
 

 

 

 

 

 

เทศบัญญัต ิ

งบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ของ 

เทศบาลตําบลพระซอง 

อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 
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สวนท่ี 1 

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ของ 

เทศบาลตําบลพระซอง 

อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 
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ขอมูลเบ้ืองตน 

เทศบาลตําบลพระซอง 

เขต/อําเภอ  นาแก  จังหวัดนครพนม 

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

 

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

 

พ้ืนท่ี           33.00  ตารางกิโลเมตร 

ประชากรท้ังหมด        7,392  คน 

ชาย         3,626  คน 

หญิง         3,766  คน 
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                                           201,212.57 

                                           112,751.40 

                                           532,065.57 

                                              8,851.46 

                                           151,837.00 

                                                       -   

                                      17,941,603.23 

                                      25,403,688.00 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป   บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค     237,880.00    บาท

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 2560

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น  44,352,009.23   บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร   บาท

1.1.2 เงินสะสม  13,799,165.67   บาท

1.1.3 ทุนสํารองเงินสะสม 20,661,298.95   บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย  จํานวน   -   โครงการ รวม   -    บาท

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น   40,038,023.03   บาท

   ณ   วันที่  30  มิถุนายน  2561

  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561   ณ วันที่ 30  มิถุนายน พ.ศ. 2561  องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี

สถานะการเงิน ดังนี้

ดําเนินการ  ในปงบประมาณ พ.ศ.  2562   ดังตอไปนี้

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2562

ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลพระซอง

        บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผูบริหารของเทศบาลตําบลพระซอง จะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําปตอสภาเทศบาลตําบลพระซองอีกครั้งหนึ่ง    ฉะนั้น    ในโอกาสนี้    คณะผูบริหารเทศบาลตําบลพระซอง

จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการ
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                                        9,996,871.75 

                                      12,669,091.71 

                                      10,172,114.70 

                                        4,554,910.00 

                                            12,000.00 

                                        2,718,000.00 

งบรายจายอื่น   บาท

งบเงินอุดหนุน   บาท

(4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค  237,880.00     บาท

(5) มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่  จํานวน   1,265,500.00 บาท

งบบุคลากร   บาท

งบดําเนินงาน   บาท

งบลงทุน   บาท

(3) รายจายจริง จํานวน  40,122,988.16  บาท ประกอบดวย

งบกลาง   บาท
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  44,352,009.23                    -   
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   40,122,988.16                    -   
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   รายรับจริง ป    

   2560

201,212.57

112,751.40

532,065.57

8,851.46

151,837.00

0.00

1,006,718.00

17,941,603.23

17,941,603.23

25,403,688.00

25,403,688.00

44,352,009.23
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คําแถลงงบประมาณ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลพระซอง
อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม

ประมาณการ ป 

2561

ประมาณการ ป 

2562

รายไดจัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 203,000.00 203,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 117,000.00 117,000.00

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 624,000.00 630,000.00

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย 100,000.00 10,000.00

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 160,500.00 300,500.00

หมวดรายไดจากทุน 500.00 2,000.00

รวมรายไดจัดเก็บเอง 1,205,000.00 1,262,500.00

รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวน

่หมวดภาษีจัดสรร 17,530,000.00 17,550,000.00

รวมรายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครอง

่

17,530,000.00 17,550,000.00

รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 29,310,000.00 29,500,000.00

รวมรายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวน

่

29,310,000.00 29,500,000.00

รวม 48,045,000.00 48,312,500.00



รายจายจริงป 2560 ประมาณการ ป 2561 ประมาณการ ป 2562

งบกลาง 9,996,871.75 11,168,090.00 11,677,940.00

งบบุคลากร 12,669,091.71 18,328,726.00 17,888,500.00

งบดําเนินงาน 10,172,114.70 10,898,484.00 10,672,560.00

งบลงทุน 4,554,910.00 4,811,700.00 4,909,500.00

งบรายจายอื่น 12,000.00 15,000.00 15,000.00

งบเงินอุดหนุน 2,718,000.00 2,823,000.00 3,149,000.00

40,122,988.16 48,045,000.00 48,312,500.00

40,122,988.16 48,045,000.00 48,312,500.00

รวมจายจากงบประมาณ

รวม
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คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจาย

จายจากงบประมาณ



บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบรางเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจาย

                                                                                                                       -8-

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ เทศบาลตําบลพระซอง

อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม

ดาน ยอดรวม
ดานบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 13,255,640

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,838,700

ดานบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 8,631,720

แผนงานสาธารณสุข 4,674,500

แผนงานสังคมสงเคราะห 1,282,000

แผนงานเคหะและชุมชน 3,501,000

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 445,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,260,000

ดานการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,300,000

แผนงานงบกลาง 11,677,940

งบประมาณรายจายทั้งสิ้น 48,312,500

แผนงานการเกษตร 360,000

แผนงานการพาณิชย 86,000

ดานการดําเนินงานอื่น



1,250,000 0 0 0

1,250,000 0 0 0

871,000 50,000 240,000 40,000

51,000 0 0 0

530,000 0 240,000 40,000

290,000 0 0 0

0 50,000 0 0

200,000 0 0 550,000

200,000 0 0 0

0 0 0 550,000

2,321,000 50,000 240,000 590,000

    คาที่ดินและสิ่งกอสราง           400,000 950,000
                                             

รวม
         400,000 3,601,000

งบลงทุน          400,000 1,150,000

    คาครุภัณฑ 0 200,000

    คาวัสดุ 0 290,000

    คาสาธารณูปโภค 0 50,000

    คาตอบแทน 0 51,000

    คาใชสอย 0 810,000

    เงินเดือน (ฝายประจํา) 0 1,250,000

งบดําเนินงาน 0 1,201,000

งานบําบัดน้ําเสีย รวมงบ

งบบุคลากร 0 1,250,000

งานกําจัดขยะมูล

ฝอยและสิ่งปฏิกูล

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับเคหะ

และชุมชน

งานไฟฟาถนน งานสวนสาธารณะ
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ยอดรวม

13,255,640

1,838,700

8,631,720

4,674,500

1,282,000

3,601,000

445,000

1,260,000

1,300,000

360,000

86,000

11,677,940

                 โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  อาศัย

อํานาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 13)  พ.ศ. 2552  

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลพระซอง
อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม

 มาตรา 65  จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไวโดยความเห็นชอบของ  สภาเทศบาลตําบลพระซอง และโดย

อนุมัติของผูวาราชการจังหวัดนครพนม

ขอ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกวา เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
ขอ 2. เทศบัญญัติ นี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เปนตนไป

ขอ 3. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 

48,412,500 บาท

ขอ 4. งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และ

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 48,412,500 บาท โดยแยกรายละเอียด

ตามแผนงานไดดังนี้

แผนงาน

ดานบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ดานบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

แผนงานสาธารณสุข

แผนงานสังคมสงเคราะห

แผนงานเคหะและชุมชน

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ดานการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนงานการเกษตร

แผนงานการพาณิชย

ดานการดําเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง



48,412,500

   -19-

ยอดรวม

0

งบประมาณรายจายทั้งสิ้น

ขอ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท 

งบ

รวมรายจาย

ขอ 6. ใหนายกเทศมนตรีตําบลพระซอง ปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ไดรับ

อนุมัติใหเปนไปตามระเบียบการเบิกจายเงินของเทศบาลตําบล

ขอ 7. ใหนายกเทศมนตรีตําบลพระซอง มีหนาที่รักษาการใหเปนไปตามบัญญัตินี้

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

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

    (นายเสรี  ไชนตนเทือก)

ตําแหนง นายกเทศมนตรีตําบลพระซอง

เห็นชอบ

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

ตําแหนง ...............................................



 

ป 2559 ป 2560

108,610.30 114,082.00 0.00

68,596.32 49,914.73 0.00

25,517.00 21,600.00 0.00

202,723.62 185,596.73

2,070.95 1,571.40 0.00

84,720.00 78,990.00 0.00

990.00 1,630.00 0.00

1,900.00 2,050.00 0.00

3,000.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

24,900.00 26,250.00 0.00
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     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปน

อันตรายตอสุขภาพ
0.00 24,000.00 % 24,000.00

     คาใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 0.00 3,000.00 % 3,000.00

     คาใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย 0.00 0.00 % 0.00

     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 5,000.00 % 5,000.00

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 0.00 2,000.00 % 2,000.00

     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 0.00 80,000.00 % 80,000.00

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 2,000.00 % 2,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต

รวมหมวดภาษีอากร 0.00 203,000.00 203,000.00

     ภาษีปาย 0.00 25,000.00 % 25,000.00

     ภาษีบํารุงทองที่ 0.00 70,000.00 % 70,000.00

     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 0.00 108,000.00 % 108,000.00

อําเภอ นาแก  จังหวัดนครพนม

รายงานประมาณการรายรับ

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลพระซอง

หมวดภาษีอากร

รายรับจริง ประมาณการ

ป 2558 ป 2561 ยอดตาง (%) ป 2562



ป 2559 ป 2560

รายรับจริง ประมาณการ

ป 2558 ป 2561 ยอดตาง (%) ป 2562

795.00 2,260.00 0.00

118,375.95 112,751.40

265,665.00 277,455.00 0.00

294,520.22 254,610.57 1.85

560,185.22 532,065.57

9,610.62 8,851.46 -90.00

9,610.62 8,851.46

0.00 0.00 0.00

0.00 51,000.00 0.00

89,721.40 100,837.00 127.27

89,721.40 151,837.00

0.00 0.00 300.00

0.00 0.00

498,717.80 215,126.86 0.00

    -2

     ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลื่อน 0.00 550,000.00 % 550,000.00

หมวดภาษีจัดสรร

รวมหมวดรายไดจากทุน 0.00 500.00 2,000.00

     คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 0.00 500.00 % 2,000.00

หมวดรายไดจากทุน

รวมหมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 0.00 160,500.00 300,500.00

     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ 0.00 110,000.00 % 250,000.00

     คาขายแบบแปลน 0.00 50,000.00 % 50,000.00

     เงินที่มีผูอุทิศให 0.00 500.00 % 500.00

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด

รวมหมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย 0.00 100,000.00 10,000.00

     รายไดจากสาธารณูปโภคอื่น ๆ 0.00 100,000.00 % 10,000.00

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย

รวมหมวดรายไดจากทรัพยสิน 0.00 624,000.00 630,000.00

     ดอกเบี้ย 0.00 324,000.00 % 330,000.00

     คาเชาหรือบริการสถานที่ 0.00 300,000.00 % 300,000.00

หมวดรายไดจากทรัพยสิน

รวมหมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 0.00 117,000.00 117,000.00

     คาใบอนุญาตเกยวกบการโฆษณาโดยใชเครองขยาย

เสียง
0.00 1,000.00 % 1,000.00



ป 2559 ป 2560

รายรับจริง ประมาณการ

ป 2558 ป 2561 ยอดตาง (%) ป 2562

8,571,028.13 8,437,253.65 0.00

2,773,287.97 2,707,343.64 0.00

78,375.23 54,290.81 0.00

1,522,660.11 1,539,295.28 -100.00

3,275,254.43 3,709,520.52 53.33

51,436.65 55,133.45 0.00

51,862.22 48,025.02 0.00

903,261.00 1,175,614.00 0.00

17,725,883.54 17,941,603.23

14,277,053.00 25,403,688.00 0.65

14,277,053.00 25,403,688.00

32,983,553.35 44,336,393.39

    -2

รวมทุกหมวด 0.00 48,045,000.00 48,312,500.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 0.00 29,310,000.00 29,500,000.00

     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจ

หนาที่และภารกิจถายโอนเลือกทํา
0.00 29,310,000.00 % 29,500,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

รวมหมวดภาษีจัดสรร 0.00 17,530,000.00 17,550,000.00

     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม

ประมวลกฎหมายที่ดิน
0.00 900,000.00 % 900,000.00

     คาภาคหลวงปโตรเลียม 0.00 80,000.00 % 80,000.00

     คาภาคหลวงแร 0.00 50,000.00 % 50,000.00

     ภาษีสรรพสามิต 0.00 3,000,000.00 % 4,600,000.00

     ภาษีสุรา 0.00 1,580,000.00 % 0.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 0.00 70,000.00 % 70,000.00

     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 0.00 2,800,000.00 % 2,800,000.00

     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 0.00 8,500,000.00 % 8,500,000.00



รวม บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

รวม บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

รวม บาท

จํานวน บาท

เทศบาลตําบลพระซอง

อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายทั่วไป

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562

                                                                                                                                   -23-

รายไดจัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 203,000

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 108,000

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 48,312,500   บาท  แยกเปน

ภาษีปาย 25,000

ประมาณการเทากับปที่แลว เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโนมเทา

     หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 117,000

ประมาณการเทากับปที่แลว เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโนมเทา

     ภาษีบํารุงทองที่ 70,000

ประมาณการเทากับปที่แลว เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโนมเทา

     

ประมาณการเทากับปที่แลว เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโนมเทา

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 2,000

ประมาณการเทากับปที่แลว เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโนมเทา

     

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 2,000

ประมาณการเทากับปที่แลว เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโนมเทา

     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 80,000

ประมาณการเทากับปที่แลว เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโนมเทา

     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 24,000

ประมาณการเทากับปที่แลว เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโนมเทา

     

คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 5,000

ประมาณการเทากับปที่แลว เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโนมเทา

     คาใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 3,000

คาเชาหรือบริการสถานที่ 300,000

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง 1,000

ประมาณการเทากับปที่แลว เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโนมเทา

     หมวดรายไดจากทรัพยสิน 630,000
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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

จํานวน บาท

ประมาณการเทากับปที่แลว เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโนมเทา

     ดอกเบี้ย 330,000

ประมาณการต่ํากวาปที่แลว เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโนมลดลง 

    หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 300,500

เงินที่มีผูอุทิศให 500

ประมาณการสูงกวาปที่แลว เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโนมสูงขึ้น 

    หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย 10,000

รายไดจากสาธารณูปโภคอื่น ๆ 10,000

รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ 250,000

ประมาณการสูงกวาปที่แลว เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโนมสูงขึ้น 

    หมวดรายไดจากทุน 2,000

ประมาณการเทากับปที่แลว เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโนมเทา

     คาขายแบบแปลน 50,000

ประมาณการเทากับปที่แลว เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโนมเทา

     

หมวดภาษีจัดสรร 17,550,000

ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลื่อน 550,000

ประมาณการเทากับปที่แลว เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโนมเทา

     

คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 2,000

ประมาณการสูงกวาปที่แลว เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโนมสูงขึ้น 

    รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ประมาณการเทากับปที่แลว เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโนมเทา

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 70,000

ประมาณการเทากับปที่แลว เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโนมเทา

     

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

ประมาณการเทากับปที่แลว เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโนมเทา

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

ประมาณการเทากับปที่แลว เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโนมเทา

     คาภาคหลวงปโตรเลียม 80,000

ภาษีสรรพสามิต 4,600,000

ประมาณการสูงกวาปที่แลว เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโนมสูงขึ้น 

    คาภาคหลวงแร 50,000
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จํานวน บาท

รวม บาท

จํานวน บาท

ประมาณการเทากับปที่แลว เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโนมเทา

     

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 29,500,000

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่และภารกิจถายโอน 29,500,000

ประมาณการสูงกวาปที่แลว เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโนมสูงขึ้น 

    

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน 900,000

ประมาณการเทากับปที่แลว เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโนมเทา

     รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น



ป 2559 ป 2560

695,520.00 695,520.00 0 %

120,000.00 120,000.00 0 %

120,000.00 120,000.00 0 %

198,720.00 198,720.00 0 %

1,490,400.00 1,458,844.00 0 %

2,624,640.00 2,593,084.00

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

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/     

    รองนายก
120,000.00 120,000 120,000

งบบุคลากร

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกร

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

รวมเงินเดือน (ฝายการเมือง) 2,624,640.00 2,624,640 2,624,640

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

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา

นายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวน

ตําบล

198,720.00 198,720 198,720

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2558 ป 2561 ยอดตาง (%) ป 2562

อําเภอนาแก    จังหวัดนครพนม

รายงานประมาณการรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลพระซอง

เงินเดือน (ฝายการเมือง)

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป



ป 2559 ป 2560

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2558 ป 2561 ยอดตาง (%) ป 2562
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2,151,710.00 1,669,258.61 2.01 %

0 0 0 %

719,520.00 196,274.10 0 %

238,260.00 811,480.00 -25.57 %

211,600.00 53,250.00 -2.76 %

3,321,090.00 2,730,262.71

5,945,730.00 5,323,346.71

1,118,000.00 825,500 0 %

18,200.00 23,987.50 0 %

3,800.00 0 0 %

148,100.00 123,000.00 0 %

5,000.00 7,600.00 0 %

1,293,100.00 980,087.50

326,800.00 307,390.47 -100 %

คาใชสอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 480,000.00 295,000 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 30,000.00 20,000 20,000

รวมคาตอบแทน 265,000.00 586,000 586,000

คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลา

ราชการ
10,000.00 5,000 5,000

คาเชาบาน 140,000.00 156,000 156,000

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปน

ประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
35,000.00 385,000 385,000

คาเบี้ยประชุม 50,000.00 20,000 20,000

งบดําเนินงาน

คาตอบแทน

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 3,161,600.00 3,921,600 3,743,700

รวมงบบุคลากร 5,786,240.00 6,546,240 6,368,340

คาตอบแทนพนักงานจาง 491,360.00 900,140 670,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง 324,000.00 51,420 50,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 36,000.00 24,000 24,000

เงินประจําตําแหนง 176,400.00 270,000 270,000

เงินเดือนพนักงาน 2,133,840.00 2,676,040 2,729,700

เงินเดือน (ฝายประจํา)



ป 2559 ป 2560

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2558 ป 2561 ยอดตาง (%) ป 2562

251,930.00 100 %

  -2

0 20,000.00 100 %

0 5,000.00 100 %

0 0 100 %

0 27,870.00 100 %

0 2,590.47 100 %

74,430.00 48,140.00 0 %

5,000.00 0 0 %

5,000.00 0 0 %

10,000.00 10,000.00 0 %

5,000.00 0 0 %

134,900.00

คาใชจายโครงการจัดงานวันเทศบาล 20,000.00 10,000 10,000

คาใชจายเงินรางวัลสวนแบงคาปรับ

จราจร
5,000.00 5,000 5,000

คาของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัล

 หรือคาพวงมาลัย ชอดอกไม ฯลฯ
5,000.00 5,000 5,000

คาชดใชสินไหมทดแทนความเสียหาย 5,000.00 5,000 5,000

คาใชจายในโครงการศึกษาดูงานหลัก

 ปรัญชาฯ

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 110,000.00 80,000 80,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่

ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาวารสารสิ่งพิมพ/จัดพิมพ /คาถาย

เอกสาร
0 0 30,000

คาาเบี้ยประกันภัย 0 0 10,000

คาใชจายในการรับบริการ 0 0 15,000

คาใชจายในการสํารวจและรังวัด

ที่ดินสาธารณประโยชน
0 0 20,000

คาจางเหมาบริการ 0 250,000
คาเชาทดนทตงตลาดสดตาบลพระ

ซอง
0 0 20,000



ป 2559 ป 2560

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2558 ป 2561 ยอดตาง (%) ป 2562

500,000.00 384,476.90 -40 %
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5,000.00 0 0 %

0 0 0 %

0 0 -33.33 %

60,000.00 55,790.00 -40 %

991,230.00 940,697.37

79,933.00 69,985 0 %

4,000.00 4,690 0 %

17,967.00 9,641.00 -33.33 %

0 4,135 0 %

0 8,240.00 -20 %

109,660.00 136,500.00 0 %

5,180.00 5,300.00 0 %

32,055.00 24,060.00 -50 %

0 0 0 %

วัสดุคอมพิวเตอร 40,000.00 40,000 20,000

วัสดุอื่น 3,000.00 3,000 3,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 151,887.60 150,000 150,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 20,000.00 10,000 10,000

วัสดุกอสราง 5,000.00 5,000 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 40,000.00 50,000 40,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 10,000.00 5,000 5,000

วัสดุงานบานงานครัว 40,000.00 30,000 20,000

คาวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 70,000.00 50,000 50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 100,000.00 50,000 30,000

รวมคาใชสอย 1,630,000.00 1,530,000 1,350,000

คาใชจายในโครงการพัฒนาบุคลากร

เทศบาลตําบลพระซอง
450,000.00 400,000 400,000

คาใชจายในโครงการอบรมคุณธรรม 

จริยธรรม บุคลากรเทศบาลตําบล   

พระซอง

50,000.00 30,000 20,000

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 400,000.00 500,000 300,000

คาใชจายในการเลือกตั้ง 5,000.00 150,000 150,000
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248,795.00 262,551.00
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135,651.99 136,977.62 -13.33 %

7,950.02 9,822.08 0 %

10,114.55 8,864.91 0 %

211.60 4,997.00 0 %

29,007.70 29,553.40 0 %

182,935.86 190,215.01

2,716,060.86 2,373,550.88

0 0 -100 %

20,000.00 0

132,000.00 0

9,900.00 0 0

0 0 100 %

จัดซื้อตูเหล็ก 2 บาน 10,000.00 11,000 0

ชุดรับแขก จํานวน 1 ชุด 0 0 35,000

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเกาอี้ขาเหล็กบุนวม 0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 0

0

0

0

0

จัดซื้อถังน้ํารอน 0 0

รวมงบดําเนินงาน 2,574,887.60 2,679,000 2,439,000

งบลงทุน

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 30,000.00 30,000 30,000

รวมคาสาธารณูปโภค 300,000.00 220,000 200,000

คาบริการโทรศัพท 30,000.00 15,000 15,000

คาบริการไปรษณีย 10,000.00 5,000 5,000

คาไฟฟา 200,000.00 150,000 130,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 30,000.00 20,000 20,000

รวมคาวัสดุ 379,887.60 343,000 303,000

คาสาธารณูปโภค

ครุภัณฑงานบานงานครัว

     จัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง                   47,500 
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  -30

0 0

0 0 -100 %

0 33,000.00

0 0 0 0

173,900.00 33,000.00

173,900.00 33,000.00

12,000.00 0 -100 %

12,000.00 100 %

1,299,000                  82,500 

รายจายอื่น 692,325.40 15,000 0

งบรายจายอื่น

0 15,000

จํานวน  5  เครื่อง

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร 36,000.00 0

จัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง 

(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา

 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต

สูงสุดไมต่ํากวา 90 กิโลวัตต

0 1,288,000 0

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

0

0 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 14,300.00

0

รายจายอื่น

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร 0

รวมคาครุภัณฑ 159,800.00 1,299,000                  82,500 

รวมงบลงทุน 159,800.00

คาจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมิน

ความพึงพอใจ หรือพัฒนาระบบตางๆ
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12,000.00 12,000.00

12,000.00 12,000.00

  -3

26,000.00 26,000 -100 %

0 0 100 %

26,000.00 26,000

26,000.00 26,000

8,873,690.86 7,767,897.59

205,560.00 259,210.00 -10.57 %

0 0 0 %

0 71,160.00 4.66 %

0 60,000 60,000

รวมเงินอุดหนุน 26,000.00 26,000 26,000

รวมงบเงินอุดหนุน 26,000.00 26,000 26,000

งบบุคลากร

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 148,100 155,000

เงินเดือนพนักงาน 182,100.00 1,341,820 1,200,000

เงินประจําตําแหนง

0
อุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุน

เพื่อจัดหาบุคลากร และวัสดุครุภัณฑ

ประจําศูนยปฏิบัติชวยเหลือ

ประชาชนตามอํานาจหนาที่ของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับ

อําเภอ

0 26,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

รวมรายจายอื่น 629,325.40 15,000 15,000

รวมงบรายจายอื่น 629,325.40 15,000 15,000

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 26,000.00 26,000

เงินเดือน (ฝายประจํา)

รวมงานบริหารทั่วไป 9,176,253.00 10,565,240             8,930,840 

งานวางแผนสถิติและวิชาการ
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0 8,550.00 -47.37 %

205,560.00 338,920.00

205,560.00 338,920.00
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0 0 %

0 0

0 0 -100 %

0 0 100 %

0 0 0 %

0 3,210 -100 %

0 0 0 %

0 3,210

0 0 0 %

คาวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 30,000 30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 10,000 10,000

รวมคาใชสอย 30,861.00 85,000 70,000

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 30,000 30,000

คาใชจายในโครงการจัดทํา

แผนพัฒนาเทศบาล
30,861.00 35,000 0

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 0 30,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่

ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 182,100.00 1,561,320

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 10,000 0

คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลา

ราชการ
0 5,000 5,000

รวมคาตอบแทน 0 5,000 5,000

งบดําเนินงาน

คาตอบแทน

คาใชสอย

1,421,000

รวมงบบุคลากร 182,100.00 1,561,320 1,421,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง 0 11,400 6,000
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0 0 0 %

0 0 0 %

0 0

  -33

0 3,210

205,560.00 342,130.00

952,958.03 1,018,140.00 3.63 %

8,535.00 0

8,495.00 0 0

38,452.00 0

41,000.00 36,000.00 0 %

424,505.05 291,150.00 3.2 %

45,372.55 24,960.00 -21.35 %

1,510,822.63 1,370,250.00

1,510,822.63 1,370,250.00

งบดําเนินงาน

คาตอบแทน

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 1,480,515.35 2,198,780 2,267,300

รวมงบบุคลากร 1,480,515.35 2,198,780 2,267,300

คาตอบแทนพนักงานจาง 301,640.00 413,760 427,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง 65,880.00 26,700 21,000

เงินเดือนพนักงาน 919,595.35 1,680,320 1,741,300

เงินประจําตําแหนง 14,000.00 78,000 78,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝายประจํา)

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 212,961.00 1,706,320 1,551,000

งานบริหารงานคลัง

เงินเพิ่มตางๆของลูกจางประจํา

คาจางลูกจางประจํา 150,925.00 0

0

0

0

รวมคาวัสดุ 0 55,000 55,000

รวมงบดําเนินงาน 30,861.00 145,000 130,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 5,000 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร 0 20,000 20,000

เงินเพิ่มตางๆของพนักงาน 19,980.00 0

0
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0 0 100 %

0 0 0 %
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73,800.00 103,500.00 0 %

1,600.00 18,570.00 0 %

75,400.00 122,070.00

30,000.00 126,000.00 -100 %

0 0 100 %

149,310.00 105,080.20 -37.5 %

0 0 66.67 %

5,400.00 5,400.00 0 %

0 0 0 %

1,540.00 0 0 %

คาใชจายในโครงการฝกอบรมให

ความรูเกี่ยวกับภาษีและคาธรรมเนียม
0 10,000 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 1,600.00 20,000 20,000

คาใชจายในโครงการจดทาหรอ

ปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษีและ

ทะเบียนทรัพยสิน

3,000.00 30,000 50,000

คาใชจายในโครงการประชาสมพนธ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ

ภาษี

0 10,000 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่

ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 110,863.00 80,000 50,000

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 41,000.00 180,000 0

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 0 110,000

รวมคาตอบแทน 97,355.00 199,000 209,000

คาใชสอย

คาเชาบาน 97,355.00 144,000 144,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 50,000 50,000

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปน

ประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
0 0 10,000

คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลา

ราชการ
0 5,000 5,000
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186,250.00 236,480.20

64,991.05 57,992.00 25 %
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0 0 0 %

39,695.00 39,890.00 -25 %

104,686.05 97,882.00

0 238.00 0 %

0 238.00

366,336.05 456,670.20

42,000.00 0

21,000.00 42,000.00 0

42,000.00 0

1,919,158.68 1,826,920.20

10,998,409.54 9,936,947.79

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

รวมงานบริหารงานคลัง 692,518.60 2,822,780 2,821,300

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 10,081,732.60 15,094,340            13,303,140 

รวมคาสาธารณูปโภค 0 5,000 5,000

รวมงบดําเนินงาน 335,759.30 624,000 554,000

คาสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย 0 5,000 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร 43,234.00 40,000 30,000

รวมคาวัสดุ 81,941.30 90,000 90,000

วัสดุสํานักงาน 38,707.30 40,000 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 10,000 10,000

รวมคาใชสอย 156,463.00 330,000 250,000

คาวัสดุ

     งบลงทุน

0 0

รวมงบลงทุน 21,000.00 0 0

     คาครุภัณฑ

ครุภัณฑคอมพิวเตอร 21,000.00 0 0

รวมคาครุภัณฑ
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275,400.00 283,140.00 4.38 %
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275,400.00 283,140.00

275,400.00 283,140.00

0 0 100 %

0 0

0 0 -25 %

0 0

1,320.00 37,320.00 0 %

97,500.00 55,000.00 -12.5 %

111,820.00 92,320.00

111,820.00 92,320.00

387,220.00 375,460.00

งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

รวมงบดําเนินงาน 112,457.00 140,000 148,000
รวมงานบรหารทวไปเกยวกบการรกษาความสงบ

ภายใน
354,437.00 395,520 414,700

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 98,000.00 80,000 70,000

รวมคาวัสดุ 112,457.00 100,000 90,000

คาวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนสง 14,457.00 20,000 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 40,000 30,000

รวมคาใชสอย 0 40,000 30,000

รวมคาตอบแทน 0 0 28,000

คาใชสอย

คาตอบแทน

คาเชาบาน 0 0 28,000

รวมงบบุคลากร 241,980.00 255,520 266,700

งบดําเนินงาน

เงินเดือนพนักงาน 241,980.00 255,520 266,700

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 241,980.00 255,520 266,700

เงินเดือน (ฝายประจํา)

งบบุคลากร
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  -3

0 0 25 %

0 0

351,960.00 316,920.00 100 %

0 0 -100 %

0 0 0 %

28,800.00 28,800 100 %

29,600.00 15,350.00 0 %

410,360.00 361,070.00

0 24,000

คาใชจายในโครงการฝกซอม

แผนการปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย

54,800.00 20,000 20,000

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ

ของอปพร.ของเทศบาลตําบลพระซอง
264,520.00 90,000 0

คาใชจายในโครงการดําเนินงานของ

ศูนยกูชีพเทศบาลตําบลพระซอง
16,900.00 10,000 10,000

รวมคาใชสอย 343,120.00 120,000 64,000

คาใชจายในโครงการปองกันและลด

อุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล
14,800.00

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่

ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
คาใชจายในการเดนทางไปราชการ

ของ อปพร. ของเทศบาลตําบลพระ

ซอง

0 0 10,000

รวมคาตอบแทน 0 288,000 360,000

คาใชสอย

คาตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปน

ประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
0 288,000 360,000

งบดําเนินงาน
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410,360.00 361,070.00
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0 0 100 %

0 10,400.00

0 10,400.00

410,360.00 371,470.00

797,580.00 746,930.00

287,280.00 296,760.00 6.17 %

287,280.00 296,760.00

เงินเดือนพนักงาน 2,251,820.00 314,580 334,000

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 2,251,820.00 314,580 334,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝายประจํา)

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

รวมงานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 410,360.00 408,000 1,424,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 764,797.00 803,520 1,838,700

รวมงบลงทุน 60,500.00 0 1,000,000

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)  

ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400

 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํา

กวา  110  กิโลวัตต

0 0 1,000,000

งบลงทุน

คาครุภัณฑ

60,500.00 0 1,000,000

รวมงบดําเนินงาน 343,120.00 408,000 424,000

รวมคาครุภัณฑ
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ป 2558 ป 2561 ยอดตาง (%) ป 2562

287,280.00 296,760.00

  -39

0 0 100 %

0 0

0 0 0 %

0 0

3,000.00 0

290,280.00 296,760.00

0 1,558,140.00 4.89 %

0 1,150,545.00 42.75 %

0 79,920.00 -47.52 %

0 2,788,605.00

0 2,788,605.00

งบดําเนินงาน

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 0 2,743,200 3,221,160

รวมงบบุคลากร 0 2,743,200 3,221,160

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 985,380 1,406,640

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง 0 55,680 29,220

เงินเดือน (ฝายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 1,702,140 1,785,300

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร

รวมงบดําเนินงาน 0 5,000 47,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 2,251,820.00 319,580 381,000

วัสดุการศึกษา 0 5,000 5,000

รวมคาวัสดุ 0 5,000 5,000

รวมคาตอบแทน 0 0 42,000

คาวัสดุ

คาตอบแทน

คาเชาบาน 0 0 42,000

รวมงบบุคลากร 2,251,820.00 314,580 334,000

งบดําเนินงาน
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0 6,726.00 0 %

0 6,726.00

100,000.00 99,000.00 0 %

0 579,000 0 %

1,187,200.00 0 -100 %

0 321,760.00 100 %

0 894,600.00 100 %

1,287,200.00 1,315,360.00

1,650,035.64 1,496,959.40 -2.72 %

1,650,035.64 1,496,959.40

คาอาหารเสริม (นม) 1,622,567.44 1,601,684 1,558,160

รวมคาวัสดุ 1,622,567.44 1,601,684 1,558,160

รวมคาใชสอย 1,332,000.00 1,208,800 1,083,400

คาวัสดุ

โครงการสนบสนุนคาใชจายในการ

บริหารสถานศึกษา (คาจัดการเรียน

การสอน)

0 0 253,300

โครงการสนบสนุนคาใชจายในการ

บริหารสถานศึกษา (คาอาหาร

กลางวัน)

1,232,000.00 0 730,100

โครงการสนับสนุนคาใชจายการ

บริหารสถานศึกษา
0 0 0

โครงการสนับสนุนคาใชจายในการ

บริหารสถานศึกษา
0 1,108,800 0

คาใชจายในการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 100,000.00 100,000 100,000

คาใชสอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่

ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 30,000 30,000

รวมคาตอบแทน 0 30,000 30,000

คาตอบแทน
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ป 2558 ป 2561 ยอดตาง (%) ป 2562

2,937,235.64 2,819,045.40

  -4

2,498,000.00 0.00 -100 %

0 90,000.00 100 %

0 2,272,000.00 100 %

2,498,000.00 2,362,000.00

2,498,000.00 2,362,000.00

6,722,435.64 7,969,650.40

7,012,715.64 8,266,410.40

604,280.00 873,060.00 -25.13 %

5,700.00 0

27,500.00 18,000.00 233.33 %

133,680.00 220,080.00 21.11 %คาตอบแทนพนักงานจาง 123,880.00 578,000 700,000

เงินเดือนพนักงาน 440,060.00 1,335,600 1,000,000

เงินประจําตําแหนง 10,500.00 18,000 60,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝายประจํา)

เงินเพิ่มตางๆของพนักงาน 19,980.00 0

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

รวมงานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 6,868,567.44 7,945,684 8,250,720

รวมแผนงานการศึกษา 9,120,387.44 8,265,264 8,631,720

รวมเงินอุดหนุน 2,582,000.00 2,362,000 2,358,000

รวมงบเงินอุดหนุน 2,582,000.00 2,362,000 2,358,000

อุดหนุนโครงการแขงขันความเปน

เลิศทางวิชาการ
0 0 90,000

อุดหนุนอาหารกลางวัน 0 0 2,268,000

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 2,582,000.00 2,362,000 0

รวมงบดําเนินงาน 2,954,567.44 2,840,484 2,671,560

งบเงินอุดหนุน
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ป 2558 ป 2561 ยอดตาง (%) ป 2562

24,000.00 29,340.00 18.64 %
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795,160.00 1,140,480.00

795,160.00 1,140,480.00

0 0 100 %

45,550.00 74,854.91 50 %

6,939.00 16,370.00 125 %

52,439.00 91,224.91

577,500.00 0.00 -100 %

0 0 100 %

0 588,000.00 100 %

84,942.00 75,186.00 -16.67 %

13,780.00 1,500.00 0 %

676,222.00 664,686.00

คาวัสดุ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 12,435.00 30,000 30,000

รวมคาใชสอย 721,911.00 650,000 450,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่

ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 67,276.00 60,000 50,000

คาจางเหมาบริการตาง ๆ 0 0 20,000

คาจางเหมาบริการแรงงาน 0 0 350,000

คาใชสอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 642,200.00 560,000 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 4,373.00 16,000 36,000

รวมคาตอบแทน 40,373.00 72,000 125,000

คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลา

ราชการ
0 0 5,000

คาเชาบาน 36,000.00 56,000 84,000

งบดําเนินงาน

คาตอบแทน

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 618,420.00 1,990,600 1,830,000

รวมงบบุคลากร 618,420.00 1,990,600 1,830,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง 24,000.00 59,000 70,000
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ป 2558 ป 2561 ยอดตาง (%) ป 2562

29,479.00 13,879 36.36 %
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1,440.00 0 100 %

0 17,000.00 0 %

0 0 100 %

0 38,080.00 0 %

53,840.00 58,500.00 11.11 %

0 0 100 %

0 2,400.00 100 %

5,480.00 0 200 %

23,855.00 28,690.00 100 %

114,094.00 158,549.00

842,755.00 914,459.91

1,637,915.00 2,054,939.91

คาใชสอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่

ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน

รวมงบดําเนินงาน 1,094,623.00 966,000 935,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 1,637,915.00 2,956,600 2,765,000

วัสดุคอมพิวเตอร 14,980.00 15,000 30,000

รวมคาวัสดุ 332,339.00 244,000 360,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 60,000.00 5,000 10,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 19,970.00 10,000 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 61,500.00 72,000 80,000

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 63,200.00 0 50,000

วัสดุกอสราง 3,120.00 0 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 50,000 50,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 0 0 5,000

วัสดุงานบานงานครัว 79,800.00 70,000 70,000

วัสดุสํานักงาน 29,769.00 22,000 30,000
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รายจายจริง ประมาณการ

ป 2558 ป 2561 ยอดตาง (%) ป 2562

29,720.00 0 -100 %   -44-

34,820.00 68,190.00 -49.37 %

0 0 0 %

106,300.00 100,800.00 -20 %

0 0 100 %

9,650.00 9,950.00 25 %

0 0 100 %

3,300.00 0 100 %

โครงการลดปริมาณและคัดแยกขยะ

อินทรียหรือขยะเปยกครัวเรือน
0 0 10,000

โครงการสงเสริมการออกกําลังกาย

เพื่อสุขภาพ
9,325.00 10,000 20,000

โครงการขบเคลอนตลาดประชารฐ 

ทองถิ่นสุขใจดานอนามัยสิ่งแวดลอม

และดานอาหารปลอดภัย

0 0 30,000

โครงการรณรงครักษาความสะอาด

ชุมชน
0 8,000 10,000

คาใชจายในโครงการรณรงคตอตาน

ยาเสพติด
0 10,000 10,000

คาใชจายในโครงการรวมแรงรวมใจ

ตานภัยไขเลือดออก
172,204.00 100,000 80,000

คาใชจายในโครงการปองกันบรรเทา

และบําบัดยาเสพติด
34,650.00 30,000 0

คาใชจายในโครงการปองกันบรรเทา

และบําบัดรักษาโรคติดตอ
31,490.00 79,000 40,000
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รายจายจริง ประมาณการ

ป 2558 ป 2561 ยอดตาง (%) ป 2562

0 0 100 %

  -45-

0 0 100 %

0 0 100 %

183,790.00 178,940.00

183,790.00 178,940.00

0 0 100 %
จัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน  จํานวน  

3  เครื่อง
0 0 177,000

ครุภัณฑกีฬา

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑการเกษตร

รวมงบดําเนินงาน 235,719.00 237,000 320,000

งบลงทุน

โครงการอาสาสมัครทองถิ่นรักษโลก

ตําบลพระซอง
0 0 20,000

รวมคาใชสอย 235,719.00 237,000 320,000

โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัย

จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน

ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูก

เธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัคร

ราชกุมารี

0 0 60,000

โครงการสารวจขอมูลจานวนสตว

และขึ้นทะเบียนสัตวตามโครงการ

สัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค

พิษสนัขบา

0 0 40,000
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รายจายจริง ประมาณการ

ป 2558 ป 2561 ยอดตาง (%) ป 2562

0 0 100 %   -46-

0 0 100 %

0 0

0 0

185,000.00 0 -100 %

0 0 100 %

0 450,000.00 100 %

0 0 -100 %

185,000.00 450,000.00

185,000.00 450,000.00รวมงบเงินอุดหนุน 170,000.00 365,000 365,000

เงินอุดหนุนเอกชน 0 320,000 0

รวมเงินอุดหนุน 170,000.00 365,000 365,000

โครงการอุดหนุนสําหรับการ

ดําเนินงานตามแนวทางโครงการ

พระราชดําริดานสาธารณสุข

0 0 320,000

อุดหนุนโครงการรณรงคตอตานยา

เสพติดในสถานศึกษา(To be 

number one)

0 0 45,000

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 170,000.00 45,000 0

รวมงบลงทุน 0 0             1,077,000 

งบเงินอุดหนุน

จดซอเครองออกกาลงกายพรอม

ติดตั้ง  (ตามจุดติดตั้งที่เทศบาล

กําหนด)  ในเขตเทศบาลตําบลพระ

ซอง  (เขต 2)

0 0                 500,000 

รวมคาครุภัณฑ 0 0             1,077,000 

จดซอเครองออกกาลงกายพรอม

ติดตั้ง  (ตามจุดติดตั้งที่เทศบาล

กําหนด)  ในเขตเทศบาลตําบลพระ

ซอง  (เขต 1)

0 0                 400,000 
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ป 2558 ป 2561 ยอดตาง (%) ป 2562

368,790.00 223,940.00

2,006,705.00 2,278,879.91

  -4

0 114,240.00 -19.85 %

0 14,000.00 -16.67 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 128,240.00

0 128,240.00

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0รวมคาตอบแทน 0 57,000 57,000

คาใชสอย

คาเชาบาน 0 42,000 42,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 10,000 10,000

คาตอบแทน
คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลา

ราชการ
0 5,000 5,000

รวมงบบุคลากร 0 1,128,220 930,000

งบดําเนินงาน

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง 0 12,000 12,000

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 0 1,128,220 930,000

เงินประจําตําแหนง 0 60,000 50,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 108,000 108,000

เงินเดือน (ฝายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 948,220 760,000

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห

งบบุคลากร

รวมแผนงานสาธารณสุข 2,043,634.00 3,558,600             4,527,000 

แผนงานสังคมสงเคราะห

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 405,719.00 602,000             1,762,000 
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0 0 -100 %

0 0 100 %

  -48

30,000.00 0

0 0 0 %

30,000.00 0

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0

0 0 0 %

0 0

0 0

งบลงทุน

คาครุภัณฑ

รวมคาสาธารณูปโภค 0 3,000 3,000

รวมงบดําเนินงาน 0 252,000 252,000

คาสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย 0 3,000 3,000

วัสดุคอมพิวเตอร 0 20,000 20,000

รวมคาวัสดุ 0 70,000 70,000

วัสดุสํานักงาน 0 40,000 40,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 10,000 10,000

รวมคาใชสอย 30,000.00 122,000 122,000

คาวัสดุ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่

ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 50,000 50,000

คาใชจายโครงการสงเสริมกิจกรรม

ผูสูงอายุ/ผูพิการ
30,000.00 0 0

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 72,000 0

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 0 72,000
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  -49

0 0 -100 %

0 0

0 0

30,000.00 128,240.00

0 30,000.00 100 %

0 30,000.00

0 30,000.00

0 30,000.00

30,000.00 158,240.00

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 0 50,000 100,000

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห 30,000.00 1,437,920 1,282,000

รวมคาใชสอย 0 50,000 100,000

รวมงบดําเนินงาน 0 50,000 100,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่

ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายโครงการสงเสริมกิจกรรม

ผูสูงอายุ/ผูพิการ
0 50,000 100,000

งบดําเนินงาน

คาใชสอย

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห 30,000.00 1,387,920 1,182,000

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห

รวมคาครุภัณฑ 0 7,700 0

รวมงบลงทุน 0 7,700 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction  

แบบฉีดหมึก (Inkjet)
0 7,700 0
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869,843.79 617,930.00 -15.56 %

2,730.00 0

38,500.00 42,000.00 0 %

112,677.30 297,480.00 1.68 %

22,068.96 41,940.00 -12.78 %

933,142.75 999,350.00

933,142.75 999,350.00

0 0 0 %

30,000.00 0 0 %

4,174.00 2,130 0 %

34,174.00 2,130

235,560.00 0 -100 %

0 150,560.00 100 %รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 0 200,000

คาใชสอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 183,836.00 200,000 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 2,756.00 10,000 10,000

รวมคาตอบแทน 24,356.00 51,000 51,000

คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลา

ราชการ
0 5,000 5,000

คาเชาบาน 21,600.00 36,000 36,000

งบดําเนินงาน

คาตอบแทน

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 945,348.33 1,398,266 1,250,000

รวมงบบุคลากร 945,348.33 1,398,266 1,250,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 125,540.00 357,000 363,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง 24,000.00 42,420 37,000

เงินเดือนพนักงาน 740,570.00 956,846 808,000

เงินประจําตําแหนง 42,000.00 42,000 42,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝายประจํา)

เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน 13,238.33



ป 2559 ป 2560

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2558 ป 2561 ยอดตาง (%) ป 2562
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21,232.00 6,324.00 0 %

1,220,000.00 1,101,800.00 0 %

1,476,792.00 1,258,684.00

29,540.00 29,500.00 0 %

129,000.00 149,500.00 0 %

99,500.00 119,600.00 0 %

0 3,900.00 0 %

21,000.00 29,500.00 -33.33 %

279,040.00 332,000.00

1,790,000.00 1,592,814.00

0 0 100 %

0 0 100 %

จัดซื้อเกาอี้พลาสติก 0 0 50,000

จัดซื้อเต็นท 0 0 100,000

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

รวมงบดําเนินงาน 817,444.00 881,000 871,000

งบลงทุน

คาจัดซื้อครุภัณฑ 50,500.00

วัสดุคอมพิวเตอร 29,570.00 30,000 20,000

รวมคาวัสดุ 537,400.00 300,000 290,000

วัสดุกอสราง 200,000.00 100,000 100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 19,000.00 10,000 10,000

วัสดุสํานักงาน 59,540.00 30,000 30,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 229,290.00 130,000 130,000

รวมคาใชสอย 255,688.00 530,000 530,000

คาวัสดุ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 29,352.00 30,000 30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 42,500.00 300,000 300,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่

ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
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0 0 100 %

0 0
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0 0 -100 %

0 99,000 0 %

0 99,000 0 %

0 99,000 0 %

0 99,000 0 %

0 396,000

0 396,000

2,723,143 2,988,164.00รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,813,292.33 2,579,266             2,321,000 

งานไฟฟาถนน

รวมคาที่ดินและสิ่งกอสราง 0 300,000 0

รวมงบลงทุน 50,500.00 300,000                200,000 

4. โครงการขุดเจาะบอบาดาลเพื่อ

การเกษตร หมูที่ 15 บานโพนแพง
0 0 0

1. โครงการขุดเจาะบอบาดาลเพื่อ

การเกษตร หมูที่ 6 บานนาเหนือ
0 0 0

2. โครงการขุดเจาะบอบาดาลเพื่อ

การเกษตร หมูที่ 16 บานนาทุงทอง
0 0 0

โครงการกอสรางศาลาเอนกประสงค 

  ปาชา  หมูที่ 13
0 300,000 0

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

คาที่ดินและสิ่งกอสราง

อาคารตาง ๆ

รวมคาครุภัณฑ 50,500.00 0                200,000 

จัดซื้อโตะพับเอนกประสงค 0 0 50,000

3. โครงการขุดเจาะบอบาดาลเพื่อ

การเกษตร หมูที่ 14 บานทาวัด
0 0 0
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                   รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป 

                ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

               เทศบาลตําบลพระซอง 

              อําเภอนาแก    จังหวัดนครพนม 

        
                  
ประมาณการรายจายรวมท้ังส้ิน 48,312,500 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง

หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป  

แยกเปน  
แผนงานบริหารงานท่ัวไป  

 งานบริหารท่ัวไป รวม 8,930,840 บาท 
 

  งบบุคลากร รวม 6,368,340 บาท 
 

   เงินเดือน (ฝายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท 
 

   เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520 บาท 
 

      

  
เพ่ือจายเปนเงินเดือนของนายกเทศมนตรีตําบล         

พระซอง และเงินเดือนรองนายกเทศมนตรีตําบล       

พ ระซ อ ง   จํ าน วน   2 ค น    ต าม ระ เบี ย บ

กระทรวง มหาดไทย  วาด วยเงิน เดือน  เงิน

คาตอบแทน และประโยชนตอบแทนอยางอ่ืน

ของนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี

ป ระธาน สภ าเท ศบ าล  รองป ระธาน สภ า

เทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก

เทศ มนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศ มนตรี  และการ

จายเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และ

แกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน 

(สํานักปลัดเทศบาล) 

      

 
   เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนง

นายกเทศมนตรีตําบลพระซอง เดือน

ละ 4,000 (4,000 x 12 = 48,000 บาท) และ 

รองนายกเทศมนตรีตําบลพระซอง 2 คนๆ

ละ 3,000 บาท/เดือน 

(3,000 x 2 x 12  = 72,000  บาท) ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน เงิน
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คาตอบแทน และประโยชนตอบแทนอยางอ่ืน 

ของนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี

ป ระธาน สภ าเท ศบ าล  รอ งป ระธาน สภ า

เทศบาล  สมาชิ กสภาเทศบาล  เลขานุ การ

นายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี และ

การจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล

พ .ศ . 2554  และแก ไข เพ่ิ ม เติ ม ถึ งป จ จุ บั น 

(สํานักปลัดเทศบาล) 

   เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท 
 

      

  
เ พ่ื อ จ า ย เป น เ งิ น ค า ต อ บ แ ท น พิ เศ ษ

นายกเทศมนตรีตําบลพระซอง  เดือนละ   

4,000  บาท  (4,000 x 12 = 48,000  บาท)    

และรองนายกเทศมนตรีตําบลพระซอง  

จํ า น ว น  2 ค น ๆ ล ะ  3,000 บ า ท / เดื อ น

(3,000x2x12=72,000 บ า ท )  ต า ม ร ะ เบี ย บ

กระทรวงมหาดไทยว าด วย เงิน เดื อน  เงิน

คาตอบแทนและประโยชนตอบแทนอยางอ่ืนของ

นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา

เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา

เทศบาล เลขานุ การนายกเทศ มนตรี  ท่ี ปรึกษา

นายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการ

สภาเทศบาล  พ.ศ. 2554 และแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน 

(สํานักปลัดเทศบาล) 

      

 

   เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี

นายกองคการบริหารสวนตําบล 
จํานวน 198,720 บาท 

 

      

  
เพ่ื อจ าย เป น ค าตอบแทนของเลขานุ ก าร

นายกเทศมนตรีตําบลพระซองและท่ีปรึกษา 

นายกเทศมนตรีตําบลพระซอง ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน เงินคาตอบ 

แทนและประโยชนตอบแทนอยางอ่ืนของ

น าย ก เท ศ ม น ต รี   รอ งน าย ก เท ศ  ม น ต รี

ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี  

ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ย
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ประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และ

แกไขเพ่ิมถึงปจจุบัน 

(สํานักปลัดเทศบาล) 

   เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 
จํานวน 1,490,400 บาท 

 

      

  
เพ่ื อ จ าย เป น ค า ต อ บ แ ท น ราย เดื อ น ข อ ง

ป ร ะ ธ า น ส ภ า เท ศ บ าล ตํ า บ ล พ ร ะ ซ อ ง , 

รองประธานสภาเทศบาลตําบลพระซอง และ

ส ม า ชิ ก ส ภ า เท ศ บ า ล ตํ า บ ล พ ร ะ ซ อ ง 

จํานวน 12 คน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

วาดวยเงินเดือน  เงินคาตอบแทน และประโยชน

ตอบแทนอยางอ่ืนของนายกเทศมนตรี รอง

นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รอง

ป ร ะ ธ า น ส ภ า เท ศ บ า ล   ส ม า ชิ ก ส ภ า

เทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษา

นายกเทศมนตรีและการจายคาเบี้ยประชุม

กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และแกไข

เพ่ิมเติมถึงปจจุบัน 

(สํานักปลัดเทศบาล) 

      

 
   เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 3,743,700 บาท 

 
   เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,729,700 บาท 

 

      

  
เพ่ือจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงาน

เทศบาล  สังกัดสํานักปลัดเทศบาล 

(สํานักปลัดเทศบาล) 

      

 
   เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพใหแกพนักงาน

เทศบาลสังกัดสํานักปลัดเทศบาล 

(สํานักปลัดเทศบาล)   

      

 
   เงินประจําตําแหนง จํานวน 270,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงและคาตอบแทน

รายเดือนใหแกปลัดเทศบาล,รองปลัดเทศบาล

หัวหนาสํานักปลัดและหัวหนาฝายอํานวยการ

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
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จังหวัดนครพนม เรื่องหลักเกณฑและเง่ือนไข

เก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน

และประโยชน ตอบแทน อ่ืน (ฉบั บ ท่ี  7) ลง

วันท่ี10 พฤษภาคม 2559 

(สํานักปลัดเทศบาล) 

   คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 670,000 บาท 
 

      

  
เพ่ือจายเปนคาจางชั่วคราวใหแกพนักงานจาง

ตามภารกิจและพนักงานจางท่ัวไป  สังกัดสํานัก

ปลัดเทศบาลตําบลพระซอง 

(สํานักปลัดเทศบาล) 

      

 
   เงินเพ่ิมตางๆของพนักงานจาง จํานวน 50,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจายเปนคาเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว

ใหแกพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจาง

ท่ัวไป  สังกัดสํานักปลัดเทศบาลตําบลพระซอง   

(สํานักปลัดเทศบาล) 

      

 
  งบดําเนินงาน รวม 2,439,000 บาท 

 
   คาตอบแทน รวม 586,000 บาท 

 

   คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
จํานวน 385,000 บาท 

 

      

  
-  คาตอบแทนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล

ตําบลพระซองและนายกเทศมนตรีตาํบลพระซอง

กรณีครบวาระ  หรือเลือกตั้งซอม ตั้ง            

ตั้ง ไว 250,000 บาท 

เพ่ือจายใหกับประธาน กกต.ทองถ่ิน ,ผอ.กกต. 

ทองถ่ินหรือบุคคลท่ีไดรับแตงตั้ง , ผอ.ประจํา

หนวยเลือกตั้ง, กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง

เจาหนาท่ีนับคะแนน  ฯลฯ 

(สํานักปลัดเทศบาล) 

-  คาตอบแทนคณะกรรมการ 

 ตั้งไว 20,000 บาท  เพ่ือจายเปนเงิน

คาตอบแทนคณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งให

ปฏิบัติหนาท่ีตามคําสั่งระเบียบฯ เชน 

คณะกรรมการควบคุม  การสอบ,คณะกรรมการ
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ออกขอสอบ,คณะกรรมการดําเนินการสอบ และอ่ืน  ๆ

 (สํานักปลัดเทศบาล) 

- คาตอบแทนผูมาชวยปฏิบัติราชการช่ัวคราว

หรือมาดํารงตาํแหนงช่ัวคราว ตั้งไว 5,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนใหแกผูมาชวยปฏิบัติ

ราชการชั่วคราวหรือมาดํารงตําแหนงชั่วคราว    

(สํานักปลัดเทศบาล)  

- คาตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงาน

ของเทศบาล  ตั้งไว 10,000 บาท   

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนกรรมการตรวจผลงาน

ของคณะกรรมการประเมินผลงานของพนักงาน

เทศบาลตําบลพระซอง และคาตอบแทน

คณะกรรมการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติ

ราชการ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (LPA) 

(สํานักปลัดเทศบาล) 

 - เงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณี

พิเศษ  ตั้งไว 100,000 บาท  

เพ่ือจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณี

พิเศษ (เงินรางวัลประจําป) ใหแก พนักงานสวน

ทองถ่ินลูกจาง พนักงานจางเทศบาลตาํบลพระซอง าม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ

กําหนดเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ

อันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแกพนักงาน

สวนทองถ่ินใหเปนรายจายอ่ืนขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ.2557 

(สํานักปลัดเทศบาล) 
   คาเบ้ียประชุม จํานวน 20,000 บาท  

      

  
เพ่ือจายเปนคาเบี้ยประชุมใหแกคณะกรรมการ

สภาเทศบาลตําบลพระซอง ท่ีไดรับแตงตั้งจาก

สภาเทศบาลตําบลพระซอง  ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว าด วย เงิน เดื อน  เงิน

คาตอบแทน และประโยชนตอบแทนอยางอ่ืน

ของนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี

ป ระธาน สภ าเท ศบ าล  รองป ระธาน สภ า

      

 



-78- 
 

เทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาลเลขานุ การ

นายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  และ

การจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล 

พ.ศ. 2554 และแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน 

(สํานักปลัดเทศบาล) 

   คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท 
 

      

  
เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการ  สําหรับพนักงาเทศบาล พนักงานจาง

แ ล ะ เจ า ห น า ท่ี ท่ี ป ฏิ บั ติ ง า น น อ ก เว ล า

ราชการ สังกัดสํานักปลัดเทศบาลตําบลพระซอง

ท่ีไดรับคําสั่งจากเทศบาลใหปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการปกติ/วันหยุดราชการ ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงิน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2559  

(สํานักปลัดเทศบาล)   

      

 
   คาเชาบาน จํานวน 156,000 บาท 

 

      

  
เ พ่ื อ จ า ย เป น ค า เช าบ าน ให แ ก พ นั ก งาน

เทศบาล  สังกัดสํานักปลัดเทศบาล ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบ านของ

ขาราชการสวนทองถ่ิน  (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559 

(สํานักปลัดเทศบาล) 

      

 
   เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแกพนักงาน

เทศบาล สั งกัดสํ านั กปลัดเทศบาล ตามระเบี ยบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับ

การศึกษาของบุ ตรพนั กงานส วนท องถ่ิ น  พ.ศ.

2541 แกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2549 ถือปฏิบัติตาม

หนังสือกระทรวง มหาดไทย ท่ี มท 0809.3/ว4522 

ลงวันท่ี 9 สิงหาคม 2559 

(สํานักปลัดเทศบาล) 

      

 
   คาใชสอย รวม 1,350,000 บาท 

 
   รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ       
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    คาจางเหมาบริการ จํานวน 250,000 บาท 
 

      

  
เพ่ือจายเปนคาจางเหมาแบกหามสัมภาระ คาเชา

ทรัพยสิน คาจางเหมาแรงงานตางๆ  คาจางเหมา

ทําความสะอาดสถานท่ี, คาจางเหมารับสงผูปวย

ฉุกเฉิน, คาจางเหมาเครื่องถายเอกสาร  ฯลฯ   

(สํานักปลัดเทศบาล) 

      

 
    คาเชาท่ีดินท่ีตั้งตลาดสดตําบลพระซอง จํานวน 20,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจายเปนคาเชาท่ีดินท่ีตั้ งตลาดสดตําบล   

พระซอง  เพ่ือดําเนินการจัดหาประโยชนใน

ทรัพยสินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

การจัดหาประโยชน ในทรัพยสินขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2543 

(สํานักปลัดเทศบาล) 

      

 
    คาใชจายในการรับบริการ จํานวน 15,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจายเปนคาติดตั้งไฟฟา  คาติดตั้งประปา  คา

ติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้งเว็บไซด  คาใชจายใน

การดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาโฆษณา

เผยแพร  ฯลฯ  

(สํานักปลัดเทศบาล) 

      

 

    คาใชจายในการสํารวจและรังวัดท่ีดิน

สาธารณประโยชน 

จํานวน 20,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการสํารวจและรังวัดท่ีดิน

สาธารณประโยชนของเทศบาลตําบลพระซอง 

(สํานักปลัดเทศบาล) 

      

 
    คาวารสารส่ิงพิมพ/จัดพิมพ /คาถายเอกสาร จํานวน 30,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจายเปนคาวารสาร สิ่ งพิมพ  จัดพิมพ  เขาปก

หนังสือ คาถายเอกสารฯลฯ เชน คารับหนังสือพิมพ

วารสาร  คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือหรือสิ่งพิมพ

ท่ีเก่ียวของในการปฏิบัติราชการ ฯลฯ 

(สํานักปลัดเทศบาล) 

      

 
    คาเบ้ียประกันภัย จํานวน 10,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจายเปนคาเบี้ยประกันภัยรถยนตสวนกลาง

ของเทศบาล ตํ าบลพระซอง  เช น  รถยนต                             
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รถจักรยานยนต  รถบรรทุกน้ํา  รถบรรทุกขยะ  

และคาใชจายอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ ฯลฯ 

(สํานักปลัดเทศบาล) 

   รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 80,000 บาท 
 

      

  
- คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะ

บุคคล  ตั้งไว 20,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือ

คณะบุคคล ท่ีไปนิเทศงานตรวจงานหรือเยี่ยมชม

ห รื อ ทั ศ น ศึ กษ า ดู งาน  และ เจ าห น า ท่ี   ท่ี

เก่ี ย วข อง  ซ่ึ งร วมต อนรับบุ คคลหรือคณ ะ

บุคคล (ใหตั้งงบประมาณไดไมเกินปละ 1% ของ

รายไดจริงของปงบประมาณท่ีลวงมาโดยไมรวม

รายไดจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เงินกูเงินจาย

ขาด  เงินสะสม  และเงิน ท่ี มีผู อุ ทิศให )  ตาม

หนั งสือกระทรวงมหาดไทยท่ี  มท  0808.4/

ว 2381 ลงวันท่ี 28 กรกฎาคม 2548 

 (สํานักปลัดเทศบาล) 

- คาเล้ียงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่นหรือ

คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ 

ตั้งไว   30,000  บาท    

เพ่ือจายเปนคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา

ท องถ่ิน   หรือคณ ะกรรมการหรือคณ ะอนุ 

กรรมการท่ีไดรับแตงตั้งตามกฎหมายหรือตาม

ระเบี ยบ  หรือหนั งสือสั่ งการของกระทรวง 

มหาดไทย  หรือการประชุมระหวางองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินกับองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับ

รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน(สํานักปลัดเทศบาล)  

- คาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี   

ตั้งไว  30,000  บาท  

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมวัน

สําคัญตางๆของชาติ งานรัฐพิธีงานเฉลิม  

พระชนมพรรษา  เชน วันปยมหาราช วันเฉลิม

พระชนมพรรษา ฯลฯ 
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(สํานักปลัดเทศบาล) 

 
 

   รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขา

ลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 
      

 

    คาของขวัญของรางวัลหรือเงินรางวัล หรือคา

พวงมาลัย ชอดอกไม ฯลฯ 

จํานวน 5,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจายเปนคาของขวัญ  ของรางวัล  หรือเงิน

รางวัล  หรือคาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชา

ดอกไมและพวงมาลาในการจัดงานกิจกรรม

ตางๆ  พวงหรีด  ท่ี มีความจําเปนและความ

เหมาะสม ฯลฯ 

(สํานักปลัดเทศบาล)       

      

 
    คาชดใชสินไหมทดแทนความเสียหาย จํานวน 5,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจายเปนคาชดใชคาสินไหมทดแทน,การ

เยียวยาความเสียหายอยางใด ๆ ในทางกฎหมาย

ท่ีเทศบาลตองจาย 

(สํานักปลัดเทศบาล)   

      

 
    คาใชจายโครงการจัดงานวันเทศบาล จํานวน 10,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดงานวันเทศบาล

ตําบลพระซอง เชน คาวัสดุ อุปกรณ คาอาหาร 

อาหารวางและเครื่องดื่ม คาของขวัญ ของรางวัล

ดอกไม  ธูป เทียน คาสังฆทานและคาใชจาย

อ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวของ ฯลฯ  

(สํานักปลัดเทศบาล) 

(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561-2564

หนา 109 ลําดับท่ี 9 ) 

      

 
    คาใชจายเงินรางวัลสวนแบงคาปรับจราจร จํานวน 5,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจายเปนเงินรางวัล  ดังนี้ 

- เงินรางวัลกรณีมีผูแจงความนําจับ  จาย

เจาหนาท่ีตํารวจรอยละ 17.50 และผูแจงความ

นําจับรอยละ  17.50  ของเงินคาปรับ  

- เงินรางวัลกรณีท่ีไมมีผูแจงความนําจับ จายใหแก

เจาหนาท่ีตํารวจรอยละ 25 ของเงินคาปรับ 
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(สํานักปลัดเทศบาล) 

    คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 300,000 บาท 
 

      

  
เพ่ื อจ าย เป น ค า ใช จ าย ใน ก าร เดิ น ท างไป

ราชการ  เช น  ค าล งทะเบี ยน  ค า เบี้ ย เลี้ ย ง 

คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก  และคาใชจายอ่ืน ๆ ใน

การเดินทางไปราชการ  อบรมสัมมนา ของ

นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรีเลขานุการ

นายกเทศมนตรี ท่ีปรึกนายกเทศมนตรี  สมาชิก

สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และลูกจางสังกัด

สํานักปลัดเทศบาลตําบลพระซอง ฯลฯ  ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน

การเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน 

พ.ศ. 2555 และแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน 

(สํานักปลัดเทศบาล) 

      

 
    คาใชจายในการเลือกตั้ง จํานวน 150,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดการเลือกตั้ง  เลือกตั้ง

ท่ัวไปหรือเลือกตั้งซอมนายกเทศมนตรี  และสมาชิก

สภาเทศบาลตําบลพระซอง  เชนคาใชจายในการ

จัดตั้งศูนยประสานงาน  คาจัดทําปายประกาศผล

คะแนน    ค าใช จ ายในการจั ดประชุ มอบรม

บุคลากร  เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน  คาประชาสัมพันธ  

คาอาหาร  คาจางเหมาพาหนะขนสงวัสดุอุปกรณการ

เลือกตั้งและคาใชจายในการเลือกตั้งตาง  ๆฯลฯ 

(สํานักปลัดเทศบาล) 

( แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561-     

2564  หนา  108  ลําดับท่ี 4 )  

      

 

    คาใชจายในโครงการพัฒนาบุคลากรเทศบาล

ตําบลพระซอง 

จํานวน 400,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดฝกอบรมและ

ศึกษาดู งานของเจ าหน า ท่ี ท อ ง ถ่ิน   ได แก              

น าย ก เท ศ ม น ต รี    รอ งน าย ก เท ศ ม น ต รี 

เล ข านุ ก า ร น าย ก เท ศ ม น ต รี   ท่ี ป รึ ก ษ า
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น าย ก เท ศ ม น ต รี   ส ม าชิ ก ส ภ า เท ศ บ าล 

พนักงานเทศบาล   ครูผู ช วย   พนักงานจาง

เท ศ บ าล ตํ าบ ล พ ระ ซ อ ง  ฯ  เช น  ค าป า ย

โครงการ   คาวิทยากร  คาอาหาร   คาอาหาร

วางและเครื่องดื่ม คาเชาท่ี พัก  คาจางเหมา

พาหนะเดินทาง  คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจาย

อ่ืนๆท่ีจําเปนตองใชในโครงการ ฯลฯ 

(สํานักปลัดเทศบาล) 

(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561-

2564 หนา 108 ลําดับท่ี 6)  

    คาใชจายในโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 

บุคลากรเทศบาลตําบลพระซอง 

จํานวน 20,000 บาท 

 

      

  
เ พ่ื อ จ า ย เป น ค า ใช จ า ย ใน ก า รฝ ก อ บ ร ม

คุ ณ ธ ร ร ม  จ ริ ย ธ ร ร ม บุ ค ล า ก ร  ไ ด แ ก 

นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เลขานุการ

นายกเทศมนตรี  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 

สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  ครู     

ครูผูชวย และพนักงานจางสังกัดเทศบาลตําบล

พระซอง  เชน  คาปายโครงการ คาตอบแทน

วิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 

คาวัสดุอุปกรณและคาใชจายอ่ืนๆท่ีจําเปนตองใช

ในโครงการ  ฯลฯ  

(สํานักปลัดเทศบาล) 

( แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561-

2564  หนา 92  ลําดับท่ี 11 )  

      

 
   คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน ให

สามารถใชงานไดตามปกติ  เชน รถยนตรถจักรยาน 

ยนต  เครื่องถายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร

เครื่องปรบัอากาศ ฯลฯ 

(สํานักปลัดเทศบาล) 

      

 
   คาวัสดุ รวม 303,000 บาท 

 
   วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท 
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เพ่ือจายเปนคาซ้ือสิ่งของเครื่องใช ตาง ๆ ใน

สํานักปลัดเทศบาลตําบลพระซอง เชน

กระดาษ  แฟม  ปากกา  แบบพิมพ  ฯลฯ 

(สํานักปลัดเทศบาล) 

      

 
   วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุไฟฟาและวิทยุ

เชน ฟวส เทปพันสายไฟฟา หลอดไฟฟา

สายไฟฟา  ถาน  ปลั๊กไฟ หมอแปลงไฟฟา

สายอากาศ  ฯลฯ 

(สํานักปลัดเทศบาล) 

      

 
   วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือสิ่งของเครื่องใช ตาง ๆ ใน

สํานักปลัดเทศบาลตําบลพระซอง เชน แปรง ไม

กวาด สบู ผงซักฟอก ผาปูโตะ ชอน สอม แกว

น้ําจานรองแกว น้ําจืดท่ีซ้ือจากเอกชน ฯลฯ

(สํานักปลัดเทศบาล) 

      

 
   วัสดุกอสราง จํานวน 5,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุ

กอสราง   เชน   ไม  สี  แปรงทาส ี ปูน  อิฐ 

หินปูน ทราย กระเบื้อง สังกะส ีตะปู คอน คีม  

ชะแลง จอบ เสียม สิ่ว ขวาน ฯลฯ 

(สํานักปลัดเทศบาล) 

      

 
   วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 40,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจายเปนคาวัสด ุยานพาหนะและขนสง  เชนยาง

นอก ยางใน หวัเทียน แบตเตอรี่และอะไหลตางๆ   ฯลฯ 

(สํานักปลัดเทศบาล) 

      

 
   วัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน จํานวน 150,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจายเปนคาน้ํามันเชื้อเพลิงน้ํามันหลอลื่น

สําหรับรถยนตสวนกลาง รถจักรยานยนต ฯลฯ 

(สํานักปลัดเทศบาล) 

      

 
   วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจายเปนคาวัสดุในการโฆษณา เผยแพร

ประชาสัมพันธ เชน ผาเขียนปาย ไมอัด สี
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พูกัน ฟลม รูปสีหรือขาวดําท่ีไดจากการลาง

อัด  ขยาย ภาพถายดาวเทียม ฯลฯ 

(สํานักปลัดเทศบาล) 

   วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท 
 

      

  
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร เชน  ผง

ห มึก พิ มพ  ตลับ ห มึก เครื่ อ ง พิ มพ  เล เซอร 

แผนดิสก โปรแกรมและอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับ 

คอมพิวเตอร  ฯลฯ 

(สํานักปลัดเทศบาล) 

      

 
   วัสดุอ่ืน จํานวน 3,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจายเปนคาวัสดุอุปกรณตาง ๆ ท่ีไมเขาลักษณะ

และประเภทตามระเบยีบวธิีการงบประมาณ เชน   

มิเตอรน้ํา-ไฟฟา,ตะแกรงกันสวะ,หัวเชื่อมแกส,   

หัววาลวปด-เปด แกส  ลวด กอกน้ํา ฯลฯ  

(สํานักปลัดเทศบาล) 

      

 
   คาสาธารณูปโภค รวม 200,000 บาท 

 
   คาไฟฟา จํานวน 130,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจายเปนคาไฟฟาสํานักงานเทศบาลตําบลพระซอง 

(สํานักปลัดเทศบาล) 
      

 
   คาน้ําประปาคาน้ําบาดาล จํานวน 20,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจายเปนคาน้ําประปาสําหรับสํานักงาน

เทศบาลตําบลพระซอง 

(สํานักปลัดเทศบาล) 

      

 
   คาบริการโทรศัพท จํานวน 15,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจายเปนคาโทรศัพทสํานักงานเทศบาลตําบลพระซอง 

(สํานักปลัดเทศบาล) 
      

 
   คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท  

      

  
เพ่ือจายเปนคาไปรษณีย  คาธนาณัต ิ คาดวง

ตราไปรษณีย คาจดหมายลงทะเบียน ฯลฯ

(สํานักปลัดเทศบาล) 

      

 
   คาบริการส่ือสารและโทรคมนาคม จํานวน 30,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจายเปนคาใชจายเก่ียวกับการใชระบบ

อินเตอรเน็ต 
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(สํานักปลัดเทศบาล) 

  งบลงทุน รวม 82,500 บาท 
 

   คาครุภัณฑ รวม 82,500 บาท 
 

   ครุภัณฑสํานักงาน       
 

    ชุดรับแขกจํานวน 1 ชุด จํานวน 35,000 บาท 
 

      

  
-คาจัดซ่ือครุภัณฑสํานักงานชุดรับแขก ชนิด

เฟอรนิเจอรไม  จํานวน  1  ชุดประกอบดวย  

1. เกาอ้ียาวมีพนักพิง 1 ตัว ขนาดยาว 2 เมตร

กวาง  0.50 เมตร สูง 1 เมตร 

2. เกาอ้ีมีพนักพิง จํานวน 4 ตัว ขนาดกวางไมต่ํา

กวา 0.47 เมตร ยาวไมต่ํากวา 0.70 เมตร สูงไม

ต่ํากวา 0.88 เมตร  

3. โตะกลาง จํานวน 1 ตัว ขนาดยาวไมต่ํา

กวา 1 เมตร กวางไมต่ํากวา 0.54 เมตร สูงไมต่ํา

กวา 0.50 เมตร  มีโครงสรางผลิตจากไมเนื้อแข็ง

ขัดเงา เคลือบเงา  แข็งแรง ทนทาน เหมาะ

สําหรับการรับแขก  

(สํานักปลัดเทศบาล) 

(จัดซ้ือตามราคาทองตลาดเนื่องจากไมมีกําหนด

ไวในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ) 

(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ.2561-2564 ฉบับ

เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2561 หนา

141 ลําดับท่ี 2) 

      

 
   ครุภัณฑงานบานงานครัว       

 
    จัดซ้ือเครื่องตัดหญาแบบขอแข็งจํานวน 5 เครื่อง จํานวน 47,500 บาท 

 

      

  
เครื่องตัดหญาแบบขอ

แข็ง  จํานวน  5  เครื่อง ๆ ละ  9,500  บาท  

ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

แบบขอแข็ง 

1) เปนเครื่องตัดหญาแบบสะพาย 

2) เครื่องยนตขนาดไมนอยกวา  1.4  แรงมา 

3) ปริมาตรกระบอกสูบไมนอยกวา  30  ซีซี 

4) พรอมใบมีด 
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(จัดซ้ือตามราคามาตรฐานครุภัณฑ) 

(สํานักปลัดเทศบาล) 

(แผนพัฒนาทองถ่ินสีป  พ.ศ. 2561 -

 2564 หนา  187  ขอ 22) 

  งบรายจายอ่ืน รวม 15,000 บาท 
 

   รายจายอ่ืน รวม 15,000 บาท 
 

   รายจายอ่ืน       
 

    คาจางท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาวิจัย ประเมินความพึง

พอใจ หรือพัฒนาระบบตางๆ 

จํานวน 15,000 บาท 

 

      

  
คาจางท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือ

พัฒนาระบบตางๆ ซ่ึงมิใชเพ่ือการจัดหาหรือ

ปรับปรุงครุภัณฑ ท่ีดิน และสิ่งกอสรางพัฒนา

ระบบตางๆ,การจางองคกรหรือสถาบันท่ีเปน

กลางเพ่ือเปนผูดําเนินการสํารวจความพึงพอใจ

ของผูรับบริการ ฯลฯ 

(สํานักปลัดเทศบาล) 
 

      

 
  งบเงินอุดหนุน รวม 26,000 บาท 

 
   เงินอุดหนุน รวม 26,000 บาท 

 
   เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น       

 

    

อุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือจัดหา

บุคลากรและวัสดุครุภัณฑประจําศูนยปฏิบัติ

ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาท่ีขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นระดับอําเภอ 

จํานวน 26,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนใหแก องคกรปกครอง

สวนทองถ่ินท่ีดําเนินโครงการขอรับเงินอุดหนุน

เพ่ือจัดหาบคุลากร และวัสดุครุภัณฑประจําศูนย

ปฏิบัติการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาท่ี

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับอําเภอ   

1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท

0808.2/ว3616 ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2559                   

เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559 

(สํานักปลัดเทศบาล) 
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(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ.2561-2564 ฉบับ

เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2561

หนา 139 ลําดับท่ี 1)  
 งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 1,551,000 บาท 

 
  งบบุคลากร รวม 1,421,000 บาท 

 
   เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 1,421,000 บาท 

 
   เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,200,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงาน

เทศบาล  สังกัดกองวิชาการและแผนงาน 

(กองวิชาการและแผนงาน) 

      

 
   เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนง  ผูอํานวยการ

กองวิชาการและแผนงาน และหัวหนาฝาย

แผนงานและงบประมาณ 

(กองวิชาการและแผนงาน) 

      

 
   คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 155,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจายเปนคาจางชั่วคราวใหแกพนักงานจาง

ตามภารกิจ สังกัดกองวิชาการและแผนงาน  

(กองวิชาการและแผนงาน) 

      

 
   เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจาง จํานวน 6,000 บาท  

      

  
เพ่ือจายเปนคาเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว

ใหแกพนักงานจางตามภารกิจ สังกัดกองวิชาการ

และแผนงาน 

(กองวิชาการและแผนงาน) 

      

 
  งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท 

 
   คาตอบแทน รวม 5,000 บาท 

 
   คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการใหแกพนักงานเทศบาล  พนักงานจาง

และเจาหนาท่ี   ท่ีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

สังกัดกองวิชาการและแผนงานท่ีไดรับคําสั่งจาก

เทศบาลใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ/

วันหยุดราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
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วาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงาน นอก

เวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2559 

(กองวิชาการและแผนงาน) 

   คาใชสอย รวม 70,000 บาท 
 

   รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ       
 

    รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ จํานวน 30,000 บาท 
 

      

  
คาจางเหมาบริการ เชน  คาเย็บหนังสือหรือเขาปก

หนังสือ คาโฆษณา เผยแพร คาบริการรับใช คาจาง

เหมาแบกหามสัมภาระ คาเชาทรัพยสิน คาจาง

เหมาแรงงานตางๆ และคาจางเหมาบริการ

อ่ืนๆ ฯลฯ 

(กองวิชาการและแผนงาน)  

      

 

   รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขา

ลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 
      

 
    คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท 

 

      

  
เพ่ื อจ าย เป น ค า ใช จ าย ใน ก าร เดิ น ท างไป

ราชการ สําหรับเปนคาลงทะเบียน คาเบี้ยเลี้ยง   

คาพาหนะ คาเชาท่ีพักและคาใชจายอ่ืนๆ ในการ

เดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของ

พนักงานเทศบาลและพนักงานจางสังกัดกอง

วิชาการและแผนงานเทศบาลตําบลพระซอง

ตาม  ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย  ว าด วย

คาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ี

ทองถ่ินพ.ศ. 2555  และแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน 

(กองวิชาการและแผนงาน) 

      

 
   คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซม

ทรัพยสิน ใหสามารถใชงานไดตามปกติ

เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องปริ้นเตอร ฯลฯ 

(กองวิชาการและแผนงาน) 

      

 
   คาวัสดุ รวม 55,000 บาท 

 
   วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท 

 
      

  
เพ่ือจายเปนคาซ้ือสิ่งของเครื่องใชตางๆ เชน                         
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กระดาษ แฟม ปากกา แบบพิมพ  ฯลฯ 

(กองวิชาการและแผนงาน) 
 

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท 
 

      

  
เพ่ือจายเปนคาวัสดุในการโฆษณา  เผยแพร

ประชาสัมพันธ  เชน ไมอัด สี  พูกัน  ฟลม  รูปสี

ห รื อขาว ดํ า ท่ี ได จ ากการ  ล าง   อั ด   ขยาย 

ภาพถายดาวเทียม ฯลฯ 

(กองวิชาการและแผนงาน) 

      

 
   วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร เชน

แผนดิสก  โปรแกรมและอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับ

คอมพิวเตอร 

(กองวิชาการและแผนงาน) 

      

 
 งานบริหารงานคลัง รวม 2,821,300 บาท 

 
  งบบุคลากร รวม 2,267,300 บาท 

 
   เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 2,267,300 บาท 

 
   เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,741,300 บาท 

 

      

  
เพ่ือจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงาน

เทศบาล   สังกัดกองคลัง 

(กองคลัง) 

      

 
   เงินประจําตําแหนง จํานวน 78,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกอง

คลั ง (นักบริหารงานการคลั ง) หั วหน าฝ าย

บริหารงานคลัง และหัวหนาฝายพัฒนารายได 

(กองคลัง) 

      

 
   คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 427,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจายเปนคาจางชั่วคราวใหแกพนักงานจางตาม

ภารกิจและพนักงานจางท่ัวไป  สังกัดกองคลัง 

(กองคลัง) 

      

 
   เงินเพ่ิมตางๆของพนักงานจาง จํานวน 21,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจายเปนคาเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว

ใหแกพนักงานจาง ตามภารกิจและพนักงานจาง

ท่ัวไป  สังกัดกองคลัง 
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(กองคลัง) 

  งบดําเนินงาน รวม 554,000 บาท 
 

   คาตอบแทน รวม 209,000 บาท 
 

   คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
จํานวน 10,000 บาท 

 

      

  
เบิกเพ่ือจายเปนคาตอบแทนบุคคลหรือคณะ 

กรรมการผูรับผิดชอบการจัดซ้ือจัดจาง และการ

บริหารพัสดุภาครัฐ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง 

ดวนท่ีสุดท่ี กค 0402.5/ว156 ลงวันท่ี 19 กันยายน  2560 

(กองคลัง) 

      

 
   คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการใหแกพนักงานเทศบาลพนักงานจางและ

เจาหนาท่ี   ท่ีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสังกัด

กองคลัง ท่ีไดรับคําสั่งจากเทศบาลใหปฏิบัติงาน

นอกเวลาราชการปกต ิ/ วันหยุดราชการ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก

จายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559  

(กองคลัง) 

      

 
   คาเชาบาน จํานวน 144,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาลสังกัด

กองคลัง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชา

บานของขาราชการสวนทองถ่ิน(ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. 2559 

(กองคลัง) 

      

 
   เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก

พนักงานเทศบาลสังกัดกองคลัง ซ่ึงไดรับสิทธิ

การชวยเหลือตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

วาดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร

พนักงานสวนทองถ่ิน พ.ศ.2541 แกไขเพ่ิมเติม

(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549 ถือปฏิบั ติตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0809.3/ว4522  
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ลงวันท่ี 9 สิงหาคม 2559 

(กองคลัง) 

   คาใชสอย รวม 250,000 บาท 
 

   รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ       
 

    รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ จํานวน 110,000 บาท 
 

      

  
คาจางเหมาบริการ  เชน  คาเย็บหนังสือหรือ

เขาปกหนังสือ คาโฆษณาเผยแพร คาบริการรับ

ใช คาจางเหมาแบกหามสัมภาระ คาเชาทรัพยสิน 

คาจางเหมาแรงงานตางๆ  และคาจางเหมา

บริการอ่ืนๆ ฯลฯ 

(กองคลัง)  

      

 

   รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขา

ลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 
      

 
    คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ

สําหรับ เปนค าลงทะเบียน  คาเบี้ ย เลี้ ยง คา

พาหนะ  คาเชาท่ีพักและคาใชจายอ่ืน ๆ ในการ

เดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของ

พนักงานเทศบาลและพนักงานจาง สังกัด กอง

คลั ง เทศบาลตํ าบลพระซอง  ตามระเบี ยบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ

เดิ นท างไปราชการของเจ าหน า ท่ี ท อ ง ถ่ิน

พ.ศ. 2555 และแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน 

(กองคลัง) 

      

 

    คาใชจายในโครงการจัดทําหรือปรับปรุงขอมูล

แผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 

จํานวน 50,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการออกสํารวจภาคสนาม 

และปรับปรงุแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน               

เชน  คาวัสดุอุปกรณ  คาถายเอกสารฯลฯ ตาม

ระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนท่ีภาษี

และทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2550 
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2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน

มาก ท่ี มท 0808.3/ว462 ลงวนัท่ี 29

กุมภาพันธ 2551 เรื่อง การจัดทําแผนท่ีภาษีและ

ทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.3/ว

67 ลงวันท่ี  9 มกราคม 2555 เรื่อง ซักซอมการ

สงเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียน

ทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(กองคลัง) 

(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  พ.ศ.  2561 – 2564  

หนา 107  ลําดับท่ี  1  )  

    คาใชจายในโครงการประชาสัมพันธเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี 

จํานวน 10,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการประชาสัมพันธ

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี  เชน                    

คาวัสดุอุปกรณ  คาถายเอกสาร  คาปาย

คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ 

(กองคลัง) 

(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปพ.ศ. 2561 - 

2564  หนา 107  ลําดับท่ี  2  )  

      

 

    คาใชจายในโครงการฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับ

ภาษีและคาธรรมเนียม 

จํานวน 10,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือเปนคาใชจายในโครงการอบรมใหความรู

เก่ียวกับภาษีและคาธรรมเนียม เชน คาอาหาร                            

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม   คาวัสดุอุปกรณ

และคาใชจายตางๆท่ีเก่ียวของในโครงการฯลฯ 

(กองคลัง) 

(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561 – 

2564  หนา 107  ลําดับท่ี  3  )  

      

 
   คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซม

ทรัพยสิน ใหสามารถใชงานไดตามปกติ 

เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องปริ้นเตอร  ฯลฯ 

(กองคลัง) 
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   คาวัสดุ รวม 90,000 บาท 
 

   วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท 
 

      

  
เพ่ือจายเปนคาซ้ือสิ่งของเครื่องใชตางๆ 

เชน กระดาษ แฟม ปากกา แบบพิมพ ฯลฯ 

(กองคลัง) 

      

 
   วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจายเปนคาวัสดุในการโฆษณา  เผยแพร

ประชาสัมพันธ  เชน  ไมอัด สี  พูกัน ฟลม 

รูปสีหรือขาวดําท่ีไดจากการลาง  อัด  ขยาย

ภาพถายดาวเทียม ฯลฯ 

(กองคลัง) 

      

 
   วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดคุอมพิวเตอร 

เชน  แผนดิสก  โปรแกรมและอ่ืน ๆ   

ท่ีเก่ียวของกับคอมพิวเตอร 

(กองคลัง) 

      

 
   คาสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท 

 
   คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจายเปนคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตรา

ไปรษณีย คาจดหมายลงทะเบียน ฯลฯ 

(กองคลัง) 

  

      

 
                                     แผนงานการรักษาความสงบภายใน  

 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 414,700 บาท 
 

  งบบุคลากร รวม 266,700 บาท 
 

   เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 266,700 บาท 
 

   เงินเดือนพนักงาน จํานวน 266,700 บาท 
 

      

  
เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล ตําแหนง

เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

สังกัดสํานักปลัดเทศบาล 

(สํานักปลัดเทศบาล) 

      

 
  งบดําเนินงาน รวม 148,000 บาท 
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   คาตอบแทน รวม 28,000 บาท 
 

   คาเชาบาน จํานวน 28,000 บาท 
 

      

  
เพ่ือจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงาน

เทศบาล สังกัดสํานักปลัดเทศบาลตามระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของ

ขาราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559 

(สํานักปลัดเทศบาล) 

      

 
   คาใชสอย รวม 30,000 บาท 

 
   คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจายเปนคาซอมแซมรถบรรทุกน้ํา รถกูชีพ

กูภัย วัสดุ อุปกรณใหสามารถใชงานไดตามปกติ 

(สํานักปลัดเทศบาล) 

      

 
   คาวัสดุ รวม 90,000 บาท 

 
   วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจายเปนคาวัสดุ ยานพาหนะและ

ขนสง เชน ยางนอก ยางใน  หัวเทียน 

แบตเตอรี่ และอะไหลตางๆ  ฯลฯ 

(สํานักปลัดเทศบาล) 

      

 
   วัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน จํานวน 70,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจายเปนคาน้ํามันเชื้อเพลิงน้ํามันหลอลื่น

สําหรับ รถยนตบรรทุกน้ํา รถสงผูปวย ฯลฯ 

(สํานักปลัดเทศบาล) 

      

 
 งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 1,424,000 บาท 

 
  งบดําเนินงาน รวม 424,000 บาท 

 
   คาตอบแทน รวม 360,000 บาท 

 

   คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
จํานวน 360,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจายเปนคาตอบแทนกรณีเทศบาลมีคําสั่งใช อป

พร. ปฏิบัติงานในศูนย อปพร.หรือนอกท่ีตั้งศูนย อป

พร. ตามหนังสือกระทรวงมหาด ไทย ดวนมาก  ท่ี  มท

0808.2/ว 7271  ลงวันท่ี  26  ธันวาคม  2560 

(สํานักปลัดเทศบาล) 

      

 
   คาใชสอย รวม 64,000 บาท 
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   รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขา

ลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 
      

 

    คาใชจายในการเดินทางไปราชการของอปพร. 

ของเทศบาลตําบลพระซอง 

จํานวน 10,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ

ของ อปพร. เทศบาลตําบลพระซองตามระเบียบ                          

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน

การเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน             

พ.ศ. 2555  และแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน 

 (สํานักปลัดเทศบาล) 

(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561 -

 2564 หนา 98 ลําดับท่ี 9) 

      

 

    คาใชจายในโครงการดําเนินงานของศูนยกูชีพ

เทศบาลตําบลพระซอง 

จํานวน 10,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการฝกอบรม  การ

จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ ท่ีจําเปนตอการ

ปฏิบัติงานรวมท้ังการสนับสนุนการดําเนินงาน

ของทีมกูชีพประจําตําบลตามแผนงานโครงการ

เพ่ือพัฒนาระบบการกูชีพกูภัย  คาอาหารและ

เครื่องดื่มตลอดจนคาใชจ ายต างๆท่ีจําเปน

สําหรับโครงการนี้ ฯลฯ 

(สํานักปลัดเทศบาล) 

(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561 -

 2564 หนา 97 ขอ 4) 

      

 

    คาใชจายในโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทาง

ถนนชวงเทศกาล 

จํานวน 24,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการปองกันและลด

อุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม, สงกรานต                       

เชน  คาจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ คาจัดทําปายโครงการฯ 

ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี  มท 0804.5/ว

1634 ลงวันท่ี 22 กันยายน2557 

 (สํานักปลัดเทศบาล) 

(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561 - 
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2564 หนา 98 ขอ 7) 
 

    คาใชจายในโครงการฝกซอมแผนการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 

จํานวน 20,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการโครงการ/กิจกรรม

ฝกซอมแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ในเขตพ้ืนท่ีตําบลพระซอง เชน คาอาหาร                                       

อาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากรคา

เครื่องแตงกาย  คาวัสดุอุปกรณ ตลอดจน

คาใชจายตางๆท่ีใชในโครงการ ฯลฯ 

(สํานักปลัดเทศบาล) 

(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561 -

 2564 หนา 97 ขอ 5) 

      

 
  งบลงทุน รวม 1,000,000 บาท 

 
   คาครุภัณฑ รวม 1,000,000 บาท 

 
   ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง       

 

    
รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)ปริมาตรกระบอก

สูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต

สูงสุดไมต่ํากวา  110  กิโลวัตต 

จํานวน 1,000,000 บาท 

 

      

  
คาจัดซ้ือรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)

ปริมาตรกระบอกสูบ ไมต่ํากวา 2,400 ซีซี 

หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุด  ไมต่ํากวา 

110 กิโลวัตต    

จํานวน 1 คัน  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

1. เครื่องยนตดีเซล 4 สูบ พรอมอุปกรณตาม

มาตรฐาน 

2. มีประตูดานหลัง ปด - เปด สําหรับยกเตียง

ผูปวยเขา - ออก 

3. มีตูเก็บทอ บรรจุกาซไมนอยกวา 2 ทอ ท่ี

แขวนน้ําเกลือ 

4. หองพยาบาลมีตูใสอุปกรณและเวชภัณฑ 

5. มีวิทยุคมนาคม VHF/FM 25 วัตตพรอม

อุปกรณ 

6. เครื่องสัญญาณไฟฉุกเฉินพรอมเครื่องขยายเสยีง 
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7. คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณการแพทย

ประกอบดวย 

    1) เตียงนอนโลหะผสม แบบมีลอเข็น ปรับ

เปนรถเข็นได 

    2) ชุดชวยหายใจชนิดใชมือบีบสําหรับเด็ก

และผูใหญ 

    3) เครื่องสองกลองเสียงและเครื่องดูด

ของเหลวใชกับไฟรถยนต 

    4) เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดผนัง 

    5) ชุดปองกันกระดูกคอเคลื่อน 

    6) ชุดเฝอกลม 

    7) ชุดใหออกซิเจน แบบ Pipe Line สําหรับ

สงทอกาซ 

    8) อุปกรณดามหลังชนิดสั้น 

    9) เกาอ้ี เคลื่อนยายผูปวยชนิดพับเก็บได 

  10)ครอบหลังคาทรงสงูพรอมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 

(จัดซ้ือตามราคามาตรฐานครุภัณฑ) 

(สํานักปลัดเทศบาล) 

(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ.2561-2564 ฉบับเพ่ิมเติม/

เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2561หนา 142 ลําดับท่ี 6) 

      
  

        
 

แผนงานการศึกษา  
 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 381,000 บาท 

 
  งบบุคลากร รวม 334,000 บาท 

 
   เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 334,000 บาท 

 
   เงินเดือนพนักงาน จํานวน 334,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลตําแหนง

นักวิชาการศึกษา สังกัดสํานักปลัดเทศบาล  

(สํานักปลัดเทศบาล) 

      

 
  งบดําเนินงาน รวม 47,000 บาท 

 
   คาตอบแทน รวม 42,000 บาท 

 
   คาเชาบาน จํานวน 42,000 บาท 

 
      

  
เพ่ือจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาล       
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สังกัดสํานักปลัดเทศบาลตามระเบียบ  

กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบ านของ

ขาราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559 

(สํานักปลัดเทศบาล) 

   คาวัสดุ รวม 5,000 บาท 
 

   วัสดุการศึกษา จํานวน 5,000 บาท 
 

      

  
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุการศึกษา เชน

หุน แบบจําลองภูมิประเทศ สื่อการเรียนการ

สอนทําดวยพลาสติกหรือไม  ฯลฯ  

(สํานักปลัดเทศบาล) 

(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561-

2564 หนา 86  ลําดับท่ี 3 ) 

      

 
 งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 8,250,720 บาท 

 
  งบบุคลากร รวม 3,221,160 บาท 

 
   เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 3,221,160 บาท 

 
   เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,785,300 บาท 

 

      

  
เพ่ือจายเปนเงินเดือนของครูผูดูแลเด็ก 

(สํานักปลัดเทศบาล) 
      

 
   คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,406,640 บาท 

 

      

  
เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ  

(ผูชวยครูผูดูแลเด็ก) 

(สํานักปลัดเทศบาล) 

      

 
   เงินเพ่ิมตางๆของพนักงานจาง จํานวน 29,220 บาท 

 

      

  
เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวใหแก

พนักงานจางตามภารกิจ (ผูชวยครูผูดูแลเด็ก) 

(สํานักปลัดเทศบาล) 

      

 
  งบดําเนินงาน รวม 2,671,560 บาท 

 
   คาตอบแทน รวม 30,000 บาท 

 
   เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก

ครูผูดูแลเด็ก 

(สํานักปลัดเทศบาล) 
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   คาใชสอย รวม 1,083,400 บาท 
 

   รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขา

ลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 
      

 
    คาใชจายในการจัดงานวันเดก็แหงชาติ จํานวน 100,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการจัดงานวันเด็ก

แหงชาต ิเชน คาวัสดุอุปกรณ คาอาหาร อาหาร

วางและเครื่องดื่ม  คาของขวัญ ของรางวัล 

เงินรางวัล คาปาย ฯลฯ 

(สํานักปลัดเทศบาล) 

(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561-

2564 หนา 86 ลําดับท่ี 4) 

      

 

    โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหาร

สถานศึกษา (คาจัดการเรียนการสอน) 

จํานวน 253,300 บาท 

 

      

  
เพ่ือจายเปนคาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนา

เด็ ก เล็ ก  6  ศู น ย จํ า น ว น  1,700 บ าท /ค น

จํ านวน 144  คน ประมาณการเพ่ิ มระหว างป

จํานวน 5 คน  รวม 149 คน ถายโอนจากกรมสงเสริม

การปกครองท องถ่ิน ตามหนั งสื อสั่ งการ ดั งนี้ 

1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมาก ท่ี                      

ม ท  0808.2/ว  3028 ล ง วั น ท่ี  6 มิ ถุ น า ย น

2561 เรื่ อ ง   ซั ก ซ อ ม แ น ว ท า งก า ร จั ด ทํ า

งบประมาณ รายจ ายประจํ าป งบประมาณ

พ.ศ. 2562 ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

2) หนั งสื อกระทรวงมห าด ไทย  ด วน ท่ี สุ ด

ท่ี มท 0816.2/ว 3274  ลงวัน ท่ี 19 มิถุนายน

2561  เรื่ อ ง   ซั ก ซ อ ม แ น ว ท างก ารจั ด ทํ า

งบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปดาน

การศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ประจาํปงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

(สํานักปลัดเทศบาล) 

(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป   พ.ศ. 2561-

2564   หนา 88   ลําดับท่ี 9) 

      

 
    โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหาร จํานวน 730,100 บาท 
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สถานศึกษา (คาอาหารกลางวัน) 

      

  
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจางเหมาประกอบ

อาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 6 ศูนย

จํานวน 144  คน  ประมาณการเพ่ิมระหวางป  

จํานวน  5  คน รวม 149 คน จํานวน 245 วันๆ

ละ  20 บาท/คน ถายโอนจากกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ิน ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมาก ท่ี

ม ท  0808.2/ว 3028 ล ง วั น ท่ี  6 มิ ถุ น า ย น

2561 เรื่ อ ง   ซั ก ซ อ ม แ น ว ท า งก า ร จั ด ทํ า

งบประมาณ รายจ ายประจํ าป งบประมาณ

พ.ศ. 2562  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

2) หนั งสื อกระท รวงมห าด ไท ย  ด วน ท่ี สุ ด

ท่ี มท 0816.2/ว 3274 ลงวันท่ี  19  มิถุนายน

2561  เรื่ อ ง   ซั ก ซ อ ม แ น ว ท างก ารจั ด ทํ า

งบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปดาน

การศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ประจาํปงบประมาณ  พ.ศ.  2562  

(สํานักปลัดเทศบาล) 

(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป   พ.ศ. 2561 – 

2564   หนา 88  ลําดับท่ี 8 ) 

      

 
   คาวัสดุ รวม 1,558,160 บาท 

 
   คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,558,160 บาท 
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คาอาหารเสริม(นม) ใหโรงเรียนในสังกัด

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน(สพฐ.) 

ตั้งไว  1,233,905 บาท  

เพ่ือจายเปนคาอาหารเสริม (นม) ใหโรงเรียนในสังกัด

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน(สพฐ.)  จํานวน                   

562 คน ประมาณการเพ่ิมระหวางป จํานวน 5 คน

รวม 567 คน (จํานวน 260 วันๆละ 7.37 บาท/คน) 

ถายโอนจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน จํานวนเงิน

1,086,485 บาท และสนบัสนุนจากเทศบาลตําบลพระซอง  

เปนเงิน 147,420 บาท (จํานวน 260 วัน ลๆะ 1  บาท/คน)  

ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท0808.2/ว

3028  ลงวันท่ี 6  มิถุนายน  2561เรื่อง  ซักซอมแนวทาง         

การจัดทํางบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ

พ.ศ. 2562 ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด  ท่ีมท  0816.2 / 

ว 3274  ลงวันท่ี 19 มิถุนายน2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ

จัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปดาน 
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การศึกษาขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน ประจําปงบประมาณงบพ.ศ. 2562 

(สํานักปลัดเทศบาล)   

(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561-

2564 หนา 88 ลําดับท่ี 10) 

- คาอาหารเสริม(นม)ใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ตั้งไว  324,255 บาท 

เพ่ือจายเปนคาอาหารเสริม(นม)ใหแกศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก จํานวน 144 คนประมาณการเพ่ิม

ระหวางป จํานวน 5 คน รวม 149 คน (จํานวน  

260 วัน  ๆละ 7.37 บาท/คน) ถายโอนจากกรมสงเสริม

การปกครองทองถ่ิน จํานวนเงิน 285,515 บาท  และ

สนั บสนุ นจากเทศบาลตํ าบลพระซอง เป น

เงิน 38,740 บาท(จํานวน  260 วัน ลๆะ 1 บาท/คน)  

ตามหนังสือสั่งการดังนี้ 

1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมาก ท่ี

มท 0808.2/ว 3028  ลงวันท่ี 6มิถุนายน 2561

เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณพ.ศ. 2562   

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

2) หนั งสื อกระท รวงมห าด ไท ย  ด วน ท่ี สุ ด

ท่ี  มท  0816.2/ว3274 ลงวัน ท่ี  19 มิ ถุน ายน 

2561  เรื่ อ ง   ซั ก ซ อ ม แ น ว ท างก ารจั ด ทํ า

งบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปดาน

การศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

(สํานักปลัดเทศบาล) 

(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561-2564

หนา 88 ลําดับท่ี10) 

      

 
  งบเงินอุดหนุน รวม 2,358,000 บาท 

 
   เงินอุดหนุน รวม 2,358,000 บาท 

 
   เงินอุดหนุนสวนราชการ       

 
    อุดหนุนโครงการแขงขันความเปนเลิศทางวิชาการ จํานวน 90,000 บาท 
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เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนใหแกโรงเรียนในสังกัด

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.)

จํานวน 6 โรงเรียนๆ ละ 15,000 บาท ตาม

หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท

0808.2/ว3616 ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2559  

เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน 

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

(สํานักปลัดเทศบาล)   

(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561-

2564 หนา 172 ลําดับท่ี 3 ) 

      

 
    อุดหนุนอาหารกลางวัน จํานวน 2,268,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนอาหารกลางวันใหแกโรงเรยีนใน

สังกัดคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.)

จํานวน  562  คน ประมาณการเพ่ิมระหวางป

จํานวน 5 คน รวม 567 คน( 200 วันๆละ 20

บาท/คน) ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว

3028  ลงวันท่ี 6 มิถุนายน2561 เรื่อง ซักซอมแนวทาง

การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ

พ.ศ. 2562  ขององค กรปกครองส วนท องถ่ิ น 

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุดท่ี  มท  0816.2/

ว 3274  ลงวันท่ี  19 มิ ถุนายน2561  เรื่อง  ซักซอม

แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงิน

อุดหนุนท่ัวไปดานการศึกษาขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2562 

(สํานักปลัดเทศบาล) 

(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561-

2564 หนา 171 ลําดับท่ี 2) 
 

      

 
แผนงานสาธารณสุข  

 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 2,765,000 บาท 
 

  งบบุคลากร รวม 1,830,000 บาท 
 

   เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 1,830,000 บาท 
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   เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,000,000 บาท 
 

      

  
เพ่ือจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานเทศบาล

สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

      

 
   เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกอง

สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม และหัวหนาฝาย

บริหารงานสาธารณสุข 

(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

      

 
   คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 700,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจายเปนคาจางชั่วคราวใหแกพนักงานจาง

ตามภารกิจและพนักงานจางท่ัวไป  สังกัดกอง

สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

      

 
   เงินเพ่ิมตางๆของพนักงานจาง จํานวน 70,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวใหแก

พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางท่ัวไป

สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

      

 
  งบดําเนินงาน รวม 935,000 บาท 

 
   คาตอบแทน รวม 125,000 บาท 

 
   คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการใหแกพนักงานเทศบาล พนักงานจาง

และเจาหนาท่ี  ท่ีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

 สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมท่ีไดรับ

คําสั่งจากเทศบาลใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ป ก ติ / วั น ห ยุ ด ร า ช ก า ร  ต า ม ร ะ เบี ย บ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงิน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2559  

(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

      

 
   คาเชาบาน จํานวน 84,000 บาท 
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เพ่ือจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาลสังกัด

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ตามระเบียบ กระทรวง 

มหาดไทยวาด วยค าเช าบ านของข าราชการส วน

ทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. 2559 

(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

      

 
   เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 36,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก

พนักงานเทศบาลสังกัดกองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม ซ่ึงไดรับสิทธิการชวยเหลือตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ

เก่ียวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2541 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3)

พ.ศ. 2549 ถือปฏิบัติตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0809.3/ว4522  

ลงวันท่ี 9 สิงหาคม 2559 

(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

      

 
   คาใชสอย รวม 450,000 บาท 

 
   รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ       

 
    คาจางเหมาบริการตางๆ จํานวน 20,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจายเปนคาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คา

โฆษณาเผยแพร คาบริการรับใช คาจางเหมา

แบกหามสัมภาระ คาเชาทรัพยสิน คาจางเหมา

บริการอ่ืนๆ  ฯลฯ 

(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

      

 
    คาจางเหมาบริการแรงงาน จํานวน 350,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจายเปนคาจางเหมา พนักงานเก็บขยะ และ

คาจางเหมาแรงงานตาง ๆ ฯลฯ  

(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

      

 

   รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขา

ลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 
      

 
    คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท 

 

      

  
เพ่ื อจ าย เป น ค า ใช จ าย ใน ก าร เดิ น ท างไป

ราชการ  เช น  ค าล งทะเบี ยน  ค า เบี้ ย เลี้ ย ง       
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คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก และคาใชจายอ่ืน ๆ ใน

การเดินทางไปราชการ และไปอบรมสัมมนา

ของ พนักงานเทศบาลและพนักงานจางสังกัด

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมเทศบาลตําบล

พระซอง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

คาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ี

ทองถ่ิน พ.ศ. 2555 และแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน   

(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

   คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท 
 

      

  
เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินให

ใชงานไดตามปกติ  เชน คอมพิวเตอร เปลี่ยนยาง

รถยนต ซอมปะผุรถยนต ฯลฯ 

(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

      

 
   คาวัสดุ รวม 360,000 บาท 

 
   วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจายเปนคาซ้ือสิ่งของเครื่องใชตางๆ

เชน กระดาษ แฟม ปากกา แบบพิมพ ฯลฯ 

(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

      

 
   วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุไฟฟาและ

วิทย ุเชน ฟวส เทปพันสายไฟฟา หลอด

ไฟฟา สายไฟฟา ถาน ปลั๊กไฟ หมอแปลง

ไฟฟา สายอากาศ  ฯลฯ 

(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

      

 
   วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 70,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจัดซ้ือวัสดุงานบานงานครัว เชน แปรง ไม

กวาด  เขง  ถวย  ชาม ชอน ถังขยะ ใหบริการถังขยะแก

ประชาชนชาวตําบลพระซองท้ัง  16  หมูบาน ฯลฯ 

(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

      

 
   วัสดุกอสราง จํานวน 5,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุกอสราง เชน ส ีแปรง

ทาส ีปูน อิฐ หิน ปูนทราย กระเบื้อง สังกะสี

ตะปู ฆอน คีม ชะแลง จอบ เสียม สิ่ว ขวานฯลฯ
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(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

   วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท 
 

      

  
เพ่ือจายเปนคาวัสด ุยานพาหนะและขนสง เชนยาง

นอก ยางใน หวัเทียนแบตเตอรี ่และอะไหลตางๆ  ฯลฯ 

(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

      

 
   วัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน จํานวน 80,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจายเปนคาน้ํามันเชื้อเพลิงนํามันหลอลืน่สําหรับ

รถบรรทุกขยะและเครื่องพนหมอกควัน ฯลฯ 

(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

      

 
   วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 50,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย เชน น้ํายาเคมีกําจัดยุงลาย ทราย 

อะเบท ยารักษาโรค ถุงมือ กระบอกฉีดยา เข็ม

ฉีดยา สําลี ผากอส และน้ํายาเคมีอ่ืนๆ 

(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

      

 
   วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร

ตางๆเชนแผนปายโฆษณา, เอกสารแผนพับ,

โปสเตอร, ใบปลิว, คาจางเขียนปายคัทเอาทรูปสี

หรือขาวดําท่ีไดจากการลาง อัด ขยายฯลฯ 

(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

      

 
   วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 30,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุเครื่องแตงกายเชนเสื้อ

แขนยาว,เสื้อแขนสั้น,กางเกงขายาว,ชุดหมี,ถุงมือ

ยาง/หนัง,ผาปดปาก/จมูก,รองเทายาง 

หุมสน (รองเทาบูต), เสื้อกันฝน ฯลฯ   

(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

      

 
   วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร  เชน แผน 

ดิสก โปรแกรมและอ่ืน  ๆท่ีเก่ียวของกับคอมพิวเตอร 

(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

      

 
 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน รวม 1,762,000 บาท 

 
  งบดําเนินงาน รวม 320,000 บาท 
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   คาใชสอย รวม 320,000 บาท 
 

   รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขา

ลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 
      

 

    คาใชจายในโครงการปองกันบรรเทาและ

บําบัดรักษาโรคติดตอ 

จํานวน 40,000 บาท 

 

      

  
- เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินการเพ่ือ

ปองกันบรรเทาและบําบัดรักษาโรคมือเทาปาก ใน

ศูนยเด็กเล็ก 6 ศูนย ในเขตตําบลพระซอง  

ตั้งไว 20,000 บาท  

- เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินการเพ่ือ

ปองกันบรรเทาและบําบัดรักษาโรคติดตอตาง ๆ 

เชน  โรคเอดส, โรคทองรวง, โรคไขหวัดนก ฯลฯ  

ตั้งไว 20,000 บาท  

(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

 (แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ.2561-

2564 หนา 112 ลําดับท่ี 1) 

      

 
    คาใชจายในโครงการรณรงคตอตานยาเสพติด จํานวน 10,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือเปนคาใชจายในโครงการ/กิจกรรมรณรงค

ต อต าน ยาเสพติ ด  ตาม  ยุทธศาสตร  5 รั้ ว

เช น  ค าอาห าร  อาห ารว า งและ เครื่ อ งดื่ ม

คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ  

(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561 -

 2564 หนา 95 ลําดับท่ี 1) 

      

 

    คาใชจายในโครงการรวมแรงรวมใจตานภัย

ไขเลือดออก 

จํานวน 80,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินการปองกัน

และควบคุมโรคไขเลือดออกในชุมชน เชน คา

จัดซ้ือน้ํายาเคมีภัณฑ, คาน้ํามันเชื้อเพลิงและ

หลอลื่น,คาปฏิบัติการนอกเวลาของพนักงาน

ลู ก จ า ง ใน สั ง กั ด ก อ ง ส า ธ า ร ณ สุ ข แ ล ะ

สิ่งแวดลอม คาอาหารและเครื่องดื่มฯลฯ   

(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 
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(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ.2561-

2564 หนา 112 ขอ 2) 

    โครงการขับเคล่ือนตลาดประชารัฐทองถิ่นสุขใจ

ดานอนามัยส่ิงแวดลอมและดานอาหารปลอดภัย 

จํานวน 30,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือเปนคาใชจายในโครงการขับเคลื่อนตลาด

ประชารัฐ ทองถ่ินสุขใจดานอนามัยสิ่งแวดลอม

และดานอาหารปลอดภัย เชน คาอาหาร อาหาร

วางและเครื่องดื่ม  วัสดุอุปกรณ  คาตอบแทน

วิทยากร และคาใชจายอ่ืนๆท่ีเก่ียวของฯลฯ 

(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ.2561-2564 ฉบับเพ่ิมเติม/

เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2561 หนา 97 ขอ 4) 

      

 
    โครงการรณรงครักษาความสะอาดชุมชน จํานวน 10,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือเปนคาใชจายในโครงการรณรงครักษาความ

สะอาดชุมชน เชนคาจัดซ้ือวัสดุ – อุปกรณ

คาจางเหมาอ่ืนๆฯลฯ 

(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ.2561-

2564 หนา 118 ลําดับท่ี 5) 

      

 

    โครงการลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรียหรือ

ขยะเปยกครัวเรือน 

จํานวน 10,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือเปนคาใชจายในโครงการลดปริมาณและคัด

แยกขยะอินทรียหรือขยะเปยกครัวเรือน เชน

คาอาหาร  อาหารวางและเครื่องดื่ม  วัสดุ

อุปกรณ คาตอบแทนวิทยากร และคาใชจาย

อ่ืนๆท่ีเก่ียวของ ฯลฯ  

(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ.2561-2564 ฉบับเพ่ิมเติม/

เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2561 หนา 97 ลําดับท่ี 1) 

      

 
    โครงการสงเสริมการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ จํานวน 20,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือเปนคาใชจายในโครงการสงเสริมการออก

กําลังกายเพ่ือสุขภาพ เชน คาจัดซ้ือ วัสด ุ–

 อุปกรณ คาจางเหมาอ่ืนๆ ฯลฯ  
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(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ.2561-

2564 หนา 114 ลําดับท่ี  11) 

    

โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ

สุนัขบาตามพระปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเดจ็

พระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัคร

ราชกุมารี 

จํานวน 60,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือเปนคาใชจายในโครงการสัตวปลอดโรคคน

ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตามพระ

ปณิธาน ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูก

เธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราช

กุมารี เชน  คาอาหาร  อาหารวางและเครื่องดื่ม

วัสดุอุปกรณคาตอบแทนวิทยากร และคาใชจาย

อ่ืนๆท่ีเก่ียวของ ฯลฯ  

(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ.2561-2564 ฉบับเพ่ิมเติม/

เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2561 หนา 86 ลําดับท่ี 1) 

      

 

    
โครงการสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและข้ึนทะเบียน

สัตวตามโครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจาก

โรคพิษสุนัขบา 

จํานวน 40,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือเปนคาใชจายในโครงการสํารวจขอมูล

จํานวนสัตวและข้ึนทะเบียนสัตวตามโครงการ

สัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข

บา เชน  คาจางเหมาสํารวจจํานวนสุนัขและ

แมว และคาใชจายอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ ฯลฯ  

(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ.2561-2564 ฉบับเพ่ิมเติม/

เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2561 หนา 86 ลําดับท่ี 2) 

      

 
    โครงการอาสาสมัครทองถิ่นรกัษโลกตําบลพระซอง จํานวน 20,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือเปนคาใชจายในโครงการทองถ่ินรักษโลก

ตําบลพระซอง เชนคาจัดซ้ือวัสดุ – อุปกรณ

คาจางเหมาอ่ืนๆ ฯลฯ  

(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ.2561-2564 ฉบับเพ่ิมเติม/

      

 



-112- 
 

เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2561 หนา 87 ลําดับท่ี 5) 

  งบลงทุน รวม 1,077,000 บาท 
 

   คาครุภัณฑ รวม 1,077,000 บาท 
 

   ครุภัณฑการเกษตร       
 

    จัดซ้ือเครื่องพนหมอกควันจํานวน  3  เครื่อง จํานวน 177,000 บาท 
 

      

  
เครื่องพนหมอกควัน จํานวน 3 เครื่องๆ ละ  

59,000 บาท  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ปริมาณการฉีดพนน้ํายาไมนอยกวา 40 ลิตร

ตอชั่วโมง 

2. ถังบรรจุน้ํายาไมนอยกวา 6 ลิตร 

3. กําลังเครื่องยนตไมนอยกวา 25 แรงมา 

หมายเหตุ : ใชสําหรับการกําจัดแมลงและ

ศัตรูพืชทางการเกษตร การฆาเชื้อโรค หรือ การ

ปองกัน กําจัดแมลง ซ่ึงเปนพาหนะโรค เชน

ยุง แมลง เปนตน 

(จัดซ้ือตามราคามาตรฐานครุภัณฑ) 

(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ.2561-2564 ฉบับเพ่ิมเติม/

เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2561 หนา 188 ลําดับท่ี 25) 

      

 
   ครุภัณฑกีฬา       

 

    
จัดซ้ือเครื่องออกกําลังกายพรอมติดตั้ง  (ตามจุด

ติดตั้งท่ีเทศบาลกําหนด)    

ในเขตเทศบาลตําบลพระซอง  (เขต 1)   

จํานวน 400,000 บาท 

 

      

  
จัดซ้ือเครื่องออกกําลังกายพรอมติดตั้ง  (ตามจุด

ติดตั้งท่ีเทศบาลกําหนด) ในเขตเทศบาลตาํบลพระซอง

(เขต 1) ประกอบดวย  หมูท่ี 4  จํานวน 

6 รายการ ๆ  ละ 2 เครื่อง  และหมูท่ี  13  จํานวน  6 

รายการ ๆ  ละ  2 เครื่อง  รวมเปน 24  เครื่อง ซ่ึงมี

รายละเอียดดังนี้ 

1. จักรยานผีเส้ือ จํานวน 4 เครื่องๆ  ละ19,500  บาท 

ตั้งไว  78,000 บาท(-เจ็ดหม่ืนแปดพันบาทถวน-  ) 

ขนาดกวางไมนอยกวา 70  เซนติเมตร ยาวไม

นอยกวา 100 เซนติเมตร สูงไมนอยกวา
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180  เซนติเมตร ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

      -  เสาพิงหลังเครื่องออกกําลังกาย   ทําจาก

พลาสติก ขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 

55 x 2 มิลลิเมตร 

     -  ฐานเครื่องออกกําลังกาย ทําจากเหล็ก

ขนาดรางน้ําไมนอยกวา 50 x 95 มิลลิเมตร 

      -  เสาเครื่องออกกําลังกาย  ทําจากเหล็ก

ขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 55 x 2

มิลลิเมตร 

      -  มือโยก ทําจากเหล็ก ขนาดเสนผาศูนยกลาง  

ไมนอยกวา 35 x 2 มิลลิเมตร 

      -  มือจับประคอง  ทําจากเหล็ก  ขนาด

เสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 32x2 มิลลิเมตร 

     -  ลอถวงน้ําหนัก  ทําจากเหล็ก   ขนาด

มูเลยไมนอยกวา 12 นิ้ว 

     -  มูเลย ทําจากเหล็ก ขนาดมูเลย 12 นิ้ว 

      -  สายพาน  ทําจากยาง  ขนาดไมนอยกวา

เบอร 60 

      -  ท่ีวางเทา  ทําจากเหล็ก ขนาดดัดข้ึนรูป 

     -  ตัวถวงน้ําหนักทําจากเหล็ก ขนาด 20 กก. 

     -  เบาะ ทําจากพลาสติก ขนาดไมนอย

กวา 280x290x50 มิลลิเมตร 

    -  ท่ีพิงหลัง ทําจากพลาสติก  ขนาดไมนอย

กวา 290 x210 มิลลิเมตร 

     -  ตัวรองกันกระแทกและกันลื่น ทําจาก 

pvc ขนาดไมนอยกวา 7x 7 x 7 เซนติเมตร 

คุณสมบัติ 

พลาสติกท่ีใชผลิต ตองเปนพลาสติกโพลีเอทธีลีน

(PE) ไมมีสวนประกอบของไฟเบอรกลาสเปนเม็ด

ใหม 100% เคลือบน้ํายากันสนิมซิงคฟอสเฟส พนสี

ด ว ย ระบ บ  powder coating อบ ด วยความ

รอน 190-200 องศาเซลเซียส เพ่ือปองกันความเค็ม

ของเงือกและสีทนตอสภาพอากาศ 

2. เครื่องซิทอัพและนวดหลัง จํานวน 4 
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เครื่อง  ๆละ 12,500 บาท ตั้งไว 50,000  บาท  

(-หาหม่ืนบาทถวน-) 

ขนาดกวางไมนอยกวา 70  เซนติเมตร ยาวไม

นอยกวา 90 เซนติเมตร สูงไมนอยกวา 90 

เซนติเมตร ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

      

  
      -  ฐานเครื่องออกกําลังกายทําจากเหล็ก

ขนาดรางไมนอยกวา 70 x 32 x 2 มิลลิเมตร 

-  คานรองขา ทําจากเหล็ก ขนาดเสนผาศูนยกลาง ไม

นอยกวา 55 x 2 มิลลิเมตร 

-  เสาคานรองขา  ทําจากเหล็ก  ขนาด

เสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 50 x 2 มิลลิเมตร 

-  เสามือโยก  ทําจากเหล็ก  ขนาด L ไมนอย

กวา 49 x 3 มิลลิเมตร 

-  แขนนวดหลัง  ทําจากเหล็ก  ขนาด

เสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 45 x 2 มิลลิเมตร 

-  ลอนวดหลัง ทําจากลอยาง  ขนาด

เสนผาศูนยกลาง ไมนอยกวา 6  นิ้ว 

-  สปริง  ทําจากเหล็ก   ขนาดเสนผาศูนยกลาง

ไมนอยกวา 45 x 4 มิลลิเมตร 

-  แขนโยก  ทําจากเหล็ก ขนาดเสนผาศูนยกลาง

ไมนอยกวา 45 x 2 มิลลิเมตร 

-  เบาะนั่ง  ทําจากพลาสติก  ขนาดไมนอย

กวา 290 x 280 x 50 มิลลิเมตร 

-  ตัวรองกันกระแทกและกันลื่น ทําจาก  pvc

ขนาดไมนอยกวา 70 x 70 x 70  มิลลิเมตร 

คุณสมบัต ิ

พลาสติกท่ีใชผลติ ตองเปนพลาสติกโพลีเอทธีลนี

(PE) ไมมีสวนประกอบของไฟเบอรกลาส เปนเม็ด

ใหม 100% เคลือบน้ํายากันสนมิซิงคฟอสเฟส พน

สีดวยระบบ  powder coating อบดวยความ

รอน 190-200 องศาเซลเซียส เพ่ือปองกันความเค็ม

ของเงือกและสีทนตอสภาพอากาศ 

3.  จักรยานนั่งปน จํานวน 4 เครื่อง ๆ ละ

15,500  บาท ตั้งไว  62,000  บาท 
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( -หกหม่ืนสองพันบาทถวน-  ) 

ขนาดกวางไมนอยกวา 70 เซนติเมตร  ยาวไม

นอยกวา  100  เซนติเมตร  สูงไมนอย

กวา 120  เซนติเมตร ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

-  เสาเครื่องออกกําลังกาย   ทําจากเหล็ก ขนาด

เสนผาศูนยกลาง ไมนอยกวา 50 x 2 มิลลิเมตร 

-  ฐานเครื่องออกกําลังกาย ทําจากเหล็ก ขนาด

รางน้ําไมนอยกวา 35 x 75 มิลลิเมตร 

-  โครงเครื่องออกกําลังกาย ทําจากเหล็ก ขนาด

เสนผาศูนยกลาง ไมนอยกวา 55 x 2 มิลลิเมตร 

 -  เสาสําหรับนั่งปน ทําจากเหล็ก ขนาด

เสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 55 x 2 มิลลิเมตร 

      -  มือจับ ทําจากเหล็ก ขนาดเสนผาศูนย 

กลางไมนอยกวา 32 x 2  มิลลิเมตร 

      -  ลอถวงน้ําหนัก  ทําจากเหล็ก   ขนาด

เสนผาศูนยกลาง มูเลย 12  นิ้ว 

      -  สายพาน ทําจากยาง ขนาดไมนอยกวาเบอร 60 

      -  ท่ีวางเทา  ทําจากเหล็ก  ขนาดดัดข้ึนรูป 

      -  เบาะ ทําจากพลาสติก ขนาดไมนอย

กวา 280x290x50 มิลลิเมตร 

      -  ตัวรองกันกระแทกและกันลื่น ทําจาก

PVC ขนาดไมนอยกวา 7 x 7 x7 เซนติเมตร 

คุณสมบัต ิ

พลาสติกท่ีใชผลิต ตองเปนพลาสติกโพลีเอทธีลีน

(PE)  ไมมีสวนประกอบของไฟเบอรกลาส เปน

เม็ดใหม 100% เคลือบน้ํายากันสนิมซิงค

ฟอสเฟส พนสีดวยระบบ powder coating อบ

ดวยความรอน 190-200 องศาเซลเซียส เพ่ือ

ปองกันความเค็มของเงือกและสีทนตอสภาพอากาศ 

4.  เครื่องออกกําลังกาย แขน,ไหล,ยกน้ําหนัก  

จํานวน 4 เครื่องๆ ละ 18,500 บาท ตั้งไว 

74,000 บาท (-เจ็ดหม่ืนส่ีพันบาทถวน-  )   

ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

เครื่องบริหารหัวไหลและแขน ขนาด 0.70x 
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1.00x1.50 ทําจากเหล็กแปบกลม 4 นิ้ว 1.5 

และ 1 นิ้ว มือจับเปนปลอกพลาสติก  เบาะนั่ง

และพิงเปนพลาสติกโพลีเอธีลีน ขนาด กวาง

250 มม.x ยาว 2.90 มม. x หนา 0.50 มม.  

เบาะพิง ขนาด 290 มม.x250 มม.

x0.50 มม. เคลือบน้ํายากันสนิมซิงคฟอสเฟส 

พนสีดวยระบบ powder coating อบดวยความ

รอน 190-200 องศาเซลเซียส 

5. เครื่องบริหารเอวแบบเหว่ียงตัว  จํานวน 4  

เครื่องๆ ละ 15,500 บาท ตั้งไว 62,000 บาท 

( -หกหม่ืนสองพันบาทถวน-  ) 

 ขนาดกวางไมนอยกวา 60 เซนติเมตรยาวไม

นอยกวา 60 เซนติเมตรสูง ไมนอยกวา 110

เซนติเมตร ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

-  เสาเครื่องออกกําลังกาย ทําจากเหล็ก ขนาด

เสนผาศูนยกลาง ไมนอยกวา 50 x 2 มิลลิเมตร 

-  ฐานเครื่องออกกําลังกาย ทําจากเหล็ก ขนาด

เสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 50 x 2  มิลลิเมตร 

-  มือจับตัว ทําจากเหล็ก ขนาดเสนผาศูนยกลาง

ไมนอยกวา 34 x 2 มิลลิเมตร 

-  วางเทาเหวี่ยงตัว   ทําจากเหล็ก   ขนาด

เสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 50x2  มิลลิเมตร 

-  คานรับเหล็กวางเทา ทําจากเหล็ก ขนาด

เสนผาศูนยกลาง ไมนอยกวา 50x2 มิลลิเมตร 

-  ท่ีวางเทา ทําจากเหล็ก ขนาดแผนลายขนาด

ไมนอยกวา 150 x 350 x 4 มิลลิเมตร  

คุณสมบัติ 

พลาสติกท่ีใชผลิต ตองเปนพลาสติกโพลีเอทธีลีน

(PE)  ไมมีสวนประกอบของไฟเบอรกลาส เปน

เม็ดใหม 100% เคลือบน้ํายากันสนิม ซิงคฟอสเฟส 

พนสีดวยระบบ powder coating อบดวยความ

รอน 190-200 องศาเซลเซียส เพ่ือปองกันความ

เค็มของเงือกและสีทนตอสภาพอากาศ 

6. เครื่องบริหารขาสะโพกเหว่ียงตัวคู  จํานวน  
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4  เครื่องๆ ละ 18,500 บาทตั้ง

ไว  74,000 บาท ( -เจ็ดหม่ืนส่ีพันบาทถวน-  ) 

ขนาดกวางไมนอยกวา 80  เซนติเมตรยาวไม

นอยกวา 100 เซนติเมตร สูงไมนอยกวา 115

เซนติเมตร  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

-  ดามจับ  ทําจากเหล็ก  ขนาดเสนผาศูนยกลาง

ไมนอยกวา 40 x 2 มิลลิเมตร 

-  เสา  ทําจากเหล็ก   ขนาดเสนผาศูนยกลางไม

นอยกวา 110 x 2  มิลลิเมตร 

-  เหล็กเหวี่ยง ทําจากเหล็ก ขนาด

เสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 45 x 2 มิลลิเมตร 

-  ท่ีวางเทา ทําจากเหล็ก ขนาดไมนอยกวา 18 x 40 

x 5  เซนติเมตร รูปทรงรี มีลายกันลื่นดัดข้ึนรูป 

คุณสมบัติ 

พลาสติกท่ีใชผลิต ตองเปนพลาสติกโพลีเอทธีลีน

(PE)  ไมมีสวนประกอบของไฟเบอรกลาส เปน

เม็ดใหม 100%  เคลือบน้ํายากันสนิมซิงค

ฟอสเฟส พนสีดวยระบบ powder coating อบ

ดวยความรอน 190-200 องศาเซลเซียส  

 (จัดซ้ือตามราคาทองตลาดเนื่องจากไมมีกําหนด

ไวในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ) 

(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  พ.ศ. 2561 -

 2564 ฉบับเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง   

ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2561  หนา 98  ลําดับท่ี 5) 

       

  
จัดซ้ือเครื่องออกกําลังกายพรอมติดตั้ง  (ตามจุดติดตั้งท่ี

เทศบาลกําหนด) ในเขตเทศบาลตาํบลพระซอง  (เขต 2)   

จํานวน 500,000 บาท 

 

  

จัดซ้ือเครื่องออกกําลังกายพรอมติดตั้ง  (ตามจุดตดิตั้งท่ี

เทศบาลกําหนด) ในเขตเทศบาลตาํบลพระซอง (เขต 2)

ประกอบดวย หมูท่ี 7  จํานวน  6 รายการๆ  ละ 1 เครื่อง,หมูท่ี 8

จํานวน 6 รายการๆ  ละ 1 เครื่อง, หมูท่ี 9  จํานวน 6 รายการๆ

ละ 2 เครื่อง และหมูท่ี 14 จํานวน 6 รายการๆ  ละ 1 เครื่อง รวม
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เปน 30 เครื่อง ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

1.  จักรยานผีเส้ือ จํานวน 5 เครื่องๆ  ละ 19,500  บาท ตั้ง

ไว 97,500 บาท ( -เกาหม่ืนเจ็ดพันหารอยบาทถวน- ) 

ขนาดกวางไมนอยกวา 70 เซนติเมตร ยาวไมนอยกวา 

100  เซนติเมตร สูงไมนอยกวา 180 เซนติเมตร  ซ่ึงมี

รายละเอียดดังนี้ 

      -  เสาพิงหลังเครื่องออกกําลังกาย ทําจาก

พลาสติก ขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา             

55 x 2 มิลลิเมตร 

      -  ฐานเครื่องออกกําลังกาย ทําจากเหล็กขนาดราง

น้ําไมนอยกวา 50 x 95 มิลลิเมตร 

      -  เสาเครื่องออกกําลังกาย ทําจากเหล็กขนาด

เสนผาศูนยกลาง ไมนอยกวา 55 x 2 มิลลิเมตร 

      -  มือโยก ทําจากเหล็ก ขนาดเสนผาศูนย กลางไม

นอยกวา 35 x 2 มิลลิเมตร 

      -  มือจับประคอง ทําจากเหล็ก ขนาดเสน ผา

ศูนยกลางไมนอยกวา 32x2 มิลลิเมตร 

      -  ลอถวงน้ําหนัก ทําจากเหล็ก ขนาดมูเลยไมนอย

กวา 12 นิ้ว 

      -  มูเลย ทําจากเหล็ก  ขนาดมูเลย 12  นิ้ว 

      -  สายพาน ทําจากยาง ขนาดไมนอยกวาเบอร 60 

      -  ท่ีวางเทา   ทําจากเหล็ก  ขนาดดัดข้ึนรูป 

      -  ตัวถวงน้ําหนัก ทําจากเหล็ก ขนาด  20 กก. 

      -  เบาะ  ทําจากพลาสติก   ขนาดไมนอย

กวา 280x290x50 มิลลิเมตร 

      -  ท่ีพิงหลัง   ทําจากพลาสติก   ขนาดไมนอย

กวา 290 x 210 มิลลิเมตร 

      -  ตัวรองกันกระแทกและกันลื่น ทําจาก pvc ขนาด

ไมนอยกวา 7x 7 x7 เซนติเมตร 

คุณสมบัติ 

พลาสติกท่ีใชผลิต ตองเปนพลาสติกโพลีเอทธีลีน(PE) ไมมี

สวนประกอบของไฟเบอรกลาส เปนเม็ดใหม 

100% เคลือบน้ํายากันสนิมซิงคฟอสเฟส พนสีดวย

ระบบ  powder coating  อบดวยความรอน 190-
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200 องศาเซลเซียส เพ่ือปองกันความเค็มของเงือกและสี

ทนตอสภาพอากาศ 

2. เครื่องซิทอัพและนวดหลัง จํานวน 5  เครื่องๆ

ละ 12,500 บาท ตั้งไว 62,500 บาท (-หกหม่ืนสองพัน

หารอยบาทถวน-) 

ขนาดกวางไมนอยกวา 70  เซนติเมตร  ยาวไมนอย

กวา 90 เซนติเมตร  สูงไมนอยกวา 90เซนติเมตร ซ่ึงมี

รายละเอียดดังนี้ 

-  ฐานเครื่องออกกําลังกาย ทําจากเหล็ก ขนาด

รางไมนอยกวา70 x 32 x 2 มิลลิเมตร 

      -  คานรองขา ทําจากเหล็ก ขนาด

เสนผาศูนยกลาง ไมนอยกวา 55 x 2 มิลลิเมตร 

      -  เสาคานรองขา ทําจากเหล็ก ขนาด

เสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 50 x 2 มิลลิเมตร 

      -  เสามือโยก  ทําจากเหล็ก ขนาด L ไม

นอยกวา 49 x 3 มิลลิเมตร 

      -  แขนนวดหลัง  ทําจากเหล็ก   ขนาด

เสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 45 x 2 มิลลิเมตร 

     -  ลอนวดหลัง   ทําจากลอยาง  ขนาด

เสนผาศูนยกลาง ไมนอยกวา 6  นิ้ว 

     -  สปริง ทําจากเหล็ก ขนาดเสนผาศูนย 

กลางไมนอยกวา 45 x 4 มิลลิเมตร 

     -  แขนโยก ทําจากเหล็ก ขนาดเสนผาศูนย 

กลางไมนอยกวา 45 x 2 มิลลิเมตร 

     -  เบาะนั่ง  ทําจากพลาสติก ขนาดไมนอย

กวา 290x280x50 มิลลิเมตร 

     -  ตัวรองกันกระแทกและกันลื่น ทําจาก

pvc ขนาดไมนอยกวา 70 x 70 x70 มิลลิเมตร 

คุณสมบัติ 

พลาสติกท่ีใชผลิต ตองเปนพลาสติกโพลีเอทธีลีน

(PE) ไมมีสวนประกอบของไฟเบอรกลาส เปน

เม็ดใหม 100% เคลือบน้ํายากันสนิมซิงคฟอสเฟส 

พนสีดวยระบบ  powder coating อบดวย

ความรอน 190-200 องศาเซลเซียส เพ่ือ 
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ปองกันความเค็มของเงือกและสีทนตอสภาพอากาศ 

3.  จักรยานนั่งปน จํานวน 5 เครื่องๆ

ละ 15,500 บาท ตั้งไว  77,500  บาท  

( -เจ็ดหม่ืนเจ็ดพันหารอยบาทถวน-  ) 

ขนาดกวางไมนอยกวา 70 เซนติเมตร  ยาวไม

นอยกวา 100 เซนติเมตร สูงไมนอยกวา 120  

เซนติเมตร  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

     -  เสาเครื่องออกกําลังกาย ทําจากเหล็กขนาด

เสนผาศูนยกลาง ไมนอยกวา 50 x 2 มิลลิเมตร 

     -  ฐานเครื่องออกกําลังกาย ทําจากเหล็ก

ขนาดรางน้ําไมนอยกวา 35 x 75 มิลลิเมตร 

     -  โครงเครื่องออกกําลังกาย ทําจากเหล็ก

ขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา  55 x 2  มิลลิเมตร 

      -  เสาสําหรับนั่งปน ทําจากเหล็ก ขนาด

เสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 55 x 2 มิลลิเมตร 

      -  มือจับ ทําจากเหล็ก ขนาดเสนผาศูนย 

กลาง ไมนอยกวา 32 x 2  มิลลิเมตร 

      -  ลอถวงน้ําหนัก  ทําจากเหล็ก   ขนาด

เสนผาศูนยกลาง มูเลย 12  นิ้ว 

      -  สายพาน  ทําจากยาง  ขนาดไมนอยกวาเบอร 60 

      -  ท่ีวางเทา  ทําจากเหล็ก   ขนาดดัดข้ึนรูป 

      -  เบาะ  ทําจากพลาสติก   ขนาดไมนอย

กวา 280x290x50 มิลลิเมตร 

      -  ตัวรองกันกระแทกและกันลื่น ทําจาก

PVC ขนาดไมนอยกวา 7 x 7 x7 เซนติเมตร 

คุณสมบัต ิ

พลาสติกท่ีใชผลิต ตองเปนพลาสติกโพลีเอทธีลีน

(PE) ไมมีสวนประกอบของไฟเบอรกลาสเปนเม็ด

ใหม 100%  เคลือบน้ํายากันสนิมซิงคฟอสเฟส 

พนสีดวยระบบ powder coating  อบดวย

ความรอน 190-200 องศาเซลเซียส เพ่ือปองกัน

ความเค็มของเงือกและสีทนตอสภาพอากาศ 

4. เครื่องออกกําลังกาย แขน,ไหล,ยกน้ําหนัก  

จํานวน 5 เครื่องๆ ละ 18,500 บาท ตั้ง



-121- 
 

ไว92,500 บาท (-เกาหม่ืนสองพันหารอยบาทถวน-

 ) 

ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

เครื่องบริหารหัวไหลและแขน  ขนาด 0.70x1.00 

x1.50 ทําจากเหล็กแปบกลม 4 นิ้ว 1.5 และ

1 นิ้ว มือจับเปนปลอกพลาสติก  เบาะนั่งและพิง

เปนพลาสติกโพลีเอธีลีน ขนาด กวาง250 มม.

x ยาว 2.90 มม.x.หนา 0.50 มม.  เบาะพิง

ขนาด 290 มม.x250 มม.x0.50 มม.เคลือบน้ํายา

กันสนิมซิงคฟอสเฟส  พนสีดวย

ระบบ powder coating อบดวยความรอน 

190-200 องศาเซลเซียส 

5. เครื่องบริหารเอวแบบเหว่ียงตัว  จํานวน 5  

เครื่อง ๆ ละ 15,500 บาท ตั้งไว 77,500 บาท

( -เจ็ดหม่ืนเจ็ดพันหารอยบาทถวน-  ) 

 ขนาดกวางไมนอยกวา 60 เซนติเมตรยาวไม

นอยกวา 60 เซนติเมตรสูง ไมนอยกวา 110

เซนติเมตร ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

-  เสาเครื่องออกกําลังกาย ทําจากเหล็ก   ขนาด

เสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 50 x 2 มิลลิเมตร 

-  ฐานเครื่องออกกําลังกาย ทําจากเหล็ก   ขนาด

เสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 50 x 2  มิลลิเมตร 

-  มือจับตัว  ทําจากเหล็ก  ขนาดเสนผาศูนย 

กลางไมนอยกวา 34 x 2 มิลลิเมตร 

-  วางเทาเหวี่ยงตัว  ทําจากเหล็ก  ขนาด

เสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 50x2  มิลลิเมตร 

-  คานรับเหล็กวางเทา  ทําจากเหล็ก   ขนาด

เสนผาศูนยกลาง ไมนอยกวา 50x2 มิลลิเมตร 

-  ท่ีวางเทา  ทําจากเหล็ก   ขนาดแผนลายขนาด

ไมนอยกวา 150 x 350 x 4  มิลลิเมตร  

คุณสมบัติ 

พลาสติกท่ีใชผลิต ตองเปนพลาสติกโพลีเอทธีลีน

(PE)  ไมมีสวนประกอบของไฟเบอรกลาสเปน

เม็ดใหม100% เคลือบน้ํายากันสนิมซิงคฟอสเฟส 



-122- 
 

พนสีดวยระบบ powder coating อบดวยความ

รอน 190-200 องศาเซลเซียส เพ่ือปองกันความ

เค็มของเงือกและสีทนตอสภาพอากาศ 

6. เครื่องบริหารขาสะโพกเหว่ียงตัวคู จํานวน  

5 เครื่องๆละ 18,500 บาท ตั้งไว 92,500 บาท

( -เกาหม่ืนสองพันหารอยบาทถวน-  ) 

ขนาดกวางไมนอยกวา 80  เซนติเมตรยาวไม

นอยกวา 100 เซนติเมตร สูงไมนอยกวา 115

เซนติเมตร ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

-  ดามจับ  ทําจากเหล็ก  ขนาดเสนผาศูนยกลาง

ไมนอยกวา 40 x 2 มิลลิเมตร 

-  เสา  ทําจากเหล็ก   ขนาดเสนผาศูนยกลางไม

นอยกวา 110 x 2  มิลลิเมตร 

-  เหล็กเหวี่ยง ทําจากเหล็ก ขนาดเสนผาศูนย 

กลางไมนอยกวา 45 x 2 มิลลิเมตร 

-  ท่ีวางเทา ทําจากเหล็ก ขนาดไมนอยกวา 18x 

40x5 เซนติเมตร รูปทรงรี มีลายกันลื่นดัดข้ึนรูป 

คุณสมบัติ 

พลาสติกท่ีใชผลิต ตองเปนพลาสติกโพลีเอทธีลีน

(PE)  ไมมีสวนประกอบของไฟเบอรกลาสเปน

เม็ดใหม100% เคลือบน้ํายากันสนิมซิงคฟอสเฟส 

พนสีดวยระบบ powder coating อบดวยความ

รอน 190-200 องศาเซลเซียส   

 (จัดซ้ือตามราคาทองตลาดเนื่องจากไมมีกําหนด

ไวในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ) 

(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับเพ่ิมเติม/

เปลี่ยนแปลง  ครั้ง 1  พ.ศ. 2561  หนา 98  ลําดับท่ี 5)     
 

  งบเงินอุดหนุน รวม 365,000 บาท 
 

   เงินอุดหนุน รวม 365,000 บาท 
 

   เงินอุดหนุนสวนราชการ       
 

    โครงการอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตาม

แนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข 

จํานวน 320,000 บาท 
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จํานวน 16 หมูบาน หมูบานละ 20,000 บาทรวมเปน

เงิน 320,000 บาท  ตามหนั งสื อสั่ งก าร   ดั งนี้ 

1) ห นั ง สื อ ก ร ม ส ง เส ริ ม ก า ร ป ก ค ร อ ง

ท อ ง ถ่ิ น  ท่ี  ม ท  0810.5/ว  2072 ล งวั น ท่ี  5

กรกฎาคม 2561  เรื่อง  ซักซอมแนวทางการตั้ง

งบประมาณ รายจ ายประจํ าป งบประมาณ

พ.ศ. 2562  เงินอุดหนุนท่ัวไปดานสาธารณสุข

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561-2564 ฉบับเพ่ิมเติม/

เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1  พ.ศ.  2561 หนา 140 ลําดับท่ี 1) 

      

 

    อุดหนุนโครงการรณรงคตอตานยาเสพติดใน

สถานศึกษา(To be number one) 

จํานวน 45,000 บาท 

 

      

  
อุดหนุนโรงเรียนประถมศึกษา จํานวน 

6 โรงเรียนโรงเรียนละ 5,000 บาท  

รวมเปนเงิน 30,000 บาท และ โรงเรียน

มัธยมศึกษา 1 โรงเรียน จํานวน 15,000 บาท 

ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว3616 ลงวันท่ี 24

มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวง 

มหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน พ.ศ.2559 

(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561-

2564 หนา 174 ลําดับท่ี 1) 

      

 
 

                                  แผนงานสังคมสงเคราะห  
 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห รวม 1,182,000 บาท 

 
  งบบุคลากร รวม 930,000 บาท 

 
   เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 930,000 บาท 

 
   เงินเดือนพนักงาน รวม 760,000 บาท  

      
  

เพ่ือจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงาน       
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เทศบาล  สังกัดกองสวัสดิการสังคม 

(กองสวัสดิการสังคม) 

   เงินประจําตําแหนง จํานวน 50,000 บาท 
 

      

  
เบิกเพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการ

กองสวัสดิการสังคมและหัวหนาฝายพัฒนา

ชุมชน สังกัดกองสวัสดิการ 

(กองสวัสดิการสังคม) 

      

 
   คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 108,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจายเปนคาจางชั่วคราวใหแกพนักงานจาง

ท่ัวไปสังกัดกองสวัสดิการสังคมตําบลพระซอง  

(กองสวัสดิการสังคม) 

      

 
   เงินเพ่ิมตางๆของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจายเปนคาเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว

ใหแกพนักงานจางท่ัวไป สังกัดกองสวัสดิการ 

สังคมตําบลพระซอง 

(กองสวัสดิการสังคม) 

      

 
  งบดําเนินงาน รวม 252,000 บาท 

 
   คาตอบแทน รวม 57,000 บาท 

 
   คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการ  สําหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจาง

และเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

สังกัดกองสวัสดิการสังคมตําบลพระซองท่ีไดรับ

คําสั่งจากเทศบาลใหปฏิบัติงานนอกเวลา 

ราชการปกติ/วันหยุดราชการ  ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงิน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2559 

(กองสวัสดิการสังคม) 

      

 
   คาเชาบาน จํานวน 42,000 บาท 

 

      

  
เ พ่ื อ จ า ย เป น ค า เช าบ าน ให แ ก พ นั ก งาน

เทศบาล สังกัดกองสวัสดิการสังคมตามระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบ านของ
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ขาราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559 

(กองสวัสดิการสังคม) 

   เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท 
 

      

  
เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก

พนักงานเทศบาล สังกัดกองสวัสดิการสังคม 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน

สวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตรพนักงาน

สวนทองถ่ิน พ.ศ. พ.ศ. 2541 แกไขเพ่ิมเติม

(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2549 ถือปฏิบัติตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0809.3/ว4522 ลง

วันท่ี 9 สิงหาคม 2559 

(กองสวัสดิการสังคม) 

      

 
   คาใชสอย รวม 122,000 บาท 

 
   รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ       

 
    รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ จํานวน 72,000 บาท 

 

      

  
คาจางเหมาบริการ  เชน  คาเย็บหนังสือหรือ

เขาปกหนังสือ คาโฆษณาเผยแพร   คาบริการ

รับใช  คาจางเหมาแบกหามสัมภาระ   คาเชา

ทรัพยสิน คาจางเหมาแรงงานตางๆ และคาจาง

เหมาบริการอ่ืนๆ ฯลฯ 

(กองสวัสดิการสังคม)  

      

 

   รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขา

ลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 
      

 
    คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไป

ราชการ   สําหรับเปนคาลงทะเบียน 

 คาเบี้ ย เลี้ ยง  คาพาหนะ  คาเช า ท่ี พักและ

คาใชจายอ่ืน ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรม

สัมมนาของพนักงานเทศบาล และพนักงานจาง สังกัด

กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตําบลพระซอง  ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ

เดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน  พ.ศ. 2555 

และแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน  
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(กองสวัสดิการสังคม) 

   คาวัสดุ รวม 70,000 บาท 
 

   วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท 
 

      

  
เพ่ือจายเปนคาซ้ือสิ่งของเครื่องใช ตาง ๆ ในกอง

สวัสดิการสังคมตําบลพระซอง เชน กระดาษ

แฟม  ปากกา  แบบพิมพ  ฯลฯ 

(กองสวัสดิการสังคม) 

      

 
   วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจายเปนคาวัสดุในการโฆษณา เผยแพร

ประชาสัมพันธ  เชน ผา  ผาเขียนปาย  ไม

อัด  สี พูกัน ฟลม รูปสีหรือขาวดําท่ีไดจากการ

ลาง  อัด   ขยาย  ภาพถายดาวเทียม ฯลฯ  

(กองสวัสดิการสังคม) 

      

 
   วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร เชน  ผง

หมึกพิมพ ตลับหมึกเครื่องพิมพเลเซอรแผนดิสก

โปรแกรมและอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับคอมพิวเตอรฯลฯ 

(กองสวัสดิการสังคม) 

      

 
   คาสาธารณูปโภค รวม 3,000 บาท 

 
   คาบริการไปรษณีย จํานวน 3,000 บาท 

 

      

  
เบิกเพ่ือจายเปนคาไปรษณีย คาธนาณัต ิคา

ดวงตราไปรษณีย คาจดหมายลงทะเบียน ฯลฯ

(กองสวัสดิการสังคม) 

      

 
 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห รวม 100,000 บาท 

 
  งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท 

 
   คาใชสอย รวม 100,000 บาท 

 

   รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขา

ลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 
      

 
    คาใชจายโครงการสงเสริมกิจกรรมผูสูงอายุ/ผูพิการ จํานวน 100,000 บาท 

 

      

  
เปนคาใชจายในโครงการ/กิจกรรมวันผูสูงอายุ/ผู

พิการ เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของคนชรา,คนพิการ เชน ค าวัสดุ อุปกรณ

คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม ของรางวัล เงิน
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รางวัล คาตกแตงสถานท่ี และอ่ืน  ๆท่ีเก่ียวของ ฯลฯ  

(กองสวัสดิการสังคม) 

(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ.2561-

2564 หนา 99 ลําดับท่ี 1) 

 

  
แผนงานเคหะและชุมชน  

 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,321,000 บาท 
 

  งบบุคลากร รวม 1,250,000 บาท 
 

   เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 1,250,000 บาท 
 

   เงินเดือนพนักงาน จํานวน 808,000 บาท 
 

      

  
เพ่ือจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงาน

เทศบาล สังกัดกองชาง 

(กองชาง) 

      

 
   เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงพนักงานเทศบาล   

ผูมีสิทธิของกองชาง เทศบาลตําบลพระอง 

(กองชาง) 

      

 
   คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 363,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจายเปนคาจางชั่วคราวใหแกพนักงานจาง

ตามภารกิจและพนักงานจางท่ัวไป สังกัดกองชาง

(กองชาง) 

      

 
   เงินเพ่ิมตางๆของพนักงานจาง จํานวน 37,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวใหแก

พนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางท่ัวไป

สังกัดกองชาง  

(กองชาง) 

      

 
  งบดําเนินงาน รวม 871,000 บาท 

 
   คาตอบแทน รวม 51,000 บาท 

 
   คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการใหแกพนักงานเทศบาล  พนักงานจาง

และเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสังกัดกอง
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ชาง ท่ีไดรับคําสั่งจากเทศบาล ใหปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการปกติ /วันหยุ ดราชการ  ตามหนั งสื อ

กระทรวงมหาดไทยท่ี มท0808.4/ว 1562 ลง

วันท่ี 15 พฤษภาคม 2550เรื่อง การเบิกจายเงิน

ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(กองชาง) 

   คาเชาบาน จํานวน 36,000 บาท 
 

      

  
เพ่ือจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาลสังกัด

กองชาง เทศบาลตําบลพระซอง ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการ

สวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559   

(กองชาง) 

      

 
   เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก

พนักงานเทศบาลสังกัดกองชาง ซ่ึงไดรับสิทธิการ

ชวยเหลือตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา

ดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร

พนักงานสวนทองถ่ิน พ.ศ.2541 แกไขเพ่ิมเติม

(ฉบับ ท่ี  3) พ.ศ.2549 ถือปฏิบัติตามหนั งสือ

กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0809.3/ว4522 ลง

วันท่ี 9 สิงหาคม 2559  

(กองชาง) 

      

 
   คาใชสอย รวม 530,000 บาท 

 
   รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ       

 
    รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ จํานวน 200,000 บาท 

 

      

  
คาจางเหมาบริการ   เพ่ือจายเปนคาจางเหมา

บริการ  เชน  คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ

คาโฆษณาเผยแพร  คาบริการรับใช  คาจาง

เหมาแบกหามสัมภาระ คาเชาทรัพยสิน คาจาง

เหมาแรงงานตางๆ   คารับรองแบบจากผูไดรับใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพ  คาจางเหมาบริการอ่ืน  ๆ ฯลฯ   

(กองชาง) 
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   รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขา

ลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 
      

 
    คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการเชน 

คาลงทะเบียน คาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก

และคาใชจายอ่ืน ๆ ในการเดินทางไปราชการและไป

อบ รมสั มม น าของ  น ายก เท ศมน ตรี  รอ ง

นายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมน ตรี ท่ี

ปรึกษานายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล 

พนั กงาน เทศบาลและลู กจ างสั ง กัดสํ านั ก

ปลัดเทศบาลตําบลพระซอง ฯลฯ ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ

เ ดิ น ท า ง ไ ป ร า ช ก า ร ข อ ง เ จ า ห น า ท่ี

ทองถ่ิน พ.ศ. 2555 และแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน

(กองชาง)   

      

 
   คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 300,000 บาท 

 

      

  
จายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินใหใช

งานไดตามปกติ เชน คอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศ

วัสดุอุปกรณตาง  ๆฯลฯ  และจายเปนคาบํารุงรักษา

ปรับปรุง ซอมแซม ถนนลูกรังถนนคอนกรีต แหลง 

น้ํา ระบบประปาหมูบาน และสิ่งกอสรางอ่ืนๆ

ภายในเขตเทศบาลตําบลพระซอง   

(กองชาง) 

      

 
   คาวัสดุ รวม 290,000 บาท 

 
   วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจายเปนคาซ้ือสิ่งของเครื่องใชตางๆ เชน

กระดาษ แฟม ปากกา แบบพิมพ  ฯลฯ  

 (กองชาง) 

      

 
   วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 130,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุไฟฟาและวิทยุเชน ฟวส เทป

พันสายไฟฟา หลอดไฟฟาสายไฟฟา ถาน ปลั๊กไฟ หมอ

แปลงไฟฟา สายอากาศ ฯลฯ 

(กองชาง) 
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   วัสดุกอสราง จํานวน 100,000 บาท 
 

      

  
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดกุอสราง เชน  ส ีแปรง

ทาสี ปูน อิฐ หิน ปูนทราย กระเบื้อง สังกะสี

ตะปู คอน คีม ชะแลง จอบ เสยีม สิ่ว ขวาน ฯลฯ 

(กองชาง)  

      

 
   วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจายเปนคาวัสดุในการโฆษณา  เผยแพรประชา 

สัมพันธ เชน ไมอัดสี พูกัน ฟลม รูปสีหรือขาวดําท่ี

ไดจากการลาง อัด ขยาย ภาพถายดาวเทียม ฯลฯ  

(กองชาง) 

      

 
   วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร เชน

แผนดิสก  หมึกปริ้นเตอร โปรแกรมและอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวของกับคอมพิวเตอร 

(กองชาง) 

      

 
  งบลงทุน รวม 200,000 บาท 

 
   คาครุภัณฑ รวม 200,000 บาท 

 
   ครุภัณฑสํานักงาน       

 
    จัดซ้ือเกาอ้ีพลาสติก จํานวน 50,000 บาท 

 

      

  
คาจัดซ้ือเกาอ้ีพลาสติก จํานวน 200 ตัวๆ  มี

รายละเอียดดังนี ้ 

- เปนเกาอ้ีพลาสติกแบบมีพนักพิงเกรด A มี

ความแข็งแรงและทนทาน 

(กองชาง) 

(จัดซ้ือตามราคาทองตลาดเนื่องจากไมมีกําหนด

ไวในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ) 

(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ.2561-

2564 หนา 192 ลําดับท่ี 42) 

      

 
    จัดซ้ือเต็นท จํานวน 100,000 บาท 

 

      

  
คาจัดซ้ือเต็นท จํานวน 4 หลงั  มีคุณลักษณะ  ดังนี้   

-เต็นทผาใบทรงโคง (เบอร 800)  ขนาดกวาง 4  

เมตรยาว 8 เมตร สูง 2 เมตร โครงสรางเหล็ก

ขนาด  6  เสา 
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(กองชาง) 

(จัดซ้ือตามราคาทองตลาดเนื่องจากไมมีกําหนด

ไวในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ) 

(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ.2561-

2564 หนา 192 ลําดับท่ี 44) 

    จัดซ้ือโตะพับเอนกประสงค จํานวน 50,000 บาท 
 

      

  
คาจัดซ้ือโตะพับอเนกประสงค 20 ตัว

รายละเอียดคุณลักษณะดังนี้  

-โตะอเนกประสงคหนาเหล็ก พนสีเกล็ดเงิน โตะ

มีขาพับได  มีขนาดกวาง ไมนอยกวา 0.75 เมตร

ยาวไมนอยกวา 1.80 เมตร 

(กองชาง) 

(จัดซ้ือตามราคาทองตลาดเนื่องจากไมมีกําหนด

ไวในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ) 

(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ.2561-

2564 หนา 192 ลําดับท่ี 43) 

      

 
 งานไฟฟาถนน รวม 400,000 บาท 

 
  งบลงทุน รวม 400,000 บาท 

 
   คาท่ีดินและส่ิงกอสราง รวม 400,000 บาท 

 
   คากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค       

 
    โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่าํหมูท่ี 6 บานนาเหนือ จํานวน 200,000 บาท 

 

      

  
โครงการขยายเขตไฟฟาแรงตํ่า หมู 6 บานนาเหนือ 

ตําบลพระซอง อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม 

จากบ านนายประไพ   ไชยตน เทือกถึงบ าน     

นายหลอด แสงชัย รายละเอียดตามปริมาณงาน

ท่ีเทศบาลกําหนด 

(กองชาง) 

(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ.2561-

2564  หนา 130 ขอ 37) 

      

 

    
โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําเพ่ือการเกษตรหมู

ท่ี11 บานดงอินํา ตําบลพระซอง อําเภอนาแก 

จังหวัดนครพนม 

จํานวน 100,000 บาท 

 
      

  
โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําเพ่ือการเกษตร       
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จากบานนางบินทอง ศรีสุธรรม ถึงบานนาย

วิเชียร  แสงโคตร หมูท่ี 11 บานดงอินํา ตําบล

พระซอง อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม

รายละเอียดตามปริมาณงานท่ีเทศบาลกําหนด  

(กองชาง) 

(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561-

2564  ป 2561ฉบับเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง 

ครั้งท่ี1 พ.ศ.2561หนา 133 ขอ 18 )  

    โครงการติดตั้งไฟฟาสองสวางหมูท่ี 8 บานบอ

ดอกซอน 

จํานวน 100,000 บาท 

 

      

  
โครงการติดตั้งไฟฟาสองสวาง หมูท่ี 8 บานบอดอก

ซอน ตําบลพระซอง อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม

รายละเอียดตามปริมาณงานท่ีเทศบาลกําหนด 

(กองชาง) 

(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561-

2564 หนา 132 ขอ 43) 

      

 
 งานสวนสาธารณะ รวม 50,000 บาท 

 
  งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท 

 
   คาสาธารณูปโภค รวม 50,000 บาท 

 
   คาไฟฟา จํานวน 20,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจายเปนคาไฟฟาสวนสาธารณะเทศบาล

ตําบลพระซอง  

(กองชาง) 

      

 
   คาน้ําประปาคาน้ําบาดาล จํานวน 30,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจายเปนคาน้ําประปาสวนสาธารณะเทศบาล

ตําบลพระซอง  

(กองชาง) 

      

 
 งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล รวม 240,000 บาท 

 
  งบดําเนินงาน รวม 240,000 บาท 

 
   คาใชสอย รวม 240,000 บาท 

 
   รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ       

 
    รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ จํานวน 240,000 บาท 

 
      

  
คากําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย       
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เพ่ือจายเปนคาธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอยและ

คาใชจายอ่ืนๆท่ีเก่ียวของใหแกเทศบาลตําบลนาแก 

(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

 งานบําบัดน้ําเสีย รวม 590,000 บาท 
 

  งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท 
 

   คาใชสอย รวม 40,000 บาท 
 

   รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ       
 

    รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ จํานวน 40,000 บาท 
 

      

  
เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการในการขุดลอกทอ

ระบายน้ําประจําป  

(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

      

 
  งบลงทุน รวม 550,000 บาท 

 
   คาท่ีดินและส่ิงกอสราง รวม 550,000 บาท 

 
   คากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค       

 

    โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริม

เหล็กหมูท่ี2 

จํานวน 200,000 บาท 

 

      

  
โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก

จากขางบานนางสาวแวว พอชมพู ถึงสี่แยกบาน

กํานั น  หมู ท่ี  2 บ านพระซอง ตํ าบลพระซอง   

อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม ขนาดกวางเฉลี่ย 

0.50 เมตร ยาว 120.00  เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร 

รายละเอียดตามปริมาณงานท่ีเทศบาลกําหนด   

(กองชาง) 

 (แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561-

2564 หนา 123 ขอ 10 ) 

      

 

    โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริม

เหล็กหมูท่ี10 

จํานวน 150,000 บาท 

 

      

  
โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูท่ี 10 บานสองคอน ตําบลพระซอง

อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม จากบานนาย

เกชา พุทธวงค ถึงบานนายวิชัย วงคแกว  ขนาด

กวางเฉลี่ย 0.50 เมตร  ยาว 90.00 เมตร  

ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร รายละเอียดตามปริมาณ
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งานท่ีเทศบาลกําหนด 

(กองชาง) 

(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561-

2564  หนา 137 ขอ 62 )  

    โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริม

เหล็กหมูท่ี  3 

จํานวน 200,000 บาท 

 

      

  
โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริม

เหล็ก หนาบานนางรูนา หมูท่ี 3 บานพระซอง 

ตําบลพระซอง อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม

ขนาดกวางเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 120.00 เมตร

ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร  รายละเอียดตามปริมาณ

งานท่ีเทศบาลกําหนด 

(กองชาง) 

(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561-

2564 หนา 126 ขอ 19 )  

      

 
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  

 งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน รวม 445,000 บาท 
 

  งบดําเนินงาน รวม 315,000 บาท 
 

   คาใชสอย รวม 315,000 บาท 
 

   รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขา

ลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 
      

 
    คาใชจายในโครงการจัดทําแผนชุมชน จํานวน 20,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการจัดทําแผน

ชุมชนหมูบาน/ตําบล  เชน คาวัสดุอุปกรณ

คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา

วิทยากร  ตลอดจนคาใชจายตางๆท่ีจําเปน

สําหรับโครงการนี้ ฯลฯ  ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0891.4/ว

856 ลงวันท่ี 12 มีนาคม 2553 

เรื่อง การสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชน สู

การพัฒนาทองถ่ินและจังหวัดแบบบูรณาการ  

(กองสวัสดิการสังคม) 

(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปพ.ศ. 2561-

      

 



-135- 
 

2564  หนา 106 ขอ 2) 

    คาใชจายในโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว

พระราชดําริ 

จํานวน 50,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการเศรษฐกิจ

พอเพียงตามแนวพระราชดําริ  เชน คาวัสดุ

อุปกรณ คาวิทยากร คาปายประชา สัมพันธ 

ฯลฯ ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0891.4/ว1659 วันท่ี 24 สิงหาคม

2553  เรื่อง การสงเสริมบทบาทการมีสวนรวม

ของภาคประชาชนในการบรหิารงานขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

(กองสวัสดิการสังคม) 

(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ.2561-

2564 หนา 101 ขอ 2) 

      

 

    คาใชจายในโครงการสงเสริมความเขมแข็งของ

ชุมชน 

จํานวน 60,000 บาท 

 

      

  
เพ่ื อจ าย เป นค า ใช จ าย ใน โครงการจัด เว ที

ประชาคมคัดเลือกผูสูงอายุ,ผูพิการ,โครงการ

ฝกอบรมสงเสริมอาชีพ ,สงเสริมกิจกรรมและ

พัฒนากลุมสตรี/แมบาน เชน คาวัสดุอุปกรณ

คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทน

วิทยากร  ฯลฯ 

(กองสวัสดิการสังคม)  

(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปพ.ศ.2561-

2564 หนา 99 ขอ 2) 

      

 

    คาใชจายในโครงการสรางความปรองดอง

สมานฉันท 

จํานวน 30,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมโครงการ

สรางความปรองดองสมานฉันท เชน คาอาหาร

อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาตอบแทนวิทยากร   

คาวัสดุอุปกรณ  ปายประชาสัมพันธ ฯลฯ 

(กองสวัสดิการสังคม)  
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(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ.2561-

2564 หนา 106 ขอ 3) 

    โครงการจัดตั้งโรงเรียนผูสูงอายุตําบลพระซอง จํานวน 50,000 บาท 
 

      

  
เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการจัดตั้งโรงเรียน

ผูสูงอายุตําบลพระซอง เชน คาวัสดุอุปกรณ คา

วิทยากร คาปายประชาสัมพันธ ฯลฯ 

(กองสวัสดิการสังคม) 

(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปพ.ศ.2561-2564 ฉบับเพ่ิมเติม/

เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี1 พ.ศ.2561 หนา 89 ขอ 1)         

      

 

    โครงการจัดตั้งศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและ

สงเสริมอาชีพผูสูงอายุตําบลพระซอง 

จํานวน 10,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการจัดตั้งศูนย

พัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ

เชน คาวัสดุอุปกรณ คาวิทยากร  คาปาย

ประชาสัมพันธ ฯลฯ  

(กองสวัสดิการสังคม) 

(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปพ.ศ.2561-2564 ฉบับเพ่ิมเติม/

เปลี่ยนแปลง  ครัง้ท่ี1 พ.ศ.2561 หนา 89 ขอ 2)  

      

 

    โครงการพัฒนาศักยภาพคณะบริหารสภาเด็กและ

เยาวชนเทศบาลตําบลพระซอง 

จํานวน 20,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการพัฒนา

ศักยภาพคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน

เทศบาล เชน คาวัสดุอุปกรณ คาวิทยากร  คา

ปายประชาสัมพันธ ฯลฯ  

(กองสวัสดิการสังคม) 

(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับเพ่ิม 

เติม/เปลีย่นแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2561 หนา 90 ขอ 5)  

      

 

    โครงการสงเสริมสุขภาพและการออกกําลังกาย

ผูสูงอายุ 

จํานวน 20,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการสงเสริมสุขภาพ

และการออกกําลังกายผูสูงอายุเชน คาวัสดุ

อุปกรณ คาวิทยากร คาปายประชาสัมพันธฯลฯ  

(กองสวัสดิการสังคม) 

(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปพ.ศ.2561-2564 ฉบับเพ่ิมเติม/
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เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี1 พ.ศ.2561 หนา 89 ขอ 4)        

    โครงการจัดตั้งศูนยบริการคนพิการตําบลพระซอง จํานวน 10,000 บาท 
 

      

  
เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการจัดตั้ง

ศูนยบริการคนพิการตําบลพระซองเชน คาวัสดุ

อุปกรณ คาวิทยากร คาปายประชาสัมพันธฯลฯ  

(กองสวัสดิการสังคม) 

(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปพ.ศ. 2561-2564 ฉบับเพ่ิมเติม/

เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี1 พ.ศ.2561 หนา 85 ขอ 1)         

      

 

    โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงวัยใสใจ

เทคโนโลยี 

จํานวน 15,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการพัฒนา

ศักยภาพคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน

เทศบาล เชน คาวัสดุอุปกรณ คาวิทยากร  

คาปายประชาสัมพันธ ฯลฯ  

(กองสวัสดิการสังคม) 

(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปพ.ศ.2561-2564 ฉบับเพ่ิมเติม/

เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี1 พ.ศ.2561 หนา 89 ขอ 3)         

      

 
    โครงการสงเสริมคุณคาภูมิปญญาผูสูงวัย จํานวน 30,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการสงเสริม คุณคา

ภูมิปญญาผูสูงวัยเชน คาวัสดุอุปกรณ คาวิทยากร 

คาปายประชาสัมพันธ ฯลฯ   

(กองสวัสดิการสังคม) 

(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปพ.ศ.2561-2564  ฉบบัเพ่ิมเติม/

เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2561 หนา 89 ขอ 2)                                                        

      

 
  งบเงินอุดหนุน รวม 130,000 บาท 

 
   เงินอุดหนุน รวม 130,000 บาท 

 
   เงินอุดหนุนกิจการท่ีเปนสาธารณประโยชน       

 

    อุดหนุนโครงการกิจกรรมศูนยพัฒนาครอบครัวใน

ชุมชนตําบลพระซอง 

จํานวน 50,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจายอุดหนุนใหแกศูนยพัฒนาครอบครัวใน

ชุมชนตําบลพระซองในการจัดตั้งและดําเนินการ

กิจกรรมศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบล

พระซอง ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
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 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท

0808.2/ว3616 ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2559 

เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน

อุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559 

(กองสวัสดิการสังคม) 

(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปพ.ศ.2561-

2564 หนา 175 ขอ 1) 

    อุดหนุนโครงการสงเสริมกลุมอาชีพ จํานวน 50,000 บาท 
 

      

  
เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนใหแกกลุมอาชีพตําบล

พระซอง 16 หมูบาน ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว3616 ลงวันท่ี 

24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน 

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559 

(กองสวัสดิการสังคม)  

(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปพ.ศ.2561-

2564 หนา 176 ขอ 1) 

      

 
    อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนตําบลพระซอง จํานวน 30,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนใหแกสภาเด็กและ

เยาวชนตําบลพระซอง ตามหนังสือ 

สั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว3616 ลงวันท่ี 

24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559 

(กองสวัสดิการสังคม) 

(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปพ.ศ.2561-

2564 หนา 175 ขอ 2)  

      

 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  

 งานกีฬาและนันทนาการ รวม 390,000 บาท 
 

  งบดําเนินงาน รวม 180,000 บาท 
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   คาใชสอย รวม 180,000 บาท 
 

   รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขา

ลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 
      

 

    คาใชจายโครงการแขงขันกีฬาทองถิ่นสัมพันธ

อําเภอนาแก 

จํานวน 30,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมการ

แขงขันกีฬาทองถ่ินสัมพันธอําเภอนาแก เชน

คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาเบี้ย

เลี้ยงเจาหนาท่ี  คาวัสดุอุปกรณ คาของขวัญของ

รางวัล  และคาใชจายอ่ืนๆ ฯลฯ 

(สํานักปลัดเทศบาล)  

(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561-

2564 หนา 90 ลําดับท่ี 3) 

      

 

    คาใชจายโครงการแขงขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ

จังหวัดนครพนม 

จํานวน 50,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมการ

แขงขันกีฬาเทศบาลสัมพันธจังหวัดนครพนม

เชน คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องด่ืม  คา

เบี้ยเลี้ยงเจาหนาท่ี คาวัสดุอุปกรณ คาของขวัญ

ของรางวัล  และคาใชจายอ่ืนๆ ฯลฯ 

(สํานักปลัดเทศบาล) 

(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561-

2564 หนา 90 ลําดับท่ี 4) 

      

 

    คาใชจายในโครงการแขงขันกีฬานักเรียนเยาวชน

และประชาชนตานภัยยาเสพติด(พระซองคัพ) 

จํานวน 100,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมการ

แขงขันกีฬานักเรียนเยาวชนและประชาชน ตาน

ภัยยาเสพติด (พระซองคัพ) เชน   คาอาหาร

ค าอาห ารว างและ เครื่ อ งดื่ ม  ค า เบี้ ย เลี้ ย ง

เจาหนาท่ี คาวัสดุอุปกรณ   คาของขวัญของ

รางวัล  และคาใชจายอ่ืนๆ ฯลฯ 

(สํานักปลัดเทศบาล) 

(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561-

2564 หนา 89 ลําดับท่ี 1)  

      

 



-140- 
 

  งบเงินอุดหนุน รวม 210,000 บาท 
 

   เงินอุดหนุน รวม 210,000 บาท 
 

   เงินอุดหนุนสวนราชการ       
 

    อุดหนุนโครงการเขาคายลูกเสือสามัญ-เนตรนารี จํานวน 90,000 บาท 
 

      

  
เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนใหแกโรงเรียนในสังกัด

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน(สพฐ.)

จํานวน  6 โรงเรียนๆละ  15,000  บาท  ตาม

หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว3616 ลงวันท่ี 

24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559 

(สํานักปลัดเทศบาล) 

(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ.2561-

2564 หนา 173 ลําดับท่ี 2) 

      

 
    อุดหนุนโครงการแขงขันกีฬากรีฑานักเรียน จํานวน 120,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนใหแกโรงเรียนในสังกัด

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) ป

การศึกษา 2561 จํานวน  6  โรงเรียนๆ ละ 

20,000  บาท ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุดท่ี มท

0808.2/ว3616 ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2559

เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน

อุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559 

(สํานักปลัดเทศบาล) 

(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ.  2561-

2564 หนา 172 ลําดับท่ี 1) 

      

 
 งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น รวม 870,000 บาท 

 
  งบดําเนินงาน รวม 810,000 บาท 

 
   คาใชสอย รวม 810,000 บาท 

 

   รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขา

ลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 
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    คาใชจายโครงการจัดงานประเพณีวันข้ึนปใหม จํานวน 10,000 บาท 
 

      

  
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดงานวันข้ึนป

ใหม เชน คาดอกไม ธูปเทียน ปจจัยถวายพระ 

คาเครื่องไทยธรรม  คาอาหาร อาหารวางและ

เครื่องดื่ม  คาตกแตงสถานท่ี และวัสดุ อ่ืนๆท่ี

จําเปนในการจัดงาน ฯลฯ  

(สํานักปลัดเทศบาล) 

(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561-

2564 หนา 91 ลําดับท่ี 6) 

      

 
    คาใชจายในโครงการจัดงานประเพณีเขาพรรษา จํานวน 100,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือเปนคาใชจายในโครงการจัดงานประเพณี

เขาพรรษา เชน คาวัสดุอุปกรณจัดทําตนเทียน

คาตกแตงสถานท่ี ตกแตงตนเทียน เงินรางวัล 

ปจจัยถวายพระ เครื่องไทยทานและวัสดุอ่ืนๆ   

ท่ีจําเปนในการจัดงาน ฯลฯ  

(สํานักปลัดเทศบาล) 

(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561-

2564 หนา 90 ลําดับท่ี 5) 

      

 

    คาใชจายในโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต

ตําบลพระซอง 

จํานวน 150,000 บาท 

 

      

  
เพ่ื อจ ายเปนค าใชจ ายในการโครงการจัดงาน

ประเพณี สงกรานต ประจํ าป ตํ าบลพระซอง

เชน  คาอาหารอาหารวางและเครื่องดื่ม คาของขวัญ

ของรางวัล คามหรสพการแสดง  คาเชาเครื่อง

เสียง คาตอบแทนคณะกรรมการ  คาวัสดุอุปกรณ

และคาใชจายตางๆท่ีเก่ียวของในโครงการ ฯลฯ 

 (สํานักปลัดเทศบาล) 

(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561-

2564 หนา 91 ลําดับท่ี 7) 

      

 

    คาใชจายในโครงการประเพณีแขงขันเรือยาว

ตําบลพระซอง 

จํานวน 500,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการประเพณี

แขงขันเรือยาวตําบลพระซอง เชน  คาป าย
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โครงการ คาอาหาร  อาหารวางและเครื่องดื่มคา

ของขวัญ ของรางวัล   คามหรสพการแสดง  คา

เชาเครื่องเสียง  คาตอบแทนคณะกรรมการ

ตัดสิน คาวัสดุอุปกรณตางๆ และคาใชจายอ่ืน ๆ 

ท่ีจําเปนตองใชในโครงการ ฯลฯ 

(สํานักปลัดเทศบาล)  

(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561-

2564 หนา 92 ลําดับท่ี 9)  

    คาใชจายในโครงการสืบสานและสงเสริม

ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม 

จํานวน 50,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือเปนคาใชจายในโครงการฯ จัดกิจกรรมสงเสริม

และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีและรักษาไวซ่ึง

วัฒนธรรมตางๆของทองถ่ิน ประจําป2561   

(สํานักปลัดเทศบาล) 

(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561-2564

หนา 91 ลําดับท่ี 8) 

      

 
  งบเงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท 

 
   เงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท 

 
   เงินอุดหนุนสวนราชการ       

 

    อุดหนุนโครงการ/กิจกรรมงานประเพณีไหลเรือ

ไฟและงานกาชาด 

จํานวน 60,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนโครงการ/กิจกรรมงาน

ประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมใหแกสภา

วัฒนธรรมอําเภอนาแก ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด

ท่ี มท 0808.2/ว3616 ลงวันท่ี 24 มิถุนายน

2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

พ.ศ.2559 

(สํานักปลัดเทศบาล) 

  

      

 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน รวม 1,300,000 บาท 
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  งบลงทุน รวม 1,300,000 บาท 
 

   คาท่ีดินและส่ิงกอสราง รวม 1,300,000 บาท 
 

   คากอสรางส่ิงสาธารณูปการ       
 

    เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา k) จํานวน 50,000 บาท 
 

      

  
เพ่ือจายเปนเงินชดเชยคางานสิ่งกอสรางตาม

สัญญาแบบปรับราคาได (คา K) ของงานกอสราง

ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการ

จัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ดวน

ท่ี สุ ด  ท่ี  ก ค  (กวจ ) 0405.2/ว  110  ล งวั น ท่ี 

5 มีนาคม 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติใน

การกําหนดเง่ือนไขและหลักเกณฑสัญญาแบบ

ปรับราคาได  (คา k)  ไวในสัญญาจางกอสราง 

(กองชาง) 

      

 
   คากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค       

 
    โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมูท่ี 15 จํานวน 150,000 บาท 

 

      

  
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู

ท่ี15 บานโพนแพง ตําบลพระซอง อําเภอนาแก

จังหวัดนครพนม จากบานนายยศ กุลวงษา  ถึง  

บานนายแก คุยพร ขนาดกวางเฉลี่ย 5.00 เมตร   

ยาว 52.00 เมตร  หนา เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมี

พ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอยกวา 260 ตารางเมตร 

รายละเอียดตามปริมาณงานท่ีเทศบาลกําหนด 

(กองชาง) 

(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ.2561-2564 ฉบับเพ่ิมเติม/

เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1  พ.ศ.2561 หนา 126 ขอ 33)  

      

 
    โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมูท่ี 11 จํานวน 100,000 บาท 

 

      

  
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 

11 บานดงอินํา ตําบลพระซอง อําเภอนาแก

จังหวัดนครพนม ขนาดกวางเฉลี่ย 5.00 เมตร 

ยาว 35.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร หรือมี

พ้ืน ท่ีผิวจราจรไมนอยกวา 175 ตารางเมตร  

รายละ เอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนท่ี

กําหนด 
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(กองชาง) 

(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561-2564 ฉบบัเพ่ิมเติม/

เปลี่ยนแปลง  ครัง้ท่ี 1  พ.ศ.2561 หนา 125 ขอ 26 ) 

    โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมูท่ี 12 จํานวน 200,000 บาท 
 

      

  
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก

บานครูชํานาญ ไป หนองเรือ หมูท่ี 12 บานทา

จําปา ตําบลพระซอง อําเภอนาแก จังหวัด

น ค ร พ น ม (ต อ จ า ก ป  2561) ข น า ด ก ว า ง

เฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร  หนาเฉลี่ย 

0.15  เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอยกวา

350 ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงาน

และแบบแปลนท่ีกําหนด  

(กองชาง) 

(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ.2561-

2564  หนา 158 ขอ 36)  

      

 
    โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมูท่ี 16 จํานวน 200,000 บาท 

 

      

  
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก

ขางวิทยาลัยอาชีวนาแก ถึง ถนนหลวงสายนาแก 

-หนองญาติ  หมู ท่ี  16 บ านนาทุ งทองตํ าบล   

พระซอง อําเภอนาแก จังหวัดนครพนมขนาด

กวางเฉลี่ย  4.00 เมตร ยาว 87.00  เมตร 

หนาเฉลี่ย0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไม

นอยกวา 348 ตารางเมตรรายละเอียดตาม

ปริมาณงานและแบบแปลนท่ีกําหนด 

(กองชาง) 

(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561-2564 ฉบบัเพ่ิมเติม/

เปลี่ยนแปลง   ครั้งท่ี 1  พ.ศ.2561 หนา 128 ขอ  38) 

      

 
    โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมูท่ี 5 จํานวน 200,000 บาท 

 

      

  
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก

ศาลาประชาคม หมูท่ี 5 ถึง ปากบอริมน้ําบังบาน

นาสีนวล ตําบลพระซอง อําเภอนาแก จังหวัด

นครพนม ขนาดกวางเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว

70.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิว
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จราจรไมนอยกวา 350 ตารางเมตร รายละเอียด

ตามปริมาณงานและแบบแปลนท่ีกําหนด 

(กองชาง) 

(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561-2564 ฉบบัเพ่ิมเติม/

เปลี่ยนแปลง  ครัง้ท่ี 1  พ.ศ.2561หนา 119 ขอ 2 )  

    โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมูท่ี  9 จํานวน 100,000 บาท 
 

      

  
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบาน

นายศิริศักดิ์ ศรีสุธรรม ถึงบาน นายตุนอินทร

โสม หมูท่ี 9 บานหนองยอ ตําบลพระซอง อําเภอ

นาแก จังหวัดนครพนม ขนาดกวางเฉลี่ย 3.00

เมตร ยาว 58.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ

มีพ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอยกวา 174 ตารางเมตร

รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนท่ี

กําหนด  

(กองชาง) 

(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561-2564 ฉบบัเพ่ิมเติม/

เปลี่ยนแปลง  ครัง้ท่ี 1  พ.ศ.2561 หนา 122ขอ 15 ) 

      

 
    โครงการกอสรางถนนลูกรังเลียบลําน้ําบังหมูท่ี 10 จํานวน 100,000 บาท 

 

      

  
โครงการกอสรางถนนลูกรังเลียบลําน้ําบัง หมู 10 

บานสองคอน ตําบลพระซอง อําเภอนาแกจังหวัด

นครพนม ขนาดกวางเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 800.00 

เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไมนอย

กวา 632 ลบ.ม.รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ

แปลนท่ีกําหนด 

(กองชาง) 

(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561-

2564 หนา 156 ขอ 29) 

      

 
   คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงกอสราง       

 
    โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังหมู 14 จํานวน 100,000 บาท 

 

      

  
โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง สายวัดทา

กกตาล ถึง บอกวาง หมูท่ี 14 บานทาวัด ตําบล

พระซอง อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม ขนาด

กวางเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาวเฉลี่ย 800.00 เมตร
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หนาเฉลี่ย 0.20  เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม

นอยกวา 632.00 ลูกบาศกเมตร รายละเอียด

ตามปริมาณงานและแบบแปลนท่ีกําหนด 

(กองชาง) 

(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561-2564 ฉบบัเพ่ิมเติม/

เปลี่ยนแปลง  ครัง้ท่ี 1  พ.ศ.2561 หนา 126 ขอ 31 )  

    โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสายสวน  

ลุงแกถึงนานางไกร  นักบุญ หมูท่ี 15 บานโพนแพง 

จํานวน 100,000 บาท 

 

      

  
โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสายสวนลุงแกถึง

นานางไกร นักบุญ หมูท่ี 15 บานโพนแพงตําบล 

พระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม ขนาดกวาง

เฉลี่ย 4.00 เมตร ยาวเฉลี่ย 800.00 เมตร หนาเฉลี่ย 

0.20 เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไมน อยกวา

632.00 ลูกบาศกเมตรรายละเอียดตามปริมาณงาน

และแบบแปลนท่ีกําหนด 

(กองชาง) 

(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับเพ่ิมเติม 

/เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี 1  พ.ศ.2561  หนา  127  ขอ  35)  

      

 
แผนงานการเกษตร  

 งานสงเสริมการเกษตร รวม 340,000 บาท 
 

  งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท 
 

   คาใชสอย รวม 20,000 บาท 
 

   รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขา

ลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 
      

 
    โครงการปลูกพืชสมุนไพร จํานวน 20,000 บาท 

 

      

  
เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการปลูกพืชสมุนไพร  

เชน   คาวัสดุ  อุปกรณ  คาอาหาร  คาอาหารวาง

และเคร่ืองดื่ม  คาวิทยากร ฯลฯ  

(กองสวัสดิการสังคม) 

(แผนพฒันาทองถ่ินสีป่  พ.ศ. 2561 – 2564  ฉบบัเพิ่มเตมิ / 

เปลีย่นแปลง คร้ังที ่ 1  พ.ศ. 2561   หนา  91 ลาํดบัที่  1) 

      

 
   คาสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท 

 
   คาไฟฟา จํานวน 20,000 บาท 
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เพ่ือจายเปนคากระแสไฟฟาของสถานีสูบน้ําบาน

หนองยอ ถายโอนจากกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน 

(สํานักปลัดเทศบาล) 

      

 
  งบลงทุน รวม 300,000 บาท 

 
   คาท่ีดินและส่ิงกอสราง รวม 300,000 บาท 

 
   คากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค       

 

    โครงการขุดเจาะบอบาดาลเพ่ือการเกษตรหมูท่ี  

7  บานดงติ้ว 

จํานวน 100,000 บาท 

 

      

  
โครงการขุดเจาะบอบาดาลเพ่ือการเกษตร หมู

ท่ี 7 บานดงติ้ว ตําบลพระซอง อําเภอนาแก

จังหวัดนครพนม โดยขุดเจาะบอบาดาล  ขนาด

เสนผาศูนยกลาง 5 นิ้ว ทอพีวีซี ชั้น 8.5 จํานวน

5 บอ รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ

แปลนท่ีกําหนด  

(กองชาง) 

(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ.2561 - 2564  ฉบบัเพ่ิมเติม 

/เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี 1  พ.ศ.2561  หนา  131  ขอ  10) 

      

 

    โครงการขุดเจาะบอบาดาลเพ่ือการเกษตรหมูท่ี 1  

บานพระซอง 

จํานวน 100,000 บาท 

 

      

  
โครงการขุดเจาะบอบาดาลเพ่ือการเกษตร หมู

ท่ี1 บานพระซอง ตําบลพระซอง อําเภอนาแก

จังหวัดนครพนม  โดยขุดเจาะบอบาดาล  ขนาด

เสนผาศูนยกลาง5  นิ้ว ทอพีวีซี ชั้น 8.5 จํานวน

5 บอ รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ

แปลนท่ีกําหนด 

(กองชาง) 

(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับเพ่ิมเติม 

/เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1  พ.ศ.2561 หนา  129  ขอ  1) 

      

 

    โครงการขุดเจาะบอบาดาลเพ่ือการเกษตรหมูท่ี 2  

บานพระซอง 

จํานวน 100,000 บาท 

 

      

  
โครงการขุดเจาะบอบาดาลเพ่ือการเกษตร หมู

ท่ี 2 บานพระซอง ตําบลพระซอง อําเภอนาแก
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จังหวัดนครพนม โดยขุดเจาะบอบาดาล ขนาด

เสนผาศูนยกลาง 5 นิ้ว ทอพีวีซี ชั้น 8.5 จํานวน

5 บอ  รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ

แปลนท่ีกําหนด 

(กองชาง) 

(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับเพ่ิมเติม 

/เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี 1  พ.ศ.2561 หนา  129  ขอ  2) 

  

งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม 

 

รวม 

 

20,000 

 

บาท  
  งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท 

 
   คาใชสอย รวม 20,000 บาท 

 

   รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขา

ลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 
      

 
    โครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติฯ จํานวน 20,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจายเปนคาใชจายในกิจกรรม/โครงการปลูก

ตนไม เชน คาวัสดุ อุปกรณ อาหาร อาหารวาง

และเครื่องดื่ม ฯลฯ 

(กองสวัสดิการสังคม) 

(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  พ.ศ.2561- 2564

หนา 111 ขอ 1)          

      

 
แผนงานการพาณิชย  

 งานตลาดสด รวม 86,000 บาท 
 

  งบดําเนินงาน รวม 86,000 บาท 
 

   คาใชสอย รวม 36,000 บาท 
 

   รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ       
 

    รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ จํานวน 36,000 บาท 
 

      

  
คาจางเหมาในการลางตลาดสด เพ่ือใชจายใน

การจางเหมาทําความสะอาดตลาดสด 

(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

      

 
   คาสาธารณูปโภค รวม 50,000 บาท 

 
   คาไฟฟา จํานวน 50,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจายเปนคาไฟฟาตลาดสดเทศบาลตําบลพระซอง 

(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 
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แผนงานงบกลาง  

 งบกลาง รวม 11,677,940 บาท 
 

  งบกลาง รวม 11,677,940 บาท 
 

   งบกลาง รวม 11,677,940 บาท 
 

   เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 210,000 บาท 
 

      

  
- เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมใหแก

พนักงานจางเทศบาลตําบลพระซองรวมท้ังผูชวย

ครูผูดูแลเด็ก ตั้ง ไว 138,000 บาท 

เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมใหแก

พนักงานจางเทศบาลตําบลพระซองในอัตรารอย

ละ 5 ของคาจางท่ีตั้งไว รวมท้ังผูชวยครูผูดูแลเด็ก

ท่ีถายโอนจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน

(เทศบาลสมทบรอยละ 5) โดยถือปฏิบัติตาม

หนังสือและพระราชบัญญัติ  ดังนี้ 

1) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.

ท่ี มท 0809.5/ว9 ลงวันท่ี 22 มกราคม 2557

เรื่อง การจายเงินเบีย้ประกันสังคมของพนักงานจาง 

2) หนงัสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0809.5/ว 81 ลงวนัท่ี 10 กรกฎาคม

2557 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง 

มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับ พนักงานจาง 

3) พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 

และแกไขเพ่ิมเติม 

(สํานักปลัดเทศบาล) 

(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  พ.ศ. 2561-

2564 หนา 94 ลําดับท่ี 5) 

- เพ่ือจายเปนเงินประกันสังคมใหแกพนักงาน
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จางตามภารกิจ (ผูชวยครูผูดูแลเด็ก) 

 ตั้งไว 72,000 บาท 

ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) ห นั ง สื อ ก ร ม ส ง เส ริ ม ก า ร ป ก ค ร อ ง

ทองถ่ิน  ดวนมาก ท่ี มท 0809.4/ว 1875  ลง

วัน ท่ี   21  มิ ถุน ายน   2561  เรื่ อ ง   ซั กซ อม

แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ  พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนสําหรับ

สนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

(สํานักปลัดเทศบาล) 

   เบ้ียยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 6,852,000 บาท 
 

      

  
เพ่ือจายเปนเบี้ยยังชีพใหกับผูสูงอาย ุตาม

หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท

0808.2/ว 3028  ลงวันท่ี6 มิถุนายน 2561

เรื่อง  ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน

ท่ี  มท  0810.6/ว  2076 ลงวัน ท่ี  5 กรกฎาคม

2561 เรื่อ ง  การซักซอมแนวทางการตั้ งงบ 

ป ระม าณ ราย จ า ย ป ระจํ าป งบ ป ระม าณ

พ.ศ. 2562  เงิน อุดหนุน ท่ัวไป   เงิน อุดหนุน

สําหรับโครงการเสริมสรางสวัสดิการทางสังคม

ใหแกผูพิการและทุพพลภาพ  โครงการสนับสนุน

การจัดสวัสดิการทางสังคมแกผูดอยโอกาสทาง

สังคม และโครงการสรางหลักประกันดานราย

ไดแกผูสูงอายุ 

(กองสวัสดิการสังคม) 

(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปพ.ศ.2561-

2564  หนา 93 ขอ 1)         

      

 
   เบ้ียยังชีพคนพิการ จํานวน 3,840,000 บาท 

 
      

  
เพ่ือจายเปนเบี้ยยังชีพใหแกผูพิการ ตามหนังสือ       
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สั่งการ ดังนี้ 

 1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมาก ท่ี มท

0808.2/ว 3028  ลงวันท่ี 6 มิถุนายน 2561

เรื่อง  ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562  ของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

2) หนั งสื อกรมส งเสริมการปกครองท องถ่ิ น

ท่ี   มท   0810.6/ว 2076  ลงวั น ท่ี 5 กรกฎาคม

2561  เรื่อง  การซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณ

รายจ ายประจํ าป งบประมาณ  พ.ศ. 2562 เงิน

อุดหนุ น ท่ั วไป  เงินอุดหนุ นสํ าหรับโครงการ

เสริมสรางสวัสดิการทางสังคมใหแกผู พิการและ

ทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทาง

สังคมแกผูดอยโอกาสทางสังคม และโครงการสราง

หลักประกันดานรายไดแกผูสูงอายุ   

(กองสวัสดิการสังคม) 

(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปพ.ศ.2561-

2564  หนา 94 ขอ 2)        

   เบ้ียยังชีพผูปวยเอดส จํานวน 6,000 บาท 
 

      

  
เพ่ือจายเปนเงินสงเคราะหเบีย้ยังชีพผูปวยเอดส

ถายโอนจากกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน

จํานวน 1 คน (อัตราคนละ  500 บาท/เดือน) 

ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

 1) หนั งสื อกระทรวงมห าด ไทย  ด วนมาก

ท่ี  มท  0808.2/ว  3028 ลงวัน ท่ี  6 มิ ถุน ายน

2561 เรื่ อ ง  ซั กซ อมแนวท างการจั ด ทํ างบ 

ป ระม าณ ราย จ า ย ป ระจํ าป งบ ป ระม าณ

พ.ศ. 2562  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

2) ห นั ง สื อ ก ร ม ส ง เส ริ ม ก า ร ป ก ค ร อ ง

ท อ ง ถ่ิ น  ท่ี  มท  0810.6/ว  2076  ล งวั น ท่ี  5

กรกฎ าคม   2561  เรื่ อ ง   การซักซ อมแนว

ทางการตั้ ง งบประมาณ รายจ ายป ระจํ าป

งบประมาณ พ.ศ. 2562  เงินอุดหนุนท่ัวไป เงิน

อุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสรางสวัสดิการทาง
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สังคมใหแกผูพิการและทุพพลภาพ  โครงการ

สนั บ สนุ น ก ารจั ดส วั ส ดิ ก ารท างสั งคมแก

ผูดอยโอกาสทางสังคม  และโครงการสราง

หลักประกันดานรายไดแกผูสูงอายุ  

(กองสวัสดิการสังคม)  

(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปพ.ศ.2561-

2564  หนา 94 ขอ 3)        

    

สํารองจาย 

 

จํานวน 

 

200,000 

 

บาท  

      

  
เพ่ือจายเปนคาใชจายตอการเผชิญเหตุสาธารณภัย

ตลอดปและเพ่ือกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน

หรือบรรเทาปญหาความเดือดรอนของประชาชน

เปนสวนรวมเทานั้น  เชน  การปองกันและแกไข

ปญหาอุทกภัย น้ําปาไหลหลากแผนดินถลม ภัย

แลง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟปาและหมอก

ควัน  และโรคติ ดต อ  ตามหนั งสื อกระทรวง 

มหาดไทย ดวนมาก ท่ี  มท 0808.2/ว 3028 ลง

วันท่ี 6  มิถุนายน 2561 เรื่อง  ซักซักแนวทางการ

จัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2562  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(สํานักปลัดเทศบาล)  

      

 
   รายจายตามขอผูกพัน       

 
    คาใชจายในการจัดการจราจร จํานวน 10,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจายเปนคา ทาส ี,ตีเสน,แบงชองจราจร,ปาย

จราจรและคาบํารุงซอมแซมอุปกรณจราจร

ตางๆ และเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ ฯลฯ  

(สํานักปลัดเทศบาล)  

      

 

    คาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย 

(ส.ท.ท.) 

จํานวน 31,700 บาท 

 

      

  
เพ่ือจายเปนเงินคาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหง

ประเทศไทย อัตรารอยละ 1/6 ของรายรับจริง

ในปท่ีผานมา(ยกเวนเงินกู เงินจายขาดเงินสะสม

และเงินอุดหนุนทุกประเภท) คํานวณได ดังนี้
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รายรับจริงของป พ.ศ. 2560 ยกเวนรายการ 

ดังกลาวขางตน เปนเงิน 18,948,321.23 บาท

(18,948,321.23X0.00167 = 31,643.69 บาท)

(สํานักปลัดเทศบาล) 

    เงินสมทบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ จํานวน 142,000 บาท 
 

      

  
เพ่ือจายเปน เงินสมทบกองทุนหลักประกัน

สุขภาพระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี ตามประกาศ

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง

การกําหนด หลักเกณฑเพ่ือสนับสนุนใหองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินดําเนินงานและบริหาร

จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ

ทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี พ.ศ.2557 และแกไขเพ่ิมเติม

ถึงปจจุบัน  โดยตั้งเงินสมทบไมนอยกวา รอย

ละ  50 ของเงิน ท่ี ได รับ จั ดสรรจากกองทุน

หลักประกันสุขภาพแหงชาติ  

(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)  

(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  พ.ศ. 2561 -

 2564  หนา 94  ลําดับท่ี 4) 

      

 
   เงินชวยพิเศษ จํานวน 10,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือคาทําศพพนักงาน

เทศบาลและลูกจาง ท่ีเสียชีวิตระหวางปฏิบัติ

ราชการ 

(สํานักปลัดเทศบาล)  

      

 

   เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน

ทองถิ่น (กบท.) 
จํานวน 376,240 บาท 

 

      

  
เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ

ขาราชการสวนทองถ่ินในอัตรารอยละ 2 ของ

ประมาณการรายรับทุกประเภทตามงบประมาณ

รายจายท่ัวไป (ยกเวน พันธบัตร เงินกู เงินท่ีมีผู

อุ ทิ ศ ให และเงิน อุดหนุน )คํ านวณ ได   ดั งนี้

ป ระมาณ การรายรับ งบประมาณ รายจ าย

ป ร ะ จํ า ป  2562 หั ก ร า ย ก า ร ย ก เว น  ร ว ม

ท้ังสิ้น 18,812,000 บาท (18,812,000 x 2% =
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376,240) ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง

ท องถ่ิน  ท่ี  มท  0808.5 /ว  2305 ลงวัน ท่ี  26

กรกฎาคม  2561 

(สํานักปลัดเทศบาล)  

 



10,000

10,000

31,700

142,000

6,000

210,000

6,852,000

376,240

200,000

3,840,000

120,000 120,000

1,490,400 1,490,400   -153-

งบ/หมวด/ประเภทรายจาย

เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย

แผนงาน

การศึกษา

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รวม
แผนงาน แผนงานงบ

กลาง

แผนงานการ

พาณิชย

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงานสราง

ความเขมแข็ง

ของชุมชน

แผนงานเคหะ

และชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห

แผนงาน

สาธารณสุข

งบกลาง งบกลาง

เงินชวยพิเศษ 10,000

คาใชจายในการจัดการจราจร 10,000

เงินสมทบหลักประกันสุขภาพ

แหงชาติ
142,000

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 210,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ

บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น 

(กบท.)

376,240

เบี้ยยังชีพคนพิการ 3,840,000

คาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหง

ประเทศไทย (ส.ท.ท.)
31,700

รายจายตามขอผูกพัน

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 6,852,000

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 6,000

สํารองจาย 200,000

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภา

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนง

นายก/รองนายก
เงินเดือน (ฝาย

การเมือง)



งบ/หมวด/ประเภทรายจาย
แผนงาน

การศึกษา

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รวม
แผนงาน แผนงานงบ

กลาง

แผนงานการ

พาณิชย

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงานสราง

ความเขมแข็ง

ของชุมชน

แผนงานเคหะ

และชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห

แผนงาน

สาธารณสุข

198,720 198,720

695,520 695,520

120,000 120,000

363,000 1,406,640 1,252,000 3,829,640

24,000 24,000

37,000 29,220 77,000 225,220

808,000 2,119,300 266,700 5,671,000 10,625,000

42,000 408,000 560,000

10,000 30,000 70,000 156,000

20,000 20,000

360,000 395,000 755,000

36,000 42,000 28,000 300,000 532,000

5,000 15,000 30,000

36,000 480,000 140,000 728,000

250,000 250,000

20,000

350,000

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่

ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก

องคการบริหารสวนตําบล

12,000 70,000

เงินเดือนพนักงาน 760,000 1,000,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 108,000 700,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง

เงนคาตอบแทนพเศษนายก/

รองนายก

50,000 60,000

คาตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 10,000 36,000

คาเบี้ยประชุม

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอัน

เปนประโยชนแกองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น

เงินเดือน (ฝาย

ประจํา)

งบบุคลากร

เงินประจําตําแหนง

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอก

เวลาราชการ
5,000 5,000

คาเชาบาน 42,000 84,000

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 72,000

คาจางเหมาบริการตาง ๆ 20,000

คาจางเหมาบริการแรงงาน 350,000

คาจางเหมาบริการ
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งบ/หมวด/ประเภทรายจาย
แผนงาน

การศึกษา

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รวม
แผนงาน แผนงานงบ

กลาง

แผนงานการ

พาณิชย

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงานสราง

ความเขมแข็ง

ของชุมชน

แผนงานเคหะ

และชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห

แผนงาน

สาธารณสุข

20,000 20,000

15,000 15,000

20,000 20,000

30,000 30,000

10,000 10,000

80,000 80,000

5,000 5,000

5,000 5,000

30,000 30,000   -155-

50,000 50,000

คาเชาทดนทตงตลาดสดตาบล

พระซอง

คาใชจายในการสํารวจและรังวัด

ที่ดินสาธารณประโยชน

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและ

พิธีการ

คาใชจายโครงการแขงขันกีฬา

ทองถิ่นสัมพันธอําเภอนาแก

คาวารสารสิ่งพิมพ/จัดพิมพ /คา

ถายเอกสาร

คาใชจายในการรับบริการ

คาาเบี้ยประกันภัย

คาของขวัญ ของรางวัลหรือเงิน

รางวัล หรือคาพวงมาลัย ชอ

ดอกไม ฯลฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ

ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย

หมวดอื่นๆ

คาชดใชสินไหมทดแทนความ

เสียหาย

คาใชจายโครงการแขงขันกีฬา

เทศบาลสัมพันธจังหวัดนครพนม



งบ/หมวด/ประเภทรายจาย
แผนงาน

การศึกษา

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รวม
แผนงาน แผนงานงบ

กลาง

แผนงานการ

พาณิชย

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงานสราง

ความเขมแข็ง

ของชุมชน

แผนงานเคหะ

และชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห

แผนงาน

สาธารณสุข

10,000 10,000

10,000 10,000

100,000

5,000 5,000

100,000 100,000

30,000 380,000 510,000

10,000 10,000

150,000 150,000

100,000 100,000
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100,000 100,000

คาใชจายโครงการจัดงาน

ประเพณีวันขึ้นปใหม

คาใชจายโครงการสงเสริม

กิจกรรมผูสูงอาย/ุผูพิการ
100,000

คาใชจายโครงการจัดงานวัน

เทศบาล

คาใชจายในการจัดงานวันเด็ก

แหงชาติ

คาใชจายเงินรางวัลสวนแบง

คาปรับจราจร

คาใชจายในการเดินทางไป

ราชการของ อปพร. ของ

เทศบาลตําบลพระซอง

คาใชจายในการเดินทางไป

ราชการ
50,000 50,000

คาใชจายในโครงการแขงขัน

กีฬานักเรียนเยาวชนและ

ประชาชนตานภัยยาเสพติด

(พระซองคัพ)

คาใชจายในการเลือกตั้ง

คาใชจายในโครงการจัดงาน

ประเพณีเขาพรรษา



งบ/หมวด/ประเภทรายจาย
แผนงาน

การศึกษา

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รวม
แผนงาน แผนงานงบ

กลาง

แผนงานการ

พาณิชย

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงานสราง

ความเขมแข็ง

ของชุมชน

แผนงานเคหะ

และชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห

แผนงาน

สาธารณสุข

150,000 150,000

20,000 20,000

50,000 50,000

10,000 10,000

10,000 10,000

500,000 500,000

40,000
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24,000 24,000

คาใชจายในโครงการจัดงาน

ประเพณีสงกรานตตําบลพระซอง

คาใชจายในโครงการจัดทําหรือ

ปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษีและ

ทะเบียนทรัพยสิน

คาใชจายในโครงการจัดทําแผน

ชุมชน

คาใชจายในโครงการ

ประชาสัมพันธเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี

คาใชจายในโครงการดําเนินงาน

ของศูนยกูชีพเทศบาลตําบลพระ

ซอง

คาใชจายในโครงการปองกัน

บรรเทาและบําบัดรักษาโรคติดตอ
40,000

คาใชจายในโครงการประเพณี

แขงขันเรือยาวตําบลพระซอง

คาใชจายในโครงการปองกันและ

ลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล



งบ/หมวด/ประเภทรายจาย
แผนงาน

การศึกษา

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รวม
แผนงาน แผนงานงบ

กลาง

แผนงานการ

พาณิชย

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงานสราง

ความเขมแข็ง

ของชุมชน

แผนงานเคหะ

และชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห

แผนงาน

สาธารณสุข

20,000 20,000

10,000 10,000

400,000 400,000

10,000

80,000

50,000 50,000

60,000 60,000
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30,000 30,000

งบดําเนินงาน

คาใชสอย

คาใชจายในโครงการฝกซอม

แผนการปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย

คาใชจายในโครงการพัฒนา

บุคลากรเทศบาลตําบลพระซอง

คาใชจายในโครงการฝกอบรมให

ความรูเกี่ยวกับภาษีและ

คาธรรมเนียม

คาใชจายในโครงการรวมแรงรวม

ใจตานภัยไขเลือดออก
80,000

คาใชจายในโครงการรณรงค

ตอตานยาเสพติด
10,000

คาใชจายในโครงการสงเสริม

ความเขมแข็งของชุมชน

คาใชจายในโครงการเศรษฐกิจ

พอเพียงตามแนวพระราชดําริ

คาใชจายในโครงการสรางความ

ปรองดองสมานฉันท



งบ/หมวด/ประเภทรายจาย
แผนงาน

การศึกษา

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รวม
แผนงาน แผนงานงบ

กลาง

แผนงานการ

พาณิชย

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงานสราง

ความเขมแข็ง

ของชุมชน

แผนงานเคหะ

และชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห

แผนงาน

สาธารณสุข

50,000 50,000

20,000 20,000

50,000 50,000

10,000 10,000

20,000 20,000

20,000 20,000

30,000

  -159-

10,000 10,000

คาใชจายในโครงการสืบสานและ

สงเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี

และวัฒนธรรม

โครงการ จัดตั้งโรงเรียนผูสูงอายุ

ตําบลพระซอง

คาใชจายในโครงการอบรม

คุณธรรม จริยธรรม บุคลากร

เทศบาลตําบลพระซอง

โครงการ พัฒนาศักยภาพคณะ

บริหารสภาเด็กและเยาวชน

เทศบาลตําบลพระซอง

โครงการ จัดตั้งศูนยพัฒนา

คุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพ

ผูสูงอายุตําบลพระซอง

โครงการขับเคลื่อนตลาดประชา

รัฐ ทองถิ่นสุขใจดานอนามัย

สิ่งแวดลอมและดานอาหาร

ปลอดภัย

30,000

โครงการ สงเสริมสุขภาพและ

การออกกําลังกายผูสูงอายุ

โครงการจัดตั้งศูนยบริการคน

พิการตําบลพระซอง



งบ/หมวด/ประเภทรายจาย
แผนงาน

การศึกษา

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รวม
แผนงาน แผนงานงบ

กลาง

แผนงานการ

พาณิชย

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงานสราง

ความเขมแข็ง

ของชุมชน

แผนงานเคหะ

และชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห

แผนงาน

สาธารณสุข

20,000 20,000

20,000 20,000

15,000 15,000

10,000

10,000

20,000

30,000 30,000

253,300 253,300

730,100 730,100
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โครงการปลูกปาเฉลิมพระ

เกียรติฯ

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูง

วัยใสใจเทคโนโลยี

โครงการปลูกพืชสมุนไพร

โครงการลดปริมาณและคัดแยก

ขยะอินทรียหรือขยะเปยก

ครัวเรือน

10,000

โครงการรณรงครักษาความ

สะอาดชุมชน
10,000

โครงการสงเสริมคุณคาภูมิ

ปญญาผูสูงวัย

โครงการสงเสริมการออกกําลัง

กายเพื่อสุขภาพ
20,000

โครงการสนับสนุนคาใชจายใน

การบริหารสถานศึกษา 

(คาอาหารกลางวัน)

โครงการสนับสนุนคาใชจายใน

การบริหารสถานศึกษา (คา

จัดการเรียนการสอน)



งบ/หมวด/ประเภทรายจาย
แผนงาน

การศึกษา

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รวม
แผนงาน แผนงานงบ

กลาง

แผนงานการ

พาณิชย

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงานสราง

ความเขมแข็ง

ของชุมชน

แผนงานเคหะ

และชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห

แผนงาน

สาธารณสุข

60,000

40,000

20,000

300,000 30,000 60,000 420,000

30,000

20,000 40,000 110,000

20,000 70,000 140,000

130,000 5,000 140,000

70,000 150,000 300,000

20,000 90,000
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50,000

โครงการสํารวจขอมูลจํานวน

สัตวและขึ้นทะเบียนสัตวตาม

โครงการสัตวปลอดโรคคน

ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา

40,000

โครงการสัตวปลอดโรคคน

ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา 

ตามพระปณิธานศาสตราจารย 

ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟา

จุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราช

กุมารี

60,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 30,000

โครงการอาสาสมัครทองถิ่นรักษ

โลกตําบลพระซอง
20,000

คาวัสดุ

วัสดุเครื่องแตงกาย

วัสดุคอมพิวเตอร 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย

30,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 5,000

30,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 50,000

50,000

80,000

วัสดุงานบานงานครัว 70,000



งบ/หมวด/ประเภทรายจาย
แผนงาน

การศึกษา

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รวม
แผนงาน แผนงานงบ

กลาง

แผนงานการ

พาณิชย

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงานสราง

ความเขมแข็ง

ของชุมชน

แผนงานเคหะ

และชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห

แผนงาน

สาธารณสุข

1,558,160 1,558,160

100,000 5,000 110,000

10,000 25,000 55,000

30,000 130,000 230,000

3,000 3,000

5,000 5,000

30,000 30,000

30,000 20,000 50,000

50,000 20,000 20,000 130,000 220,000

10,000 13,000

15,000 15,000

50,000 50,000

100,000 100,000

50,000 50,000

35,000 35,000
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47,500 47,500

ุ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 10,000

คาอาหารเสริม (นม)

10,000

วัสดุกอสราง 5,000

วัสดุอื่น

วัสดุสํานักงาน 40,000 30,000

คาบริการโทรศัพท

วัสดุการศึกษา

คาบริการไปรษณีย 3,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเกาอี้พลาสติก

จัดซื้อเต็นท

ครุภัณฑกีฬา

จัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง 

 จํานวน  5  เครื่อง

คา

สาธารณูปโภค

ครุภัณฑงานบานงานครัว

ชุดรับแขก จํานวน 1 ชุด

คาไฟฟา

จัดซื้อโตะพับเอนกประสงค



งบ/หมวด/ประเภทรายจาย
แผนงาน

การศึกษา

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รวม
แผนงาน แผนงานงบ

กลาง

แผนงานการ

พาณิชย

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงานสราง

ความเขมแข็ง

ของชุมชน

แผนงานเคหะ

และชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห

แผนงาน

สาธารณสุข

400,000

500,000

177,000
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1,000,000 1,000,000

คาครุภัณฑ

จัดซื้อเครื่องออกกําลังกายพรอม

ติดตั้ง  (ตามจุดติดตั้งที่เทศบาล

กําหนด)   ในเขตเทศบาลตําบล

พระซอง  (เขต 2)

500,000

จัดซื้อเครื่องออกกําลังกายพรอม

ติดตั้ง  (ตามจุดติดตั้งที่เทศบาล

กําหนด)  ในเขตเทศบาลตําบล

พระซอง (เขต 1)

400,000

จัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน  

จํานวน  3  เครื่อง
177,000

ครุภัณฑการเกษตร

รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)  

ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 

2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต

สูงสุดไมต่ํากวา  110  กิโลวัตต

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ



งบ/หมวด/ประเภทรายจาย
แผนงาน

การศึกษา

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รวม
แผนงาน แผนงานงบ

กลาง

แผนงานการ

พาณิชย

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงานสราง

ความเขมแข็ง

ของชุมชน

แผนงานเคหะ

และชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห

แผนงาน

สาธารณสุข

50,000

150,000

100,000

200,000

200,000

200,000

100,000
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100,000

200,000 200,000

150,000 150,000

งบลงทุน

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู 11
100,000

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู 16
200,000

โครงการกอสรางถนนลูกรัง

เลียบลําน้ําบัง หมู 10
100,000

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก  หมู 15
150,000

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา

ได (คา k)
50,000

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู 5
200,000

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู 12
200,000

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู 9
100,000

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 10

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา

คอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู 2



งบ/หมวด/ประเภทรายจาย
แผนงาน

การศึกษา

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รวม
แผนงาน แผนงานงบ

กลาง

แผนงานการ

พาณิชย

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงานสราง

ความเขมแข็ง

ของชุมชน

แผนงานเคหะ

และชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห

แผนงาน

สาธารณสุข

200,000 200,000

200,000 200,000

100,000 100,000

100,000 100,000

100,000 100,000
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100,000 100,000

100,000 100,000

คาที่ดินและ

สิ่งกอสราง
โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา 

หมู 6 บานนาเหนือ

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 3

โครงการขุดเจาะบอบาดาลเพื่อ

การเกษตร หมูที่  7  บานดงติ้ว

โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา

เพื่อการเกษตร หมที่ 11 บาน

ดงอินํา ตําบลพระซอง อําเภอ

นาแก จังหวัดนครพนม

โครงการขุดเจาะบอบาดาลเพื่อ

การเกษตร  หมูที่  2  บานพระ

ซอง

โครงการขุดเจาะบอบาดาลเพื่อ

การเกษตร  หมูที่  1  บานพระ

ซอง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน

และสิ่งกอสราง

โครงการติดตงไฟฟาสองสวาง 

หมูที่ 8 บานบอดอกซอน



งบ/หมวด/ประเภทรายจาย
แผนงาน

การศึกษา

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รวม
แผนงาน แผนงานงบ

กลาง

แผนงานการ

พาณิชย

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงานสราง

ความเขมแข็ง

ของชุมชน

แผนงานเคหะ

และชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห

แผนงาน

สาธารณสุข

100,000

100,000

15,000 15,000
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26,000 26,000

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน

ลูกรังสายสวนลุงแกถึงนานางไกร

 นักบุญ หมูที่ 15 บานโพนแพง

100,000

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน

ลูกรัง หมู 14
100,000

คาจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย 

ประเมินความพึงพอใจ หรือ

พัฒนาระบบตางๆ

งบรายจายอื่น รายจายอื่น

รายจายอื่น

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น

เงินอุดหนุนกิจการที่เปน

สาธารณประโยชน

อุดหนุนโครงการขอรับเงิน

อุดหนุนเพื่อจัดหาบุคลากร และ

วัสดุครุภัณฑประจําศูนยปฏิบัติ

ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจ

หนาที่ขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นระดับอําเภอ



งบ/หมวด/ประเภทรายจาย
แผนงาน

การศึกษา

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รวม
แผนงาน แผนงานงบ

กลาง

แผนงานการ

พาณิชย

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงานสราง

ความเขมแข็ง

ของชุมชน

แผนงานเคหะ

และชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห

แผนงาน

สาธารณสุข

50,000 50,000

50,000 50,000

30,000 30,000

320,000
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60,000 60,000

90,000 90,000

120,000 120,000

90,000 90,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการสงเสริมกลุม

อาชีพ

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการ/กิจกรรมงาน

ประเพณีไหลเรือไฟและงาน

กาชาด

อุดหนุนโครงการกิจกรรมศูนย

พัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบล

พระซอง

โครงการอุดหนุนสําหรับการ

ดําเนินงานตามแนวทาง

โครงการพระราชดําริดาน

สาธารณสุข

320,000

อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชน

ตําบลพระซอง

อุดหนุนโครงการเขาคายลูกเสือ

สามัญ-เนตรนารี

อุดหนุนโครงการแขงขันความ

เปนเลิศทางวิชาการ

อุดหนุนโครงการแขงขันกีฬา 

กรีฑานักเรียน



งบ/หมวด/ประเภทรายจาย
แผนงาน

การศึกษา

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รวม
แผนงาน แผนงานงบ

กลาง

แผนงานการ

พาณิชย

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงานสราง

ความเขมแข็ง

ของชุมชน

แผนงานเคหะ

และชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห

แผนงาน

สาธารณสุข

45,000

2,268,000 2,268,000

86,000 360,000 1,260,000 445,000 3,601,000 8,631,720 1,838,700 13,303,140 48,312,500
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รวม 11,677,940 1,300,000 1,282,000 4,527,000

อุดหนุนอาหารกลางวัน

อุดหนุนโครงการรณรงคตอตาน

ยาเสพติดในสถานศึกษา(To be 

number one)

45,000
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