  รูปทรงรี มีลายกันลื่นดัดข้ึนรปู 
คุณสมบัติ 
พลาสตกิที่ใช้ผลิต ต้องเป็นพลาสติกโพลเีอทธีลีน (PE)  ไม่มี
ส่วนประกอบของไฟเบอรก์ลาสเป็นเม็ดใหม่ 100%  เคลือบน้ ายา
กันสนิมซิงค์ฟอสเฟส  พ่นสีด้วยระบบ powder coating   อบ
ด้วยความร้อน 190-200 องศาเซลเซียส เพื่อปอ้งกันความเค็มของ
เหงือ่และสีทนต่อสภาพอากาศ 
 (จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีก าหนดไว้ในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์) 
(กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม) 
(แผนพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561- 2565  หน้า 138 ล าดับที่ 30   
 
  

    จัดซื้อเครื่องออกก าลังกายประจ าหมู่บ้าน หมู่ท่ี 6 บ้านนาเหนือ จ านวน 100,000 บาท   

      

  
จัดซื้อเครื่องออกก าลังการประจ าหมู่บ้าน หมู่ท่ี 6 บ้านนาเหนือ 
ต าบลพระซอง อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม  ซึ่งมีรายละเอียด 
ดังน้ี 
1.  จักรยาน
ผีเสื้อ จ านวน   1    เครื่อง ๆ  ละ  19,500  บาท    
ตั้งไว้  19,500  บาท  ( -หน่ึงหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า  70  เซนติเมตร  ยาวไม่น้อยกว่า
100  เซนติเมตร สงูไม่น้อยกว่า   180  เซนติเมตร  ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี ้
      -  เสาพิงหลงัเครือ่งออกก าลังกาย   ท าจากพลาสตกิ   ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 55 x2 มิลลิเมตร 
      -  ฐานเครื่องออกก าลงักาย  ท าจากเหล็ก   ขนาดรางน้ า 
ไม่น้อยกว่า50 x 95 มิลลิเมตร 
      -  เสาเครื่องออกก าลงักาย  ท าจากเหล็ก    ขนาด
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เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 55x2มิลลเิมตร 
      -  มือโยก  ท าจากเหลก็   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  
35x 2 มิลลิเมตร 
      -  มือจับประคอง  ท าจากเหลก็   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่
น้อยกว่า 32x2 มิลลิเมตร 
      -  ล้อถ่วงน้ าหนัก ท าจากเหล็ก  ขนาดมู่เลย์ไม่น้อย
กว่า 12 นิ้ว 
      -  มู่เล่ย์   ท าจากเหลก็   ขนาดมู่เลย์ 12  นิ้ว 
      -  สายพาน  ท าจากยาง  ขนาดไม่น้อยกว่าเบอร์ 60 
      -  ที่วางเท้า   ท าจากเหล็ก  ขนาดดัดข้ึนรูป 
      -  ตัวถ่วงน้ าหนัก   ท าจากเหล็ก    ขนาด  20 กก. 
      -  เบาะ  ท าจากพลาสติก   ขนาดไม่น้อยกว่า  
280x290x50 มิลลิเมตร 
      -  ที่พิงหลัง   ท าจากพลาสติก   ขนาดไม่น้อยกว่า  
290 x210 มิลลิเมตร 
      -  ตัวรองกันกระแทกและกันลื่น   ท าจาก   pvc   ขนาด 
ไม่น้อยกว่า 7x 7 x7 เซนติเมตร 
คุณสมบัติ 
พลาสตกิที่ใช้ผลิต ต้องเป็นพลาสติกโพลเีอทธีลีน (PE)   ไม่มี
ส่วนประกอบของไฟเบอรก์ลาสเป็นเม็ดใหม่ 100%  เคลือบน้ ายา
กันสนิมซิงค์ฟอสเฟส  พ่นสีด้วยระบบ  powder coating  อบ
ด้วยความร้อน 190-200 องศาเซลเซียส เพื่อปอ้งกันความเค็มของ
เหงือ่และสีทนต่อสภาพอากาศ 
2. เครื่องซิทอัพและนวดหลัง  จ านวน   1   เครื่อง ๆ  ละ 
12,500  บาท  ตั้งไว้   12,500  บาท   ( -หน่ึงหมื่นสองพันห้า
ร้อยบาทถ้วน) 
ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 70  เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า   90   
เซนติเมตร  สูงไม่นอ้ยกว่า  90  เซนติเมตร   

      

  
ซึ่งมรีายละเอียดดังนี ้
      -  ฐานเครื่องออกก าลงักาย  ท าจากเหล็ก   ขนาดราง 
ไม่น้อยกว่า  70 x32x2 มิลลิเมตร 
      -  คานรองขา   ท าจากเหล็ก  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
 ไม่น้อยกว่า  55 x 2 มิลลิเมตร 
      -  เสาคานรองขา  ท าจากเหล็ก  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
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ไม่น้อยกว่า  50 x 2 มิลลิเมตร 
      -  เสามือโยก  ท าจากเหลก็   ขนาด L ไม่น้อยกว่า 
 49 x3 มิลลิเมตร 
      -  แขนนวดหลัง  ท าจากเหล็ก   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
ไม่น้อยกว่า 45 x 2 มิลลิเมตร 
     -  ล้อนวดหลัง   ท าจากล้อยาง  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
 ไม่น้อยกว่า 6  นิ้ว 
     -  สปริง  ท าจากเหล็ก   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 
45 x 4 มิลลิเมตร 
     -  แขนโยก  ท าจากเหล็ก   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่นอ้ย
กว่า   
45 x 2 มิลลิเมตร 
     -  เบาะน่ัง  ท าจากพลาสติก    ขนาดไม่น้อยกว่า 
 290x280x50 มิลลิเมตร 
     -  ตัวรองกันกระแทกและกันลื่น  ท าจาก  pvc   ขนาด 
ไม่น้อยกว่า 70x 70 x70มิลลิเมตร 
คุณสมบัติ 
พลาสตกิที่ใช้ผลิต ต้องเป็นพลาสติกโพลเีอทธีลีน (PE)  ไม่มี
ส่วนประกอบของไฟเบอรก์ลาสเป็นเม็ดใหม่ 100% เคลือบน้ ายา
กันสนิมซิงค์ฟอสเฟส  พ่นสีด้วยระบบ  powder coating  อบ
ด้วยความร้อน 190-200 องศาเซลเซียส เพื่อปอ้งกันความเค็มของ
เหงือ่และสีทนต่อสภาพอากาศ 
3.  จักรยานน่ังป่ัน  จ านวน   1  เครื่อง ๆ  ละ 15,500  บาท   
ตั้งไว้  15,500  บาท ( -หน่ึงหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน-  ) 
ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 70 เซนติเมตร  ยาวไม่น้อย
กว่า  100  เซนติเมตร  สูงไม่นอ้ยกว่า 120  เซนติเมตร  ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี ้
     -  เสาเครื่องออกก าลังกาย   ท าจากเหล็ก    ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 50 x2 มิลลิเมตร 
     -  ฐานเครื่องออกก าลังกาย   ท าจากเหล็ก   ขนาดรางน้ า 
ไม่น้อยกว่า  35  x 75 มิลลิเมตร 
     -  โครงเครื่องออกก าลังกาย  ท าจากเหล็ก  ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  55 x 2 มิลลิเมตร 
      -  เสาส าหรบันั่งปั่น ท าจากเหล็ก   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
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ไม่น้อยกว่า 55x 2 มิลลิเมตร 
      -  มือจับ  ท าจากเหล็ก   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่นอ้ยกว่า 
32x 2  มิลลิเมตร 
      -  ล้อถ่วงน้ าหนัก  ท าจากเหล็ก   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  
มู่เลย์ 12  นิ้ว 
      -  สายพาน  ท าจากยาง  ขนาดไม่น้อยกว่าเบอร์ 60 
      -  ที่วางเท้า   ท าจากเหล็ก   ขนาดดัดข้ึนรูป 
      -  เบาะ  ท าจากพลาสติก   ขนาดไม่น้อยกว่า  
280x290x50 มิลลิเมตร 
      -  ตัวรองกันกระแทกและกันลื่น  ท าจาก   PVC  ขนาด 
ไม่น้อยกว่า  7x 7 x7เซนติเมตร 
คุณสมบัติ 
พลาสตกิที่ใช้ผลิต ต้องเป็นพลาสติกโพลเีอทธีลีน  (PE)   ไม่มี
ส่วนประกอบของไฟเบอรก์ลาสเป็นเม็ดใหม่ 100%  เคลือบน้ ายา
กันสนิมซิงค์ฟอสเฟส  พ่นสีด้วยระบบ powder coating  อบด้วย
ความร้อน 190-200 องศาเซลเซียส เพื่อป้องกันความเค็มของ
เหงือ่และสีทนต่อสภาพอากาศ 
4. เครื่องออกก าลังกายแขน,ไหล,่ยกน้ าหนัก จ านวน1 เครื่องๆ 
ละ   
18,500  บาท   ตั้งไว้  18,500   บาท  (-หน่ึงหมื่นแปดพันห้า
ร้อยบาทถ้วน-  )  ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
 
 
เครื่องบรหิารหัวไหล่และแขน  ขนาด 0.70x1.00x1.50  ท าจาก
เหล็กแปบ๊กลม 4 นิ้ว  1.5  และ 1 นิ้ว    มือจับเป็นปลอก
พลาสตกิ  เบาะน่ังและพงิเป็นพลาสติกโพลเีอธีลีน 
ขนาด กว้าง 250 มม.x ยาว 2.90 มม.หนา 0.50 มม.  
เบาะพงิ ขนาด 290 มม.x250 มม.x 0.50 มม. เคลือบน้ ายา 
กันสนิมซิงค์ฟอสเฟส  พ่นสีด้วยระบบ powder coating   
อบด้วยความร้อน  190-200   องศาเซลเซียสเพื่อป้องกันความ
เค็มของเหงือ่และสีทนต่อสภาพอากาศ 
5. เครื่องบริหารเอวแบบเหว่ียงตัว  จ านวน  1  เครื่อง ๆ ละ 
15,500  บาท  ตั้งไว้  15,500  บาท  ( -หน่ึงหมื่นห้าพันห้าร้อย
บาทถ้วน-  ) 
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ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า  60  เซนติเมตรยาวไม่น้อย
กว่า   60  เซนติเมตรสงูไม่น้อยกว่า   110  เซนติเมตร  ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี ้
-  เสาเครื่องออกก าลังกาย   ท าจากเหล็ก    ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 
ไม่น้อยกว่า 50 x2 มิลลิเมตร 
-  ฐานเครื่องออกก าลังกาย  ท าจากเหลก็   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
ไม่น้อยกว่า 50 x 2  มิลลิเมตร 
-  มือจับตัว  ท าจากเหล็ก   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่นอ้ยกว่า 
 34 x2 มิลลิเมตร 
-  วางเท้าเหว่ียงตัว   ท าจากเหล็ก   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
ไม่น้อยกว่า  50x2  มิลลิเมตร 
-  คานรับเหล็กวางเท้า  ท าจากเหล็ก   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
ไม่น้อยกว่า 50x2 มิลลิเมตร 
-  ที่วางเท้า  ท าจากเหล็ก   ขนาดแผ่นลายขนาดไม่น้อยกว่า 
150x350 x 4 มิลลิเมตร  
คุณสมบัติ 
พลาสตกิที่ใช้ผลิต ต้องเป็นพลาสติกโพลเีอทธีลีน (PE)  ไม่มี
ส่วนประกอบของไฟเบอรก์ลาสเป็นเม็ดใหม่ 100%   เคลือบน้ ายา
กันสนิมซิงค์ฟอสเฟส  พ่นสีด้วยระบบ powder coating  อบด้วย
ความร้อน 190-200 องศาเซลเซียส เพื่อป้องกันความเค็มของ
เหงือ่และสีทนต่อสภาพอากาศ 
 
 
6. เครื่องบริหารขาสะโพกเหว่ียงตัวคู่  จ านวน  1  เครื่อง ๆ ละ 
 18,500  บาท ตั้งไว้  18,500  บาท  ( -หน่ึงหมื่นแปดพันห้า
ร้อยบาทถ้วน) 
ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า   80  เซนติเมตรยาวไม่น้อยกว่า  100  
 เซนติเมตรสงูไม่น้อยกว่า 115 เซนติเมตร  ซึ่งมรีายละเอียดดังนี้ 
-  ด้ามจับ  ท าจากเหล็ก  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 
 40 x 2 มิลลิเมตร 
-  เสา  ท าจากเหล็ก   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 
 110 x 2 มิลลิเมตร 
-  เหล็กเหว่ียง  ท าจากเหล็ก   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 
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45x 2 มิลลิเมตร 
-  ที่วางเท้า  ท าจากเหล็ก   ขนาดไม่น้อยกว่า 
 18 x 40 x 5 เซนติเมตร  รูปทรงรี มีลายกันลื่นดัดข้ึนรปู 
คุณสมบัติ 
พลาสตกิที่ใช้ผลิต ต้องเป็นพลาสติกโพลเีอทธีลีน (PE)  ไม่มี
ส่วนประกอบของไฟเบอรก์ลาสเป็นเม็ดใหม่ 100%  เคลือบน้ ายา
กันสนิมซิงค์ฟอสเฟส  พ่นสีด้วยระบบ powder coating   อบ
ด้วยความร้อน 190-200 องศาเซลเซียส  เพือ่ป้องกันความเค็ม
ของเหงื่อและสทีนต่อสภาพอากาศ 
 (จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีก าหนดไว้ในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์) 
(กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม) 
(แผนพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561-2565  หน้า 137 ล าดับที่ 27) 

  งบเงินอุดหนุน รวม 365,000 บาท   
   เงินอุดหนุน รวม 365,000 บาท   
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ         
    อุดหนุนโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา 

(To be number one) 
จ านวน 45,000 บาท 

  

      

  
อุดหนุนโรงเรียนประถมศึกษา จ านวน 6 โรงเรียนโรงเรียน
ละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 30,000 บาท และ โรงเรียน
มัธยมศึกษา 1 โรงเรียน จ านวน 15,000 บาท ตามหนังสือ 
สั่งการ ดังนี ้
 
 
1) หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0808.2/ว
3616 ลงวันที่ 24มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวง มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ.2559 
(กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม) 
(แผนพฒันาท้องถ่ินห้าปี พ.ศ. 2561-2565 หน้า  98  ล าดับที่ 3  ) 

      

  
   เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป็นสาธารณประโยชน์         
    โครงการอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ

พระราชด าริดา้นสาธารณสุข 
จ านวน 320,000 บาท 

  
      

  
จ านวน 16 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 20,000 บาทรวมเป็นเงิน         
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320,000 บาท  ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี ้
1) หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0810.5/
ว 2072 ลงวันที่ 5กรกฎาคม 2561  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณพ.ศ. 2562  เงินอุดหนุน
ทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม) 
(แผนพฒันาท้องถ่ินห้าปี พ.ศ. 2561- 2565  หน้า 139 ล าดับ
ที่ 34) 

แผนงานสังคมสงเคราะห์   
 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,450,270 บาท   
  งบบุคลากร รวม 1,174,200 บาท   
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,174,200 บาท   
   เงินเดือนพนักงาน จ านวน 994,200 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แกพ่นักงานเทศบาล  สังกัดกองสวัสดิการ
สังคม  (กองสวัสดกิารสังคม) 

      
  

   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 60,000 บาท   

      

  
เบิกเพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหนง่ผูอ้ านวยการกองสวัสดิการ
สังคมและหัวหน้าฝ่ายพฒันาชุมชน สังกัดกองสวัสดิการ 
(กองสวัสดิการสงัคม) 

      

  
   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 108,000 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างช่ัวคราวให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปสงักัดกอง
สวัสดิการสงัคมต าบลพระซอง  (กองสวัสดิการสงัคม) 

      
  

   เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 12,000 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวให้แก่พนักงานจา้ง
ทั่วไป สังกัดกองสวัสดิการ สังคมต าบลพระซอง 
(กองสวัสดิการสงัคม) 

      

  
  งบด าเนินงาน รวม 276,070 บาท   
   ค่าตอบแทน รวม 57,000 บาท   
   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการ  ส าหรับ
พนักงานเทศบาล พนกังานจ้างและเจ้าหน้าทีท่ี่ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการสงักัดกองสวัสดิการสังคมเทศบาลต าบลพระซอง ที่
ได้รับค าสั่งจากเทศบาลใหป้ฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ/
วันหยุดราชการ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบกิ
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จ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  พ.ศ. 2559   (กองสวัสดกิารสังคม) 

   ค่าเช่าบ้าน จ านวน 42,000 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนกังานเทศบาล สังกัดกองสวัสดิการ
สังคมตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม 
ถึงปัจจุบัน   (กองสวัสดิการสงัคม) 

      

  
   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 10,000 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานเทศบาล 
สังกัดกองสวัสดิการสงัคม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
เงินสวัสดิการเกี่ยวกบัการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถ่ิน   
พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 ถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน   ที่ มท 0809.3/ว
4522 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2559  (กองสวัสดิการสงัคม) 

      

  
   ค่าใช้สอย รวม 146,070 บาท   
   รายจา่ยเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ         
    รายจา่ยเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 76,070 บาท   

      

  
ค่าจ้างเหมาบริการ  เช่น  ค่าเย็บหนังสอืหรือเข้าปกหนงัสอื  
ค่าโฆษณาเผยแพร่   ค่าบริการรับใช้  ค่าจ้างเหมาแบกหาม
สัมภาระ   ค่าเช่าทรัพยส์ิน ค่าจ้างเหมาแรงงานต่างๆ และ 
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ฯลฯ  (กองสวัสดิการสังคม)  
 
 
 
  

      

  
   รายจา่ยเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เขา้ลักษณะรายจ่าย 

หมวดอ่ืนๆ 
      

  
    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 70,000 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   ส าหรบัเปน็
ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่าย
อื่น ๆในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสมัมนาของพนกังาน
เทศบาล และพนักงานจ้าง สังกัดกองสวัสดิการสงัคมเทศบาล
ต าบลพระซอง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย

      

  



-  161 - 
 

ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ทอ้งถ่ิน  พ.ศ. 2561 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึงปจัจบุัน (กองสวัสดกิารสังคม) 

   ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท   
   วัสดุส านักงาน จ านวน 40,000 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าซือ้สิง่ของเครื่องใช้ ต่าง ๆ ในกองสวัสดิการสงัคม 
 เทศบาลต าบลพระซอง เช่น กระดาษแฟ้ม ปากกา  แบบ
พิมพ์ ฯลฯ 
(กองสวัสดิการสงัคม) 

      

  
   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 10,000 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุในการโฆษณา เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เช่น 
ผ้า  ผ้าเขียนป้าย  ไม้อัด  ส ีพู่กัน ฟิล์ม รปูสหีรอืขาวด าที่ได้จาก
การล้าง  อัด   ขยาย  ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ  (กองสวัสดกิาร
สังคม) 

      

  
   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 20,000 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น  ผงหมึกพิมพ์ ตลับ
หมึกเครื่องพิมพเ์ลเซอร์แผ่นดิสกโ์ปรแกรมและอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง
กับคอมพิวเตอร์ฯลฯ  (กองสวัสดิการสงัคม) 

      

  
   ค่าสาธารณูปโภค รวม 3,000 บาท   
   ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 3,000 บาท   

      

  
เบิกเพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัต ิค่าดวงตราไปรษณีย์  
ค่าจดหมายลงทะเบียน ฯลฯ  (กองสวัสดิการสงัคม) 

      
  

 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 100,000 บาท   
  งบด าเนินงาน รวม 100,000 บาท   
   ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท   

   
รายจา่ยเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เขา้ลักษณะรายจ่าย 
หมวดอ่ืนๆ 
  

      

  
    ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ/ผู้พิการ จ านวน 100,000 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรมวันผูสู้งอายุ/ผู้พกิาร  
เพื่อสง่เสรมิและสนบัสนุนการพฒันาคุณภาพชีวิตของคนชรา,คน
พิการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดืม่  
ของรางวัล เงินรางวัล ค่าตกแต่งสถานที่ และอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง ฯลฯ  
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(กองสวัสดิการสงัคม) 
(แผนพฒันาท้องถ่ินสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 104 ล าดับที่ 1) 

แผนงานเคหะและชุมชน   
 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,183,860 บาท   
  งบบุคลากร รวม 1,312,860 บาท   
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,312,860 บาท   
   เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,030,860 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แกพ่นักงานเทศบาล สังกัดกองช่าง 
(กองช่าง) 

      
  

   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหนง่พนักงานเทศบาล   ผู้มีสทิธิของ 
กองช่าง เทศบาลต าบลพระอง  (กองช่าง) 

      
  

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 216,000 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างช่ัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกจิและ
พนักงานจ้างทั่วไป สงักัดกองช่าง  (กองช่าง) 

      
  

   เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 24,000 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนกังานจ้างทั่วไปสังกัดกองช่าง  (กองช่าง) 

      
  

  งบด าเนินงาน รวม 871,000 บาท   
   ค่าตอบแทน รวม 51,000 บาท   
   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการใหแ้ก่
พนักงานเทศบาล  พนักงานจ้างและเจ้าหน้าที่ทีป่ฏิบัติงานนอก
เวลาราชการสงักัดกองช่าง ที่ได้รับค าสั่งจากเทศบาล ใหป้ฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการปกติ/วันหยุดราชการ ตามหนงัสือ
กระทรวงมหาดไทยที่ มท0808.4/ว 1562 ลง
วันที่ 15 พฤษภาคม 2550 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  (กอง
ช่าง)  

      

  
   ค่าเช่าบ้าน จ านวน 36,000 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนกังานเทศบาลสงักัดกองช่าง 
 เทศบาลต าบลพระซอง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
ค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 และแก้ไข
เพิ่มเตมิถึงปจัจุบัน  (กองช่าง) 
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   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 10,000 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานเทศบาล
สังกัดกองช่าง  ซึ่งได้รบัสทิธิการช่วยเหลือตาม  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดกิารเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตรพนักงานส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบบัที่ 3)  
พ.ศ.2549 ถือปฏิบัติตามหนังสือระทรวงมหาดไทย ที่ มท  
0809.3/ว4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559  
(กองช่าง) 

      

  
   ค่าใช้สอย รวม 530,000 บาท   
   รายจา่ยเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ         
    รายจา่ยเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 200,000 บาท   

      

  
ค่าจ้างเหมาบริการ   เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ  เช่น   
ค่าเย็บหนงัสือหรือเข้าปกหนงัสือค่าโฆษณาเผยแพร่  ค่าบรกิาร 
รับใช้  ค่าจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมา
แรงงานต่างๆ  ค่ารับรองแบบจากผู้ได้รบัใบอนญุาตประกอบ
วิชาชีพ  ค่าจ้างเหมาบรกิารอื่นๆ  ฯลฯ  (กองช่าง) 

      

  
   รายจา่ยเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เขา้ลักษณะรายจ่าย 

หมวดอ่ืนๆ 
      

  
    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 30,000 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเช่น ค่าลงทะเบียน 
ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆในการ
เดินทางไปราชการและไปอบรมสมัมนาของ พนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างสงักัดกองช่าง เทศบาลต าบลพระซอง ฯลฯ ตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปจัจบุัน 
(กองช่าง)   
 
  

      

  
   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 300,000 บาท   

      

  
จ่ายเป็นค่าบ ารงุรักษาและซ่อมแซมทรัพยส์ินให้ใช้งานได้ตามปกติ 
เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องปรบัอากาศวัสดุอปุกรณ์ต่างๆ ฯลฯ  และ
จ่ายเป็นค่าบ ารงุรักษาปรบัปรุง ซ่อมแซม ถนนลูกรังถนนคอนกรีต 
 แหล่ง น้ า ระบบประปาหมูบ่้าน และสิ่งกอ่สร้างอื่นๆภายในเขต
เทศบาลต าบลพระซอง  (กองช่าง) 
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   ค่าวัสดุ รวม 290,000 บาท   
   วัสดุส านักงาน จ านวน 30,000 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าซือ้สิง่ของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น
กระดาษ แฟ้ม ปากกา แบบพิมพ์  ฯลฯ  (กองช่าง) 

      
  

   วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ จ านวน 130,000 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยเุช่น ฟิวส์ เทปพัน
สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้าสายไฟฟ้า ถ่าน ปลัก๊ไฟ หม้อแปลง
ไฟฟ้า สายอากาศ ฯลฯ  (กองช่าง) 

      

  
   วัสดุก่อสร้าง จ านวน 100,000 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดกุ่อสร้าง เช่น  ส ีแปรงทาสี  
ปูน อิฐ หิน ปูนทราย กระเบื้อง สังกะสีตะปู ค้อน 
 คีม ชะแลง จอบ เสียม สิ่ว ขวาน ฯลฯ  (กองช่าง) 

      

  
   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 10,000 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุในการโฆษณา  เผยแพรป่ระชา สัมพันธ์ เช่น 
 ไม้อัดสี พู่กัน ฟิล์ม รปูสหีรือขาวด าที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย 
 ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ   (กองช่าง) 

      

  
   วัสดุคอมพิวเตอร ์ จ ำนวน 20,000 บำท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่นแผ่นดิสก์  หมึกปริ้น
เตอร์ โปรแกรมและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร ์
(กองช่าง) 

      

  
 งานสวนสาธารณะ รวม 40,000 บาท   
  งบด าเนินงาน รวม 40,000 บาท   
   ค่าสาธารณูปโภค รวม 40,000 บาท   
   ค่าไฟฟ้า จ านวน 20,000 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสวนสาธารณะเทศบาลต าบลพระซอง  
(กองช่าง) 

      
  

   ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล จ านวน 20,000 บาท   
      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ าประปาสวนสาธารณะเทศบาลต าบลพระซอง         

 งานก าจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 260,000 บาท   
  งบด าเนินงาน รวม 260,000 บาท   
   ค่าใช้สอย รวม 260,000 บาท   
   รายจา่ยเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ         
    รายจา่ยเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 260,000 บาท   
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ค่าก าจัดสิ่งปฏิกูลและมลูฝอย 
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมก าจัดขยะมลูฝอยและค่าใช้จ่ายอืน่ๆที่
เกี่ยวข้องให้แก่ เทศบาลต าบลนาแก 
(กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม) 

      

  
 งานบ าบัดน้ าเสีย รวม 340,000 บาท   
  งบด าเนินงาน รวม 40,000 บาท   
   ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท   
   รายจา่ยเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ         
    รายจา่ยเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 40,000 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในการขุดลอกท่อระบายน้ า
ประจ าปี  
(กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม) 

      

  
  งบลงทุน รวม 300,000 บาท   
   ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 300,000 บาท   
   ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค         
    โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 14 บ้าน

ท่าวัด 
จ านวน 100,000 บาท 

  

      

  
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนาย
บุญอุ้ม อินทร์โสม ถึงบ้านนายประเชิญ หมู่ที่ 14 บ้านท่า
วัด  รายละเอียดโครงการ ขนาดกว้าง
เฉลี่ย  0.50 เมตร ยาว 60 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร รายละเอียด
ตาม แบบแปลนที่ก าหนด (กองช่าง) 
(แผนพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 158 ข้อ 64 ) 

      

  
    โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 3  

บ้านพระซอง 
จ านวน 100,000 บาท 

  

      

  
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก จากร้านไพลิน
เนื้อย่าง ถึงบ้านนายพัน มบีุญ หมู่ที่ 3 บ้านพระซอง ต าบลพระ
ซอง อ าเภอนาแก จงัหวัดนครพนม รายละเอียด ขนาดกว้าง
เฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 60 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลน ที่ก าหนด (กองช่าง) 
(แผนพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 160 ล าดับที่ 75)  

      

  
    โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 8  

บ้านบ่อดอกซ้อน 
จ านวน 100,000 บาท 

  



-  166 - 
 

      

  
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนาย
อาทิตย์  ถึงบ้านนางสอนไทย หมู่ที่ 8 บ้านบ่อดอกซ้อน ต าบลพระ
ซอง อ าเภอนาแก จงัหวัดนครพนม รายละเอียด ขนาดกว้าง
เฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 60 เมตร   ลึก
เฉลี่ย 0.40 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ก าหนด   
(กองช่าง) 
(แผนพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 161 ล าดับที่ 77) 

      

  
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   

 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 458,000 บาท   
  งบด าเนินงาน รวม 318,000 บาท   
   ค่าใช้สอย รวม 318,000 บาท   
   รายจา่ยเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เขา้ลักษณะรายจ่าย 

หมวดอ่ืนๆ 
      

  
    ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดท าแผนชุมชน จ านวน 20,000 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดท าแผนชุมชนหมูบ่้าน/
ต าบล  เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดืม่ ค่าวิทยากร  ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆทีจ่ าเป็นส าหรับ
โครงการนี้ ฯลฯ  ตามหนังสือสั่งการ ดังนี ้
1) หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว856 ลง
วันที่ 12 มีนาคม 2553 
เรื่อง การสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชน สู่การพฒันาทอ้งถ่ิน
และจงัหวัดแบบบรูณาการ   
(กองสวัสดิการสงัคม) 
(แผนพฒันาท้องถ่ินพ.ศ. 2561-2565  หน้า 118 ข้อ 2) 

      

  
    ค่าใช้จ่ายในโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าร ิ จ านวน 50,000 บาท   

      

  
"จัดกิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพ "  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ  เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าป้ายประชา สมัพันธ์ ฯลฯ ตามหนังสือสัง่
การ ดังนี ้  
 
 
 
1) หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0891.4/ว1659 วันที่ 24 สิงหาคม2553  เรื่อง การ
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ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการบรหิารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
(กองสวัสดิการสงัคม) 
(แผนพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หน้า 109 ล าดับที่ 2) 

    ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน จ านวน 78,000 บาท   

      

  
(ฝึกอบรมสง่เสรมิอาชีพระยะสั้น) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการจัดเวทีประชาคมคัดเลอืกผู้สงูอายุ,ผูพ้ิการ,โครงการ
ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ,สง่เสรมิกิจกรรมและพัฒนากลุม่สตร/ี
แม่บ้าน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดืม่ ค่าตอบแทนวิทยากร  ฯลฯ   
(กองสวัสดิการสงัคม)  
(แผนพฒันาท้องถ่ินพ.ศ.2561-2565 หน้า 104 ล าดับที่ 2) 

      

  
    ค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ จ านวน 30,000 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกจิกรรมโครงการสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ เช่น ค่าอาหารอาหารว่างและเครื่องดืม่   
ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 
(กองสวัสดิการสงัคม)  
(แผนพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หน้า 118 ล าดับที่ 3) 

      

  
    โครงการ พัฒนาศักยภาพคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล

ต าบลพระซอง 
จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพคณะบรหิารสภา
เด็กและเยาวชนเทศบาล เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร  ค่าป้าย
ประชาสมัพันธ์ ฯลฯ  
(กองสวัสดิการสงัคม) 
(แผนพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565  หน้า 105 ล าดับที่ 7)  

      

  
    โครงการจัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลพระซอง จ านวน 50,000 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดต้ังโรงเรียนผูสู้งอายุต าบล 
พระซอง เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าป้าย
ประชาสมัพันธ์ ฯลฯ   
(กองสวัสดิการสงัคม) 
(แผนพฒันาท้องถ่ินพ.ศ.2561-2565  หน้า 106 ล าดับที่ 9)    
    

      

  
    โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยใส่ใจเทคโนโลยี จ านวน 20,000 บาท   
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เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สงูวัยใส่ใจ
เทคโนโลยี ระบบดูแลผูสู้งอายุ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร   
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม) 
(แผนพฒันาท้องถ่ินพ.ศ.2561-2565  หน้า 104 ล าดับที่ 5)         

      

  
    โครงการส่งเสริมคุณค่า ภูมิปัญญาผู้สูงวัย จ านวน 30,000 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสง่เสรมิ คุณค่าภูมิปัญญาผูสู้งวัย
เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าป้ายประชาสมัพันธ์ ฯลฯ   
(กองสวัสดิการสงัคม) 
(แผนพฒันาท้องถ่ิน  พ.ศ. 2561-2565 หน้า 104 
ล าดับที่4)                                                        

      

  
    โครงการส่งเสริมสขุภาพและการออกก าลังกายประชาชนต าบล 

พระซอง 
จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสง่เสรมิสุขภาพและการออก
ก าลังกาย เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าป้ายประชาสมัพันธ์
ฯลฯ  
(กองสวัสดิการสงัคม) 
(แผนพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565  หน้า 105 ล าดับที่ 6)        

      

  
  งบเงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท   
   เงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท   
   เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป็นสาธารณประโยชน์         
    อุดหนุนโครงการกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนต าบลพระ

ซอง 
จ านวน 50,000 บาท 

  

      

  
เพื่อจ่ายอุดหนุนให้แก่ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนต าบล 
พระซอง ในการจัดต้ังและด าเนินการกจิกรรมศูนย์พฒันา
ครอบครัวในชุมชนต าบลพระซอง ตามหนังสือสั่งการ ดังนี ้
 1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว3616 
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 
(กองสวัสดิการสงัคม) 
(แผนพฒันาท้องถ่ิน  พ.ศ.2561-2565 หน้า 107 ล าดับที่14) 

      

  
    อุดหนุนโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ จ านวน 60,000 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แกก่ลุม่อาชีพต าบลพระซอง 
 16 หมู่บ้าน ตามหนังสือสัง่การ ดังนี ้
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1) หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0808.2/ว
3616 ลงวันที่  24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ิน พ.ศ.2559 
(กองสวัสดิการสงัคม)  
(แผนพฒันาท้องถ่ิน  พ.ศ.2561-2565 หน้า 107 ล าดับที่15) 

    อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนต าบลพระซอง จ านวน 30,000 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แกส่ภาเด็กและเยาวชนต าบลพระซอง 
 ตามหนังสอืสัง่การ ดังนี ้
1) หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0808.2/ว3616 
 ลงวันที ่
24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 
(กองสวัสดิการสงัคม) 
(แผนพฒันาท้องถ่ินพ.ศ.2561-2565 หน้า 107 ล าดับที่ 16) 

      

  
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   

 งานกีฬาและนันทนาการ รวม 350,000 บาท   
  งบด าเนินงาน รวม 140,000 บาท   
   ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท   
   รายจา่ยเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เขา้ลักษณะรายจ่าย 

หมวดอ่ืนๆ 
      

  
    ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนเยาวชนและประชาชน

ต้านภัยยาเสพติด(พระซองคัพ) 
จ านวน 140,000 บาท 

  

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชนและ
ประชาชนต้านภัยยาเสพติด (พระซองคัพ) เช่น ค่าป้าย ฯ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดืม่  ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ  ค่าถ้วยรางวัล   เงินรางวัล   และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
ที่จ าเป็นส าหรบัโครงการ ฯลฯ (ส านักปลัดเทศบาล) 
(แผนพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561-2565  หน้า  90 ล าดับที่  1)  

      

  
  งบเงินอุดหนุน รวม 210,000 บาท   
   เงินอุดหนุน รวม 210,000 บาท   
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ         
    อุดหนุนโครงการเข้าค่ายลูกเสือสามญั-เนตรนาร ี จ านวน 90,000 บาท   
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เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แกโ่รงเรียนในสังกัดคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) จ านวน 6 แห่ง ๆละ 15,000  บาท  
ตามหนังสือสั่งการ ดังนี ้ 
1) หนังสอืกระทรวงมหาดไทยด่วนทีสุ่ด ที่มท 0808.2/ว3616 ลง
วันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559  
(ส านักปลัดเทศบาล) 
(แผนพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561-2565  หน้า  94 ล าดับ 16 )  

      

  
    อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน จ านวน 120,000 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายให้แก่โรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน (สพฐ.) จ านวน 6 แห่ง ๆละ 20,000  บาท ตามหนงัสือสั่ง
การ ดังนี ้ 
1) หนังสอืกระทรวงมหาดไทยด่วนทีสุ่ด ที่มท 0808.2/ว3616 ลง
วันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559  
(ส านักปลัดเทศบาล) 
(แผนพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561-2565  หน้า 93ล าดับที่ 15 )  

      

  
 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 910,000 บาท   
  งบด าเนินงาน รวม 850,000 บาท   
   ค่าใช้สอย รวม 850,000 บาท   
   รายจา่ยเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เขา้ลักษณะรายจ่าย 

หมวดอ่ืนๆ 
      

  
    ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ จ านวน 10,000 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันข้ึนปีใหม่ เช่น ค่าดอกไม้ ธูป
เทียน ปัจจัยถวายพระ ค่าเครือ่งไทยธรรม ค่าอาหาร อาหารว่าง
และเครือ่งดื่ม ค่าตกแต่งสถานที่ และวัสดอุื่นๆ ที่จ าเป็นในการ 
จัดงาน ฯลฯ   (ส านักปลัดเทศบาล) 
(แผนพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561-2565 หน้า  91ล าดับที่ 6) 

      

  
    ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา จ านวน 150,000 บาท   

      

  
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา เช่นค่า
วัสดุอุปกรณ์จัดท าต้นเทียน ค่าตกแต่งสถานที่ ตกแต่งต้นเทยีน เงิน
รางวัล ปจัจัยถวายพระ เครื่องไทยทานและวัสดุอื่นๆที่จ าเปน็ใน
การจัดงาน ฯลฯ  
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(ส านักปลัดเทศบาล) 
(แผนพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561-2565) หน้า  91 ล าดับที่ 5 )  

    ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ต าบลพระซอง จ านวน 150,000 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์
ประจ าปีของต าบลพระซอง เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เงิน
รางวัล ค่ามหรสพการแสดง ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆทีเ่กี่ยวข้องใน
โครงการ ฯลฯ  
(ส านักปลัดเทศบาล) 
(แผนพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561-2565  หน้า  91ล าดับที่ 7 )   

      

  
    ค่าใช้จ่ายในโครงการประเพณีแข่งขันเรือยาวต าบลพระซอง จ านวน 500,000 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประเพณีแข่งขันเรือยาวต าบล 
พระซอง เช่น ค่าป้าย  ค่าอาหาร  อาหารว่างและเครือ่งดื่ม  
เงินรางวัล ค่ามหรสพการแสดง ค่าเช่าเครือ่งเสียง ค่าตอบแทน
คณะกรรมการตัดสิน ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ที่จ าเป็นต้องใช้ในโครงการ ฯลฯ  
(ส านักปลัดเทศบาล) 
(แผนพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561-2565 หน้า  92 ล าดับที่  9 )  

      

  
    ค่าใช้จ่ายในโครงการสืบสานและส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี 

และวัฒนธรรม 
จ านวน 40,000 บาท 

  

      

  
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสบืสาน
ขนบธรรมเนียมประเพณีและรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมต่าง ๆ ของ
ท้องถ่ิน  (ส านักปลัดเทศบาล) 
(แผนพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561-2565 หน้า  93  ล าดับที่ 12 )  

      

  
  งบเงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท   
   เงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท   
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ         
    อุดหนุนโครงการ/กิจกรรมงานประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาด จ านวน 60,000 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการ / กิจกรรมงานประเพณีไหลเรือ
ไฟจังหวัดนครพนม  ให้แก่สภาวัฒนธรรมอ าเภอนาแก ตามหนังสือ
สั่งการดังนี้  
1) หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที่มท 0808.2/ว3616 ลง
วันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559  
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(ส านักปลัดเทศบาล) 
(แผนพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 94 ล าดับที่ 17 )  

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
 งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน รวม 850,000 บาท   
  งบลงทุน รวม 850,000 บาท   
   ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 850,000 บาท   
   ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ         
    เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k) จ านวน 50,000 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานสิ่งกอ่สร้างตามสัญญาแบบปรบัราคา
ได ้(ค่า K) ของงานก่อสร้างตามหนงัสอืคณะกรรมการวินิจฉัย
ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบรหิารพสัดุภาครัฐ ด่วน
ที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว110 ลง
วันที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่อง ซักซอ้มแนวทางการปฏิบัติในการ
ก าหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑส์ัญญาแบบปรบัราคาได้ (ค่า K) ไว้
ในสัญญาจ้างกอ่สร้าง   
(กองช่าง) 

      

  
   ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค         
    โครงการก่อสร้างทางน้ าล้น คสล.บริเวณหน้าห้วยกุดปลาเข็ง หมู่ท่ี 

11 บ้านดงอิน า ต าบลพระซอง อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 
จ านวน 100,000 บาท 

  

      

  
โครงการก่อสร้างทางน้ าล้น คสล.บริเวณหน้าห้วยกุดปลาเข็ง  
หมู่ที่ 11 บ้านดงอิน า  รายละเอียด ขนาดกว้าง 4 เมตร  
ยาว 12 เมตร สูงเฉลี่ย 1.20 เมตร รายละเอียดตามปรมิาณงาน 
และ แบบแปลนทีก่ าหนด  
(กองช่าง)  
(แผนพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 182 ล าดับที่  26 )     

      

  

    
โครงการขยายเขตประปาภายในหมู่บ้าน จากบ้านนายชูชาติ ทิพย์
วงค์ ถึงหมู่บ้าน หมู่ท่ี 12 บ้านท่าจ าปา ต าบลพระซอง อ าเภอนา
แก จังหวัดนครพนม 

จ านวน 100,000 บาท 

  

      

  
โครงการขยายเขตประปาภายในหมู่บ้าน จากบ้านนายชูชาติ  
ทิพย์วงค์ ถึงหมูบ่้าน หมู่ที่ 12 บ้านท่าจ าปา ต าบลพระซอง  
อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม  รายละเอียดโดยใช้ท่อ PVC  
ขนาด 2 นิ้ว ช้ัน 8.5 พร้อมประตเูปิดปิดน้ า ระยะทาง 
1,000 เมตร  รายละเอียดตามปริมาณงานที่ก าหนด  
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(กองช่าง) 
(แผนพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 162 ล าดับที่  80 )  

    โครงการขยายเขตประปาภายในหมู่บ้าน สายกลางหมู่บ้านหมู่ท่ี 16 
บ้านนาทุ่งทอง ต าบลพระซอง อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 

จ านวน 100,000 บาท 

  

      

  
โครงการขยายเขตประปาภายในหมู่บ้าน สายกลางหมูบ่้าน 
หมู่ที่ 16 บ้านนาทุ่งทอง ต าบลพระซอง อ าเภอนาแก จังหวัด
นครพนม รายละเอียด โดยใช้ท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว ช้ัน 8.5 พร้อม
ประตเูปิดปิดน้ า ระยะทาง 1,000 เมตร  รายละเอียดตามปริมาณ
งานที่ก าหนด (กองช่าง)  
(แผนพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 163 ล าดับที่  83 ) 

      

  
    โครงการขยายเขตประปาภายในหมู่บ้านจากป่าช้าถึงหมูบ้่าน หมู่ท่ี 

13 บ้านท่าเจริญ ต าบลพระซอง อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 
จ านวน 100,000 บาท 

  

      

  
โครงการขยายเขตประปาภายในหมู่บ้านจากป่าช้าถึงหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 13 บ้านท่าเจรญิ ต าบลพระซอง อ าเภอนาแก จังหวัด
นครพนม รายละเอียด โดยใช้ท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว ช้ัน 8.5 พร้อม
ประตเูปิดปิดน้ า ระยะทาง 1,000 เมตร  รายละเอียดตามปริมาณ
งานที่ก าหนด (กองช่าง)   
(แผนพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 162 ล าดับที่ 81 ) 

      

  
   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง         
    โครงการซ่อมแซมต่อเติมศาลาเอนกประสงค์กลางหมู่บ้านหมู่ท่ี 9 

บ้านหนองยอ ต าบลพระซอง อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 
จ านวน 100,000 บาท 

  

      

  
โครงการซ่อมแซมต่อเติมศาลาเอนกประสงค์กลางหมูบ่้าน 
หมู่ที่ 9 บ้านหนองยอ ต าบลพระซอง อ าเภอนาแก จังหวัด
นครพนม  รายละเอียดขนาดกว้าง 3.5 เมตร ยาว 14.00 เมตร  
สูงเฉลี่ย 2.30 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงาน และแบบแปลน
ที่ก าหนด   (กองช่าง)    
(แผนพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 168 ล าดับที่ 98 ) 

      

  
    โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 2 บ้านพระซอง 

ต าบลพระซอง อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 
จ านวน 100,000 บาท 

  

      

  
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรงัภายในหมูบ่้าน หมู่ที่  2 บ้าน 
พระซอง  ต าบลพระซอง  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 
รายละเอียด ขนาดกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 750  เมตร หนา 
เฉลี่ย  0.20  เมตรหรือมปีริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 
600 ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานที่ก าหนด  
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(กองช่าง) 
(แผนพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 182 ล าดับที่ 47 ) 

    โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายกลางหมู่บ้านไปถนนลาดยางหมู่ท่ี 
7 บ้านดงติ้ว ต าบลพระซอง อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 

จ านวน 100,000 บาท 

  

      

  
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรงัสายกลางหมู่บ้านไปถนนลาดยาง 
หมู่ที่ 7 บ้านดงติ้ว ต าบลพระซอง อ าเภอนาแก จงัหวัด
นครพนม รายละเอียด ขนาดกว้าง
เฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 750 เมตร 
หนา 0.20 เมตร หรอืมีปริมาณดินลูกรงัไม่ น้อยกว่า 600 ลบ.ม. 
รายละเอียดตามปริมาณงานที่ก าหนด (กองช่าง) 
(แผนพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 182 ล าดับที่ 48 ) 

      

  
    โครงการปรับปรุงพร้อมติดตั้งเสียงตามสายประจ าหมู่บ้านหมู่ท่ี 6 

บ้านนาเหนือ ต าบลพระซอง อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 
จ านวน 100,000 บาท 

  

      

  
โครงการปรับปรงุพรอ้มติดตั้งเสียงตามสายประจ าหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 6 บ้านนาเหนือ ต าบลพระซอง อ าเภอนาแก จังหวัด
นครพนม  รายละเอียด โดยท าการปรับปรงุเสาและติดตัง้ขยาย 
ไม่น้อยกว่า 1,000 wล าโพงคู่ จ านวน 4 จุด พร้อม
สายสญัญาณ  รายละเอียดตามปริมาณทีก่ าหนด (กองช่าง)     
(แผนพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 167 ล าดับที่ 95 ) 

      

  
แผนงานการเกษตร   

 งานส่งเสริมการเกษตร รวม 10,000 บาท   
  งบด าเนินงาน รวม 10,000 บาท   
   ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท   
   ค่าไฟฟ้า จ านวน 10,000 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ าบ้านหนองยอ ถ่ายโอน
จากกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน 
(ส านักปลัดเทศบาล) 

      

  
 งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ รวม 20,000 บาท   
  งบด าเนินงาน รวม 20,000 บาท   
   ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท   
   รายจา่ยเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เขา้ลักษณะรายจ่าย 

หมวดอ่ืนๆ 
      

  
    โครงการประชาอาสาร่วมใจปลูกป่า จ านวน 10,000 บาท   
      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกจิกรรม/โครงการปลูกต้นไม้ เช่น          
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ค่าวัสด ุ อุปกรณ์ อาหาร อาหารว่างและเครือ่งดื่ม ฯลฯ  
(กองสวัสดิการสงัคม) 
(แผนพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 127 ล าดับที่ 1 ) 

    โครงการปล่อยปลาเพ่ือเฉลิมพระเกียรติฯ จ านวน 10,000 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกจิกรรม/โครงการปล่อยปลาเพื่อ
เทิดพระเกียรติฯ  เช่น ค่าวัสด ุอุปกรณ์  อาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดืม่ ฯลฯ   (กองสวัสดิการสังคม)  
(แผนพฒันาท้องถ่ิน  พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 127 ล าดับที่ 2 ) 

      

  
แผนงานการพาณิชย์   

 งานตลาดสด รวม 86,000 บาท   
  งบด าเนินงาน รวม 86,000 บาท   
   ค่าใช้สอย รวม 36,000 บาท   
   รายจา่ยเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ         
    รายจา่ยเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 36,000 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการล้างตลาดสด  เพื่อใช้จ่ายในการจ้าง
เหมาท าความสะอาดตลาดสดเทศบาลต าบลพระซอง  
(กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม) 

      

  
   ค่าสาธารณูปโภค รวม 50,000 บาท   
   ค่าไฟฟ้า จ านวน 50,000 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ตลาดสดเทศบาลต าบลพระซอง 
(กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม) 

      
  

แผนงานงบกลาง   
 งบกลาง รวม 

11,845,04
0 

บาท 
  

  งบกลาง รวม 
11,845,04

0 
บาท 

  
   งบกลาง รวม 

11,845,04
0 

บาท 
  

   เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 210,000 บาท   

      

  
 เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่พนักงานจา้ง
เทศบาลต าบลพระซองรวมทัง้ผู้ช่วยครผูู้ดูแลเด็ก ในอัตรารอ้ยละ 
5 ของค่าจ้าง  โดยถือปฏิบัติตามหนงัสือและพระราชบัญญัต ิ ดังนี้ 
1) หนังสอืส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว9 

      

  



-  176 - 
 

 ลงวันที่  22 มกราคม 2557 เรื่อง การจ่ายเงินเบี้ยประกันสงัคม
ของพนักงานจ้าง 
2) หนังสอืส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด  ที ่
มท 0809.5/ว 81  ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557  
เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง  มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนกังานจ้าง 
 
3) พระราชบญัญัตปิระกันสงัคม พ.ศ. 2533 และแก้ไขเพิ่มเติม 
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท 0808.2/
ว  3886  ลงวันที่  28  มิถุนายน  2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทาง
การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.  2563  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
5) หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน  ด่วน
ที่สุด  ที่  มท  0809.4/ว 2674  ลงวันที่  9 กรกฎาคม 2562 
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.  2563  เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนศูนย์ 
พัฒนาเด็กเลก็   (ส านักปลัดเทศบาล) 
(แผนพฒันาท้องถ่ิน   พ.ศ. 2561-2565  หน้า 96 ข้อ 5)         

   เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จ านวน 10,000 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน  เพื่อให้ความคุ้มครอง
แก่ลูกจ้างทีป่ระสบอันตราย  เจบ็ป่วย  ตาย  หรือสญูหาย  อัน
เนื่องมาจากการท างานให้แก่นายจ้าง  ในอัตราร้อยละ  0.2 ของ
ค่าจ้างโดยประมาณทัง้ปี  ตามพระราชบญัญัติเงิน
ทดแทน  พ.ศ.  2537  และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน   
(ส านักปลัดเทศบาล)   
(แผนพฒันาท้องถ่ิน   พ.ศ.2561-2565  หน้า 96 ข้อ 7)         

      

  
   เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน 6,992,800 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้กบัผูสู้งอายุ ตามหนังสือสั่งการ ดังนี ้
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท 0808.2/
ว  3886  ลงวันที่  28  มิถุนายน  2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทาง
การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
2) หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน  ด่วนที่สุด  ที่  
มท 0810.6/ว 2927  ลงวันที่  25  กรกฎาคม  2562  เรื่อง   
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การซักซ้อมแนวทางการตัง้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
พ.ศ.2563  เงินอุดหนุนทั่วไป  เงินอุดหนุนส าหรบัโครงการ
เสริมสร้างสวัสดกิารทางสงัคมให้แกผู่้พิการและทุพพลภาพ 
โครงการสนบัสนุนการจัดสวัสดกิารทางสงัคมแก่ผู้ด้อยโอกาส 
ทางสงัคม และโครงการสร้างหลกัประกันด้านรายได้แก่ผูสู้งอายุ 
(กองสวัสดิการสงัคม) 
(แผนพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561- 2564  หน้า 95 ล าดับที่ 1)  

   เบ้ียยังชีพคนพิการ จ านวน 3,926,400 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้กบัผูสู้งอายุ ตามหนังสือสั่งการ ดังนี ้
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท 0808.2/
ว  3886  ลงวันที่  28  มิถุนายน  2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทาง
การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
2) หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน  ด่วนที่สุด  ที่ 
มท 0810.6/ว 2927  ลงวันที่  25  กรกฎาคม  2562  เรื่อง  การ
ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 
เงินอุดหนุนทั่วไป  เงินอุดหนุนส าหรบัโครงการเสริมสร้าง
สวัสดิการทางสังคมให้แกผู่้พิการและทุพพลภาพ  โครงการ
สนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแกผู่้ด้อยโอกาสทาง
สังคม  และโครงการสร้างหลกัประกันด้านรายได้แก่ผู้สงูอาย ุ
(กองสวัสดิการสงัคม) 
(แผนพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565  หน้า 95 ล าดับ
ที่ 2)        

      

  
   เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ จ านวน 6,000 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้กบัผูสู้งอายุ ตามหนังสือสั่งการ ดังนี ้
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท 0808.2/
ว  3886  ลงวันที่  28  มิถุนายน  2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทาง
การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
2) หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน  ด่วนที่สุด  ที่  
มท 0810.6/ว 2927  ลงวันที่  25  กรกฎาคม  2562  เรื่อง  การ
ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 
เงินอุดหนุนทั่วไป  เงินอุดหนุนส าหรบัโครงการเสริมสร้าง
สวัสดิการทางสังคมให้แกผู่้พิการและทุพพลภาพ  โครงการ
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สนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแกผู่้ด้อยโอกาสทาง
สังคม  และโครงการสร้างหลกัประกันด้านรายได้แก่ผู้สงูอาย ุ
(กองสวัสดิการสงัคม) 
(แผนพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2564  หน้า 95 ข้อ 3)        

   ส ารองจ่าย จ านวน 100,000 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่อการเผชิญเหตสุาธารณภัยตลอดปีและเพือ่
กรณีฉุกเฉินทีม่ีสาธารณภัยเกิดข้ึนหรือบรรเทาปญัหาความ
เดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านั้น  เช่น  การป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ าป่าไหลหลากแผ่นดินถลม่ ภัยแล้ง  
ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าและหมอกควัน และโรคติดต่อ   
ตามหนังสือกระทรวง มหาดไทย ด่วนทีสุ่ด  ที่ มท 0808.2/
ว 3886  ลงวันที่  28  มิถุนายน  2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทาง 
การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.  2563 ขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ส านักปลัดเทศบาล)  

      

  
   รายจา่ยตามข้อผูกพัน         
    ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จ านวน 10,000 บาท   

      

  
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปญัหาเกี่ยวกับการจราจร   
ที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง  เช่น  การทาสีตีเส้น   
สัญญาณไฟจราจร  สามเหลี่ยมหยุดตรวจ  ป้ายจราจร  กระจกโค้ง
จราจร  กระบองไฟจราจร  กรวยจราจร  แผงกั้นจราจร  แผง
พลาสตกิใส่น้ า  เสาล้มลุกจราจร  เสือ้จราจร  ยางชะลอความเร็ว
รถ  เป็นต้น  ตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 0808.2/
ว  3892  ลงวันที่  28  มิถุนายน  2562  (ส านักปลัดเทศบาล) 

      

  
    ค่าบ ารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) จ านวน 35,000 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบ ารุงสันนิบาตเทศบาลแหง่ประเทศไทย  
 อัตราร้อยละ 1/6 ของรายรบัจริงในปทีี่ผ่านมา (ยกเว้นเงินกู้   
เงินจ่ายขาดเงินสะสม  และเงินอุดหนุนทกุประเภท)  ค านวณได้
ดังนี้  รายรับจรงิของปี  พ.ศ. 2561  ยกเว้นรายการดังกล่าว
ข้างต้น  เป็นเงิน  20,804,213.58  บาท  
( 20,804,213.58X 0.00167 = 34,743.03 บาท)    
(ส านักปลัดเทศบาล) 

      

  
    เงินสมทบหลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิ จ านวน 142,000 บาท   
      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลกัประกันสุขภาพระดับท้องถ่ิน         
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หรือพื้นที่ ตามประกาศคณะกรรมการหลกัประกันสุขภาพ
แห่งชาติ  เรื่อง  หลักเกณฑ์เพื่อสนบัสนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินด าเนินงานและบรหิารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพใน
ระดับทอ้งถ่ินหรือพื้นที่  พ.ศ. 2561  โดยตั้งเงินสมทบไม่น้อย
กว่า ร้อยละ  50 กรณีรายได้ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไม่
รวมเงินอุดหนุน สงูกว่า 20 ล้านบาาท 
(กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม)  
(แผนพฒันาท้องถ่ิน  พ.ศ. 2561 - 2565  หน้า 96  ล าดับที ่4)  

   เงินช่วยพิเศษ จ านวน 10,000 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าท าศพพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง   
ที่เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติราชการ  (ส านักปลัดเทศบาล)  

      
  

   เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จ านวน 402,840 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถ่ินในอัตราร้อยละ 2  ของประมาณการรายรับทุกประเภท
ตามงบประมาณรายจ่ายทั่วไป (ยกเว้น พันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้
อุทิศให้และเงินอุดหนุน)ค านวณได้ดังนี้ ประมาณการรายรบั
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 หักรายการยกเว้น รวมทั้งสิ้น 
20,142,000 บาท (20,142,000 x 2% = 402,840)  
(ส านักปลัดเทศบาล)  
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คาปรับจราจร

คาใชจายโครงการสงเสริม

กิจกรรมผูสูงอาย/ุผูพิการ
100,000



แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รวม
แผนงาน แผนงาน

งบกลาง

แผนงาน

การ

พาณิชย

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรร

มและการ

โยธา

แผนงาน

การ

ศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สราง

ความ

เขมแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห

แผนงาน

สาธารณสุข
งบ/หมวด/ประเภท

รายจาย

150,000 150,000

20,000 20,000

20,000 20,000

50,000 50,000

10,000 10,000

500,000 500,000

40,000

คาใชจายในโครงการปองกัน

บรรเทาและบําบัดรักษา

โรคติดตอ

40,000

คาใชจายในโครงการประเพณี

แขงขันเรือยาวตําบลพระซอง

คาใชจายในโครงการ

ประชาสัมพันธเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี

คาใชจายในโครงการจัดทําหรือ

ปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษีและ

ทะเบียนทรัพยสิน

คาใชจายในโครงการจัดทํา

แผนพัฒนาเทศบาล

คาใชจายในโครงการจัดทําแผน

ชุมชน

คาใชจายในโครงการจัดงาน

ประเพณีสงกรานตตําบลพระซอง



แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รวม
แผนงาน แผนงาน

งบกลาง

แผนงาน

การ

พาณิชย

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรร

มและการ

โยธา

แผนงาน

การ

ศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สราง

ความ

เขมแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห

แผนงาน

สาธารณสุข
งบ/หมวด/ประเภท

รายจาย

24,000 24,000

30,000 30,000

10,000 10,000

10,000

80,000

50,000 50,000

78,000 78,000

งบ

ดําเนินงาน

คาใชจายในโครงการสงเสริม

ความเขมแข็งของชุมชน

คาใชจายในโครงการเศรษฐกิจ

พอเพียงตามแนวพระราชดําริ

คาใชจายในโครงการรวมแรง

รวมใจตานภัยไขเลือดออก
80,000

คาใชจายในโครงการรณรงค

ตอตานยาเสพติด
10,000

คาใชจายในโครงการฝกอบรม

ใหความรูเกี่ยวกับภาษีและ

คาธรรมเนียม

คาใชจายในโครงการฝกซอม

แผนการปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย

คาใชจายในโครงการปองกัน

และลดอุบัติเหตุทางถนนชวง

เทศกาล

คาใชสอย



แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รวม
แผนงาน แผนงาน

งบกลาง

แผนงาน

การ

พาณิชย

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรร

มและการ

โยธา

แผนงาน

การ

ศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สราง

ความ

เขมแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห

แผนงาน

สาธารณสุข
งบ/หมวด/ประเภท

รายจาย

30,000 30,000

40,000 40,000

20,000 20,000

20,000 20,000

30,000

50,000 50,000
โครงการจัดกิจกรรมโรงเรียน

ผูสูงอายุตําบลพระซอง

โครงการขับเคลื่อนตลาดประชา

รัฐ ทองถิ่นสุขใจดานอนามัย

สิ่งแวดลอมและดานอาหาร

ปลอดภัย

30,000

โครงการ พัฒนาศักยภาพคณะ

บริหารสภาเด็กและเยาวชน

เทศบาลตําบลพระซอง

คาใชจายในโครงการอบรม

คุณธรรม จริยธรรม บุคลากร

เทศบาลตําบลพระซอง

คาใชจายในโครงการสืบสาน

และสงเสริมขนบธรรมเนียม

ประเพณีและวัฒนธรรม

คาใชจายในโครงการสรางความ

ปรองดองสมานฉันท



แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รวม
แผนงาน แผนงาน

งบกลาง

แผนงาน

การ

พาณิชย

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรร

มและการ

โยธา

แผนงาน

การ

ศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สราง

ความ

เขมแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห

แผนงาน

สาธารณสุข
งบ/หมวด/ประเภท

รายจาย

10,000 10,000

10,000 10,000

20,000 20,000

10,000

10,000

30,000 30,000

20,000 20,000

โครงการสงเสริมสุขภาพและ

การออกกําลังกายประชาชน

ตําบลพระซอง

โครงการสงเสริมคุณคา ภูมิ

ปญญาผูสูงวัย

โครงการลดปริมาณและคัดแยก

ขยะอินทรียหรือขยะเปยก

ครัวเรือน

10,000

โครงการรณรงครักษาความ

สะอาดชุมชน
10,000

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู

สูงวัยใสใจเทคโนโลยี

โครงการปลอยปลาเพื่อเฉลิม

พระเกียรติฯ

โครงการประชาอาสารวมใจ     

 ปลูกปา



แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รวม
แผนงาน แผนงาน

งบกลาง

แผนงาน

การ

พาณิชย

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรร

มและการ

โยธา

แผนงาน

การ

ศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สราง

ความ

เขมแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห

แผนงาน

สาธารณสุข
งบ/หมวด/ประเภท

รายจาย

90,400 90,400

285,600 285,600

823,200 823,200

60,000

โครงการสัตวปลอดโรคคน

ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา 

ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย

 ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ

เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัคร

ราชกุมารี กรมพระศรี

สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

60,000

โครงการสนับสนุนคาใชจายใน

การบริหารสถานศึกษา 

(คาอาหารกลางวัน)

โครงการสนับสนุนคาใชจายใน

การบริหารสถานศึกษา (คา

จัดการเรียนการสอน)

โครงการสนับสนุนคาใชจายการ

บริหารสถานศึกษา (เงิน

อุดหนุนสนับสนุนคาใชจายใน

การจัดการศึกษาสําหรับศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.)



แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รวม
แผนงาน แผนงาน

งบกลาง

แผนงาน

การ

พาณิชย

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรร

มและการ

โยธา

แผนงาน

การ

ศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สราง

ความ

เขมแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห

แผนงาน

สาธารณสุข
งบ/หมวด/ประเภท

รายจาย

40,000

20,000

300,000 30,000 90,000 450,000

30,000

20,000 40,000 110,000

20,000 70,000 140,000

130,000 5,000 140,000

80,000 150,000 310,000

20,000 90,000

50,000

1,601,690 1,601,690

100,000 5,000 110,000

10,000 25,000 55,000วัสดุโฆษณาและเผยแพร 10,000 10,000

วัสดุกอสราง 5,000

50,000

คาอาหารเสริม (นม)

70,000

30,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 5,000

30,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 50,000

คาวัสดุ

วัสดุเครื่องแตงกาย

วัสดุคอมพิวเตอร 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย

80,000

วัสดุงานบานงานครัว

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 30,000

โครงการอาสาสมัครทองถิ่นรักษ

โลกตําบลพระซอง
20,000

โครงการสํารวจขอมูลจํานวน

สัตวและขึ้นทะเบียนสัตวตาม

โครงการสัตวปลอดโรคคน

ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา

40,000



แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รวม
แผนงาน แผนงาน

งบกลาง

แผนงาน

การ

พาณิชย

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรร

มและการ

โยธา

แผนงาน

การ

ศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สราง

ความ

เขมแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห

แผนงาน

สาธารณสุข
งบ/หมวด/ประเภท

รายจาย

30,000 190,000 290,000

3,000 3,000

5,000 5,000

30,000 30,000

20,000 20,000 40,000

50,000 10,000 20,000 130,000 210,000

10,000 13,000

15,000 15,000

18,000 18,000

50,000 50,000

56,000 56,000

100,000 100,000

30,000 30,000

30,000 30,000จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม

จัดซื้อโตะพับอเนกประสงค

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  แบบ

แยกสวน  แบบติดผนัง  จํานวน 

 2  เครื่อง

ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเกาอี้จัดเลี้ยงหนัง  PVC

จัดซื้อเกาอี้พลาสติก

คาสาธารณู

   ปโภค

คาบริการโทรศัพท

จัดซื้อเต็นท

คาบริการไปรษณีย 3,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล

คาบรการสอสารและ

โทรคมนาคม

คาไฟฟา

วัสดุการศึกษา

วัสดุอื่น

วัสดุสํานักงาน 40,000 30,000



แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รวม
แผนงาน แผนงาน

งบกลาง

แผนงาน

การ

พาณิชย

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรร

มและการ

โยธา

แผนงาน

การ

ศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สราง

ความ

เขมแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห

แผนงาน

สาธารณสุข
งบ/หมวด/ประเภท

รายจาย

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

โครงการจัดซื้อเครืองออกกําลัง

กายประจําหมูบาน หมูที่ 4 

บานพระซองนอย

100,000

โครงการจัดซื้อเครื่องออกกําลัง

กายประจําหมูบาน หมูที่ 2 

บานพระซอง

100,000

โครงการจัดซื้อเครื่องออกกําลัง

กายประจําหมูบาน หมูที่ 15 

บานโพนแพง

100,000

โครงการจัดซื้อเครื่องออกกําลัง

กายประจําหมูบาน หมูที่ 10 

บานสองคอน

100,000

โครงการจัดซื้อเครื่องออกกําลัง

กายประจําหมูบาน หมูที่ 1 

บานพระซอง

100,000

ครุภัณฑกีฬา

คาครุภัณฑ



แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รวม
แผนงาน แผนงาน

งบกลาง

แผนงาน

การ

พาณิชย

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรร

มและการ

โยธา

แผนงาน

การ

ศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สราง

ความ

เขมแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห

แผนงาน

สาธารณสุข
งบ/หมวด/ประเภท

รายจาย

100,000

100,000

2,900,000 2,900,000

50,000

100,000

โครงการกอสรางทางน้ําลน คส

ล.บริเวณหนาหวยกุดปลาเข็ง 

หมูที่ 11 บานดงอินํา ตําบล

พระซอง อําเภอนาแก จังหวัด

นครพนม

100,000

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา

ได (คา k)
50,000

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

รถยนตบรรทุกน้ําดับเพลิงแบบ

เอนกประสงค    จํานวน  1  คัน

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

โครงการจัดซื้อเครื่องออกกําลัง

กายประจําหมูบาน หมูที่ 6 

บานนาเหนือ

100,000

โครงการจัดซื้อเครื่องออกกําลัง

กายประจําหมูบาน หมูที่ 5 

บานนาสีนวล

100,000

งบลงทุน



แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รวม
แผนงาน แผนงาน

งบกลาง

แผนงาน

การ

พาณิชย

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรร

มและการ

โยธา

แผนงาน

การ

ศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สราง

ความ

เขมแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห

แผนงาน

สาธารณสุข
งบ/หมวด/ประเภท

รายจาย

100,000 100,000

100,000 100,000

100,000 100,000

100,000

100,000

โครงการขยายเขตประปา

ภายในหมูบาน สายกลาง

หมูบานหมูที่ 16 บานนาทุงทอง

 ตําบลพระซอง อําเภอนาแก 

จังหวัดนครพนม

100,000

โครงการขยายเขตประปา

ภายในหมูบาน จากบานนายชู

ชาติ ทิพยวงค ถึงหมูบาน หมูที่ 

12 บานทาจําปา ตําบลพระซอง

 อําเภอ    นาแก จังหวัด

นครพนม

100,000

คาที่ดิน

และ

สิ่งกอสราง

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 14 

บานทาวัด

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 8 

บานบอดอกซอน

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 3 

บานพระซอง



แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รวม
แผนงาน แผนงาน

งบกลาง

แผนงาน

การ

พาณิชย

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรร

มและการ

โยธา

แผนงาน

การ

ศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สราง

ความ

เขมแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห

แผนงาน

สาธารณสุข
งบ/หมวด/ประเภท

รายจาย

100,000

100,000

100,000

โครงการซอมแซมถนนลูกรัง

ภายในหมูบาน หมูที่ 2 บาน

พระซอง ตําบลพระซอง อําเภอ

นาแก จังหวัดนครพนม

100,000

โครงการซอมแซมตอเติมศาลา

เอนกประสงคกลางหมูบานหมูที่

 9 บานหนองยอ ตําบลพระซอง

 อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม

100,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน

และสิ่งกอสราง

โครงการขยายเขตประปา

ภายในหมูบานจากปาชาถึง

หมูบาน หมูที่ 13 บานทาเจริญ 

ตําบลพระซอง อําเภอนาแก 

จังหวัดนครพนม

100,000



แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รวม
แผนงาน แผนงาน

งบกลาง

แผนงาน

การ

พาณิชย

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรร

มและการ

โยธา

แผนงาน

การ

ศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สราง

ความ

เขมแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห

แผนงาน

สาธารณสุข
งบ/หมวด/ประเภท

รายจาย

100,000

100,000

15,000 15,000

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น

คาจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย 

ประเมินความพึงพอใจ หรือ

พัฒนาระบบตางๆ

งบรายจาย

อื่น
รายจายอื่น

รายจายอื่น

โครงการปรับปรุงพรอมติดตั้ง

เสียงตามสายประจําหมูบานหมู

ที่ 6 บานนาเหนือ ตําบลพระ

ซอง อําเภอนาแก จังหวัด

นครพนม

100,000

โครงการซอมแซมถนนลูกรัง

สายกลางหมูบานไป

ถนนลาดยางหมูที่ 7 บานดงติ้ว

 ตําบลพระซอง อําเภอนาแก 

จังหวัดนครพนม

100,000



แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รวม
แผนงาน แผนงาน

งบกลาง

แผนงาน

การ

พาณิชย

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรร

มและการ

โยธา

แผนงาน

การ

ศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สราง

ความ

เขมแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห

แผนงาน

สาธารณสุข
งบ/หมวด/ประเภท

รายจาย

26,000 26,000

320,000

50,000 50,000

60,000 60,000

30,000 30,000

งบเงิน

อุดหนุน
เงินอุดหนุน อุดหนุนโครงการสงเสรมกลุม

อาชีพ

อุดหนุนโครงการกิจกรรมศูนย

พัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบล

พระซอง

อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชน

ตําบลพระซอง

โครงการอุดหนุนสําหรับการ

ดําเนินงานตามแนวทาง

โครงการพระราชดําริดาน

สาธารณสุข

320,000

อุดหนุนโครงการขอรับเงิน

อุดหนุนเพื่อจัดหาบุคลากร และ

วัสดุครุภัณฑประจําศูนยปฏิบัติ

ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจ

หนาที่ขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นระดับอําเภอ

เงินอุดหนุนกิจการที่เปน

สาธารณประโยชน



แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รวม
แผนงาน แผนงาน

งบกลาง

แผนงาน

การ

พาณิชย

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรร

มและการ

โยธา

แผนงาน

การ

ศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สราง

ความ

เขมแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห

แผนงาน

สาธารณสุข
งบ/หมวด/ประเภท

รายจาย

60,000 60,000

90,000 90,000

120,000 120,000

90,000 90,000

45,000

2,272,000 2,272,000

86,000 30,000 1,260,000 458,000 2,823,860 9,200,950 3,802,600 13,840,340 50,142,500รวม 11,845,040 850,000 1,550,270 4,395,440

อุดหนุนอาหารกลางวัน

อุดหนุนโครงการรณรงคตอตาน

ยาเสพติดในสถานศึกษา (To 

be number one)

45,000

อุดหนุนโครงการแขงขันความ

เปนเลิศทางวิชาการ

อุดหนุนโครงการแขงขันกีฬา 

กรีฑานักเรียน

อุดหนุนโครงการเขาคายลูกเสือ

สามัญ-เนตรนารี

อุดหนุนโครงการ/กิจกรรมงาน

ประเพณีไหลเรือไฟและงาน

กาชาด

เงินอุดหนุนสวนราชการ



แผนงาน

               10,000.00 

             210,000.00 

             402,840.00 

    216,000.00    108,000.00  1,463,280.00    2,484,000.00 

           22,980.00        22,980.00 

     24,000.00      12,000.00        98,380.00      194,380.00 

 1,030,860.00    994,200.00      275,400.00  5,952,260.00    9,740,180.00 

     42,000.00      60,000.00      408,000.00      570,000.00 

     10,000.00      10,000.00        10,000.00      60,000.00      136,000.00 

       100,000.00      100,000.00 

     36,000.00      42,000.00        36,000.00    366,000.00      615,600.00 

       5,000.00        5,000.00      15,000.00        30,000.00 

 1,363,860.00  1,231,200.00      321,400.00  8,485,900.00  14,515,980.00 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  (คํานวณมาตรา 35)

      5,000.00 

    

คาเชาบาน        84,000.00    51,600.00 

     60,000.00    

งบ

ดําเนินงาน

     36,000.00    10,000.00 

เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ   

รวม   622,840.00  2,076,440.00   414,340.00 

     เงินเดือน  

(ฝายประจํา)

เงินประจําตําแหนง   

คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลา

ราชการ
  

คาตอบแทนพนักงานจาง   

คาตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร   

   696,720.00 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน       

     60,000.00 

เงินเดือนพนักงาน    1,134,720.00   352,740.00 

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง   

    

    

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ

ขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.)
  402,840.00     

งบกลาง งบกลาง

เงินชวยพิเศษ    10,000.00 

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม   210,000.00 

ประมาณการรายได  (ไมรวมเงินอุดหนุน / เงินกู)                                     20,142,500.00   บาท

ตั้งงบประมาณรายจายตามมาตรา  35                                                 14,515,980.00   บาท

งบประมาณรายจายประจําป 2563  ตั้งไว                                             50,142,500.00  บาท

ดังนั้น   งบประมาณรายจายตามมาตรา 35  คิดเปนรอยละ                            28.95

งบ/หมวด/ประเภท/รายจาย

รายจาย

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รวม
    แผนงาน 

    งบกลาง

แผนงานเคหะ

และชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา



เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  (คํานวณมาตรา 35)

 



2,484,000.00      -                     

22,980.00          -                     

194,380.00        -                     

9,740,180.00      -                     

570,000.00        -                     

136,000.00        -                     

100,000.00          

615,600.00        -                     

30,000.00          -                     

######### 29,500,000.00  

18,812,500.00      

                                            

                                                      

                                                  

                                  



27.64                  



เงินเดือนพนักงาน เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน เงินประจําตําแหนง คาตอบแทนพนักงานจาง เงินเพิ่มตาง ๆ พนักงานจาง นอกเวลาราชการ คาเชาบาน ชวยเหลือบุตร

บริหารงานทั่วไป

สํานักปลัด 2,857,260.00    9,780.00                    270,000.00        761,280.00                52,380.00                    5,000.00        ######## 10,000.00   

กองวิชาการ 1,278,000.00    -                           60,000.00          161,000.00                -                             5,000.00        -          -           

กองคลัง 1,817,000.00    -                           78,000.00          541,000.00                46,000.00                    5,000.00        ######## 50,000.00   

การรักษาความสงบ ฯ

สํานักปลัด 275,400.00      13,200.00                  36,000.00  10,000.00   

การศึกษา

สํานักปลัด 352,740.00      -                           51,600.00  10,000.00   

สาธารณสุข ฯ

สาธารณสุข ฯ 1,134,720.00    -                           60,000.00          696,720.00                60,000.00                    5,000.00        84,000.00  36,000.00   

สังคมสงเคราะห

กองสวัสดิการสังคม 994,200.00      60,000.00          108,000.00                12,000.00                    5,000.00        42,000.00  10,000.00   

เคหะและชุมชน

กองชาง 1,030,860.00    -                           42,000.00          216,000.00                24,000.00                    5,000.00        36,000.00  10,000.00   

รวม 9,740,180.00    22,980.00                  570,000.00        2,484,000.00              194,380.00                  30,000.00      ######## 136,000.00 

10,000.00          14,515,980.00               

210,000.00         

402,840.00        

100,000.00        

เงินชวยพิเศษ

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.)

เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ
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