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ส่วนที่ 1 
 

ค ำแถลงประกอบงบประมำณรำยจ่ำย 

ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2561 

ของ 

 

 

เทศบำลต ำบลนำม่อง 

อ ำเภอกุดบำก จังหวัดสกลนคร 
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ค ำแถลงงบประมำณ 

ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2561 

ท่านประธานสภา ฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาม่อง 

 บัดนี้ถึงเวลาที่ผู้บริหารเทศบาลต าบลนาม่อง  จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติเรื่องงบประมาณ

รายจา่ยประจ าปีต่อสภาเทศบาลต าบลนาม่อง  ฉะนั้น  ในโอกาสนี้ผู้บริหารเทศบาลต าบลนาม่องจึงขอ

ชี้แจงให้ท่านประธานฯ และสมาชิกสภาฯทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์คลังตลอดจนหลักการและ

แนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561   ดังตอ่ไปนี ้

 

1.  สถำนะกำรคลัง 

1.1  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

 ในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560  ณ  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2560  เทศบาลต าบลนาม่อง 

มสีถานะการเงนิดังนี้ 

 ณ วันที่  30  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  2560 

1.1.1  เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 46,507,200.62  บาท 

1.1.2  เงินสะสม   17,117,897.53 บาท 

1.1.3  ทุนส ารองเงินสะสม         16,839,908.01  บาท 

1.1.4  รายการกันเงนิไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่ายจ านวน        -        โครงการ 

รวม            บาท 

1.1.5  รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผู้กพัน  จ านวน  - โครงการ 

รวม             บาท 

2. กำรบริหำรงบประมำณในปีงบประมำณ  พ.ศ. 2559 

2.1  รายรับจริงทั้งสิน้            35,191,775.83  บาท  ประกอบด้วย 

 หมวดภาษีอาการ     182,374.92 บาท 

 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  500,378.20 บาท 

 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน    604,280.58 บาท 

 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  44,358  บาท 

 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด     289,143.54 บาท 

 หมวดรายได้จากทุน     -  บาท 

 หมวดภาษีจัดสรร     22,336,116.79 บาท 

 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป     17,940,449 บาท 
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2.2  เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์     -  บาท 

2.3  รายจ่ายจริง จ านวน  41,668,500.64  บาท ประกอบด้วย 

 งบกลาง    1,235,932 บาท 

 งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน คา่จ้างประจ า และค่าจา้งช่ัวคราว) 11,478,973.66  บาท 

 งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุและหมวดค่าสาธารณูปโภค  

          8,901,680.06 บาท 

 งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง)   14,698,830  บาท 

 งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)     - บาท 

 งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)     5,353,084.92 บาท 

2.4  รายจา่ยที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโ้ดยระบุวัตถุประสงค์ - บาท 

2.5  มกีารจา่ยเงินสะสมเพื่อด าเนนิการตามอ านาจหน้าที่จ านวน  - บาท 

3.  งบเฉพำะกำร 

   ประเภทกิจการ - กิจการ 

 ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559 

มรีายรับจริง     จ านวน  - บาท 

 รายจ่ายจรงิ     จ านวน  - บาท 

  กู้เงินจากธนาคาร/กสท./อื่นๆ   จ านวน  - บาท 

  ยืมเงนิสะสมจากเทศบาล   จ านวน  - บาท 

  ก าไรสุทธิ     จ านวน  - บาท 

  เงินฝากธนาคารทั้งสิน้ ณ วันที่   จ านวน  - บาท 

  ทรัพย์รับจ าน า     จ านวน  - บาท 
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ค าแถลงงบประมาณ 

ประจ าปีงบประมาณ 

เทศบาลต าบลนาม่อง 

อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

2.1  รำยรับ 

รำยรับ รำยรับจรงิ 

ป ี2559 

ประมำณ

กำร 

ป ี2560 

ประมำณ

กำร 

ป ี2561 

รำยได้จัดเก็บเอง 

 หมวดภาษีอากร 182,374.92 170,000 200,000 

หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ  และใบอนุญาต 500,378.20 33,000 600,000 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 604,280.58 530,000 650,000 

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 44,358 11,000 50,000 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 289,143.54 376,000 300,000 

หมวดรายได้จากทุน - 2,200 - 

รวมรำยได้จัดเก็บเอง 1,620,535.24 1,122,200 1,800,000 

รำยได้ที่รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หมวดภาษีจัดสรร 22,336,116.79 22,666,800 23,000,000 

รวมรำยได้ที่รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

22,336,116.79 22,666,800 23,000,000 

รำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 17,940,449 22,200,000 42,076,500 

หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ - 20,000,000 - 

รวมรำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

- 42,200,000 42,076,500 

รวม 65,853,753.06 65,989,000 66,876,500 
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ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

เทศบาลต าบลนาม่อง 

อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

2.2  รำยจ่ำย 

รำยจ่ำย รวมรำยจ่ำย

จริง  ป ี2557 

รวมรำยจ่ำย

จริง  ปี 2558 

รวมรำยจ่ำย

จริง  ป ี2559 

จ่ำยจำกงบประมำณ    

งบกลาง 719,257 864,792 1,235,932 

งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน คา่จ้างประจ า และค่าจา้ง

ช่ัวคราว) 

7,719,347 6,487,620 11,478,973.66 

งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสดุและ

หมวดค่าสาธารณูปโภค) 

9,872,663.01 8,471,277.90 8,901,680.06 

งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง) 8,982,700 13,906,367 14,698,830 

งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น) 2,480,592 - - 

งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 5,337,028.37 6,165,037.50 5,353,084.92 

รวมจ่ำยจำกงบประมำณ 35,111,587.38 35,895,094.40 41,668,501 
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ส่วนที่  2 

 

เทศบัญญัต ิ

เรื่อง 

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2561 

 

 

 

 

 

ของ 

เทศบำลต ำบลนำม่อง 

อ ำเภอกุดบำก จังหวัดสกลนคร 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ  2561  ของเทศบาลต าบลนาม่อง 

อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

ด้ำน ยอดรวม 

ด้ำนบริหำรงำนทั่วไป  

   แผนงานบริหารงานทั่วไป 17,341,620 

   แผนงานการรักษาความสงบภายใน 934,500 

ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม  

   แผนงานการศกึษา 12,545,360 

   แผนงานสาธารณสุข 3,329,040 

   แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,683,820 

   แผนงานเคหะและชุมชน 6,505,760 

   แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน - 

   แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ

นันทนาการ 

270,000 

ด้ำนกำรเศรษฐกิจ  

   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,698,000 

   แผนงานการเกษตร 20,000 

   แผนงานการพาณิชย์ - 

ด้ำนกำรด ำเนินงำนอื่น  

   แผนงานงบกลาง 18,548,400 

งบประมำณรำยจ่ำยทั้งสิ้น 66,876,500 
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รายจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย 

เทศบาลต าบลนาม่อง 

อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 

         งำน 

งบ 
งำนบรหิำรงำนท่ัวไป งำนบรหิำรงำนคลัง รวม 

งบบุคลำกร 8,897,920 1,923,460 10,821,380 

   เงินเดอืน(ฝ่ายการเมอืง) 2,624,640 0 2,624,640 

   เงินเดอืน(ฝ่ายประจ า) 6,273,280 1,923,460 8,196,740 

งบด ำเนินงำน 4,911,200 970,000 5,881,200 

   ค่าตอบแทน 584,000 81,000 665,000 

   ค่าใช้สอย 2,795,000 674,000 3,469,000 

   ค่าวัสดุ 1,155,000 165,000 1,320,000 

   ค่าสาธารณูปโภค 377,200 50,000 427,200 

งบลงทุน 503,000 136,040 639,040 

   ค่าครุภัณฑ์ 503,000 136,040 639,040 

 รวม 14,312,120 3,029,500 17,341,620 
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รายจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย 

เทศบาลต าบลนาม่อง 

อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 

         งำน 

งบ 

งำนบรหิำรงำนท่ัวไปเกี่ยวกับ

กำรรักษำควำมสงบภำยใน 

งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน

และระงับอัคคีภัย 
รวม 

งบด ำเนินงำน 635,000 100,000 735,000 

   ค่าใช้สอย 635,000 100,000 735,000 

งบลงทุน 199,500 0 199,500 

   ค่าครุภัณฑ์ 199,500 0 199,500 

 รวม 834,500 100,000 934,500 
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รายจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย 

เทศบาลต าบลนาม่อง 

อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

แผนงำนกำรศึกษำ 

         งำน 

งบ 

งำนบรหิำรงำนท่ัวไปเกี่ยวกับ

กำรศึกษำ 

งำนระดับก่อนวัยเรยีนและ

ประถมศึกษำ 
รวม 

งบบุคลำกร 4,592,520 0 4,592,520 

   เงินเดอืน(ฝ่ายประจ า) 4,592,520 0 4,592,520 

งบด ำเนินงำน 599,500 3,602,840 4,202,340 

   ค่าตอบแทน 30,000 0 30,000 

   ค่าใช้สอย 449,500 1,425,845 1,875,345 

   ค่าวัสดุ 75,000 2,176,995 2,251,995 

   ค่าสาธารณูปโภค 45,000 0 45,000 

งบลงทุน 50,300 0 50,300 

   ค่าครุภัณฑ์ 50,300 0 50,300 

งบเงินอุดหนุน 3,700,200 0 3,700,200 

   เงินอุดหนุน 3,700,200 0 3,700,200 

 รวม 8,942,520 3,602,840 12,545,360 
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รายจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย 

เทศบาลต าบลนาม่อง 

อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

แผนงำนสำธำรณสุข 

         งำน 

งบ 

งำนบรหิำรงำนท่ัวไปเกี่ยวกับ

สำธำรณสุข 

งำนบรกิำรสำธำรณสุขและ

งำนสำธำรณสุขอื่น 
รวม 

งบบุคลำกร 1,010,040 0 1,010,040 

   เงินเดอืน(ฝ่ายประจ า) 1,010,040 0 1,010,040 

งบด ำเนินงำน 1,845,000 415,000 2,260,000 

   ค่าตอบแทน 55,000 0 55,000 

   ค่าใช้สอย 1,575,000 315,000 1,890,000 

   ค่าวัสดุ 215,000 100,000 315,000 

งบลงทุน 59,000 0 59,000 

   ค่าครุภัณฑ์ 59,000 0 59,000 

 รวม 2,914,040 415,000 3,329,040 
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รายจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย 

เทศบาลต าบลนาม่อง 

อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 

         งำน 

งบ 

งำนบรหิำรงำนท่ัวไปเกี่ยวกับ

สังคมสงเครำะห์ 

งำนสวัสดิกำรสังคมและ

สังคมสงเครำะห์ 
รวม 

งบบุคลำกร 812,820 0 812,820 

   เงินเดอืน(ฝ่ายประจ า) 812,820 0 812,820 

งบด ำเนินงำน 405,000 360,000 765,000 

   ค่าตอบแทน 66,000 0 66,000 

   ค่าใช้สอย 239,000 360,000 599,000 

   ค่าวัสดุ 100,000 0 100,000 

งบลงทุน 106,000 0 106,000 

   ค่าครุภัณฑ์ 106,000 0 106,000 

 รวม 1,323,820 360,000 1,683,820 
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รายจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย 

เทศบาลต าบลนาม่อง 

อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

แผนงำนเคหะและชุมชน 

         งำน 

งบ 

งำนบรหิำรงำนท่ัวไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน 
งำนไฟฟ้ำถนน รวม 

งบบุคลำกร 1,783,360 0 1,783,360 

   เงินเดอืน(ฝ่ายประจ า) 1,783,360 0 1,783,360 

งบด ำเนินงำน 2,221,000 0 2,221,000 

   ค่าตอบแทน 125,000 0 125,000 

   ค่าใช้สอย 1,314,000 0 1,314,000 

   ค่าวัสดุ 782,000 0 782,000 

งบลงทุน 401,400 0 401,400 

   ค่าครุภัณฑ์ 401,400 0 401,400 

งบเงินอุดหนุน 0 2,100,000 2,100,000 

   เงินอุดหนุน 0 2,100,000 2,100,000 

 รวม 4,405,760 2,100,000 6,505,760 
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รายจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย 

เทศบาลต าบลนาม่อง 

อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 

         งำน 

งบ 
งำนกีฬำและนันทนำกำร 

งำนศำสนำวัฒนธรรม

ท้องถ่ิน 
รวม 

งบด ำเนินงำน 150,000 120,000 270,000 

   ค่าใช้สอย 150,000 120,000 270,000 

 รวม 150,000 120,000 270,000 
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รายจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย 

เทศบาลต าบลนาม่อง 

อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

         งำน 

งบ 

งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำง

พื้นฐำน 
รวม 

งบด ำเนินงำน 5,698,000 5,698,000 

   ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง 5,698,000 5,698,000 

 รวม 5,698,000 5,698,000 
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รายจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย 

เทศบาลต าบลนาม่อง 

อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

แผนงำนกำรเกษตร 

         งำน 

งบ 

งำนอนุรักษ์แหล่งน้ ำและ 

ป่ำไม้ 
รวม 

งบด ำเนินงำน 20,000 20,000 

   ค่าใช้สอย 20,000 20,000 

 รวม 20,000 20,000 
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รายจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย 

เทศบาลต าบลนาม่อง 

อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

แผนงำนงบกลำง 

         งำน 

งบ 
งบกลำง รวม 

งบด ำเนินงำน 18,548,400 18,548,400 

   งบกลาง 18,548,400 18,548,400 

 รวม 18,548,400 18,548,400 
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เทศบัญญัติ 

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2561 

เทศบำลต ำบลนำม่อง 

อ ำเภอกุดบำก  จังหวัดสกลนคร 

  โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561  อาศัย

อ านาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  2496  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13)  พ.ศ.  2552  

มาตรา  60  จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลนาม่อง  และโดยอนุมัติ

ของนายอ าเภอกุดบาก  ดังตอ่ไปนี้ 

  ข้อ  1  เทศบัญญัตินีเ้รียกว่า  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.  2561 

  ข้อ  2  เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแตว่ันที่  1  ตุลาคม  2560  เป็นต้นไป 

  ข้อ  3  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561  เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น  

66,876,500  บาท   

  ข้อ  4  งบประมาณรายจ่ายทั่วไปจา่ยจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษี  จัดสรร  และ

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปเป็นจ านวนรวมทั้งสิน้  66,876,500  บาท  โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้

ดังนี้ 

ด้ำน ยอดรอม 

ด้ำนบริหำรงำนทั่วไป  

   แผนงานบริหารงานท่ัวไป 17,341,620 

   แผนงานการรักษาความสงบภายใน 934,500 

ด้ำนบริกำรชุมชนและสงัคม  

   แผนงานการศึกษา 12,545,360 

   แผนงานสาธารณสุข 3,329,040 

   แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 1,683,820 

แผนงานเคหะและชุมชน 6,505,760 

   แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 270,000 

ด้ำนกำรเศรษฐกจิ  

   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,698,000 

   แผนงานการเกษตร 20,000 

ด้ำนกำรด ำเนินงำนอืน่  

   แผนงานงบกลาง 18,548,400 

งบประมำณรำยจ่ำยทั้งสิน้ 66,876,500 
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  ข้อ  5  งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการจา่ยจากรายได้เป็นจ านวนรวมทั้งสิน้ - บาท

ดังนี้ 

งบ ยอดรวม 

งบกลาง - 

งบบุคลากร(หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจา้งช่ัวคราว) - 

งบด าเนินงาน(หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสดุและหมวดค่า

สาธารณูปโภค) 

- 

งบลงทุน(หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง) - 

งบรายจ่ายอื่น(หมวดรายจ่ายอื่น) - 

งบเงินอุดหนุน(หมวดเงินอุดหนุน) - 

รวมรำยจ่ำย - 

  ข้อ  6  ให้นายกเทศมนตรีปฏิบัติการเบิกจ่ายเงนิงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไป

ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลต าบล 

  ข้อ  7  ให้นายกเทศมนตรีมีหนา้ที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้ 

    ประกาศ  ณ  วันที่ 

       (ลงช่ือ)............................................. 

                  (นายจ าเนียร  ก้อนธิงาม) 

                นายกเทศมนตรีต าบลนาม่อง 

   เห็นชอบ 

 

  (ลงช่ือ)................................................ 

        (นายชัชวาล  จันทอก) 

                นายอ าเภอกุดบาก  ปฏิบัติราชการแทน 

                               ผูว้่าราชการจังหวัดสกลนคร 
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รำยละเอียดประมำณกำรรำยรับงบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป 

ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2561 

เทศบำลต ำบลนำม่อง 

อ ำเภอกุดบำก จังหวัดสกลนคร 

ประมำณกำรรำยรับรวมทั้งสิ้น  66,876,500  บำท  แยกเป็น 

รำยได้จัดเก็บเอง 

1.  หมวดภำษีอำกร รวม  200,000  บำท แยกเป็น 

 1.1  ภาษีโรงเรอืนและที่ดนิ จ านวน  120,000 บาท 

 ค าช้ีแจงประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผา่นมา 

 1.2  ภาษีบ ารุงท้องที่  จ านวน  70,000  บาท 

 ค าช้ีแจงประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผา่นมา 

 1.3  ภาษีป้าย   จ านวน  10,000  บาท 

 ค าช้ีแจง  ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผา่นมา      

2.  หมวดค่ำธรรมเนียมค่ำปรับและใบอนุญำต รวม  600,000  บำท  แยกเป็น 

  2.1  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์  จ านวน  2,000 บาท 

  ค าช้ีแจง  ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผา่นมา 

  2.2  ค่าปรับผูก้ระท าผดิกฎหมายจราจรทางบก จ านวน  3,000 บาท 

ค าช้ีแจง  ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผา่นมา   

  2.3  ค่าปรับการผดิสัญญา   จ านวน  567,000  บาท 

ค าช้ีแจง  ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผา่นมา     

 2.4  ค่าใบอนุญาตรับท าการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย                                

       จ านวน  6,000  บาท  

  ค าช้ีแจง  ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผา่นมา 

  2.5  ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการ 

  ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ               จ านวน  18,000  บาท 

ค าช้ีแจง  ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผา่นมา 

2.6  ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรอืสะสมอาหารในครัว หรอืพืน้ที่ใด  

ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร                        จ านวน  4,000  บาท 

ค าช้ีแจง  ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผา่นมา 
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3.  หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน  รวม  650,000  บำท  แยกเป็น 

  3.1  ดอกเบีย้    จ านวน  600,000  บาท 

  ค าช้ีแจง  ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผา่นมา 

  3.2  รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ  จ านวน  50,000  บาท 

  ค าช้ีแจง  ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผา่นมา 

4.  หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณชิย์  จ ำนวน  50,000  บำท 

  1. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  จ านวน  50,000  บาท 

ค าช้ีแจง  ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผา่นมา  

5.  หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด  รวม  300,000  บำท  แยกเป็น 

  5.1  ค่าขายแบบแปลน   จ านวน  260,000  บาท 

  ค าช้ีแจง  ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผา่นมา    

  5.2  ค่ารับรองส าเนาและถ่ายเอกสาร จ านวน  1,000  บาท 

 ค าช้ีแจง  ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผา่นมา   

  5.3  รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ  จ านวน  39,000  บาท 

  ค าช้ีแจง  ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผา่นมา  

6.  หมวดรำยได้จำกทุน  จ ำนวน  -  บำท 

  รำยได้ที่รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

7.  หมวดภำษีจัดสรรรวม  23,000,000  บำท  แยกเป็น 

  7.1  ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และลอ้เลื่อน จ านวน 900,000  บาท 

ค าช้ีแจง  ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผา่นมา 

7.2  ภาษีมูลคา่เพิ่ม ตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ จ านวน 8,900,000  บาท 

ค าช้ีแจง  ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผา่นมา 

7.3  ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ จ านวน 4,900,000  บาท 

 ค าช้ีแจง  ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผา่นมา 

7.4  ภาษีธุรกิจเฉพาะ    จ านวน 100,000  บาท 

 ค าช้ีแจง  ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผา่นมา 

7.5  ภาษีสุรา     จ านวน 2,500,000  บาท 

 ค าช้ีแจง  ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผา่นมา 

 



- 22 - 

 7.6  ภาษีสรรพสามิต    จ านวน 5,449,000  บาท 

 ค าช้ีแจง  ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผา่นมา 

 7.7  ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม   จ านวน 90,000  บาท 

 ค าช้ีแจง  ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผา่นมา 

 7.8  ค่าภาคหลวงแร่    จ านวน 100,000  บาท 

 ค าช้ีแจง  ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผา่นมา    

 7.9  เงินที่เก็บตามกฎหมายอุทยาน  จ านวน 20,000  บาท 

 ค าช้ีแจง  ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผา่นมา 

 7.10  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิฯ  จ านวน 40,000  บาท 

 ค าช้ีแจง  ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผา่นมา 

7.11  ภาษีจัดสรรอื่น ๆ    จ านวน 1,000  บาท      

 ค าช้ีแจง  ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา   

รำยได้ที่รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

8.  หมวดเงนิอุดหนุนทั่วไปรวม  42,076,500  บำท   

1.  หมวดเงนิอุดหนุน             จ านวน 42,076,500  บาท  

  ค าช้ีแจง  ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผา่นมา 

9.  หมวดเงนิอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพำะกิจรวม  -  บำท 
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รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป 

ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ. 2561 

เทศบำลต ำบลนำม่อง 

อ ำเภอกุดบำก  จังหวัดสกลนคร 

ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมทั้งสิ้น  66,876,500  บำท  จ่ำยจำกเงินรำยได้จัดเก็บเอง  หมวดภำษีจัดสรรและ

หมวดเงินอดุหนุนทั่วไป  แยกเป็น 

     แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 

งำนบรหิำรทัว่ไป    รวม 14,312,120 บำท 

  งบบุคลำกร    รวม 8,831,159 บำท 

  หมวดรำยจ่ำย เงินเดือน   รวม 8,897,920 บำท 

  ประเภทรายจ่าย - เงินเดอืน(ฝ่ายการเมอืง)  จ านวน 2,624,640 บาท 

             - เงินเดอืน(ฝ่ายประจ า)  จ านวน 6,273,280 บาท 

  (เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดอืน เงนิประจ าต าแหนง่ฯลฯ ฝ่ายการเมอืงและฝ่ายประจ า) 

  งบด ำเนนิงำน   รวม 4,911,200 บำท 

  หมวดรำยจ่ำย ค่ำตอบแทน   รวม 584,000 บำท 

  ประเภทรายจ่าย - ค่าตอบแทนผู้ปฏบัิตริาชการฯ  จ านวน  330,000 บาท 

- ค่าตอบแทนการปฏบัิตงิานนอกเวลาฯ จ านวน 60,000 บาท 

- ค่าเชา่บา้น    จ านวน   144,000 บาท 

- เงนิช่วยเหลอืการศึกษาบุตร  จ านวน 50,000 บาท 

  (ค าชีแ้จงงบประมาณ: เงินท่ีจ่ายตอบแทนให้แก่ผู้ท่ีปฏบัิตงิานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

หมวดรำยจ่ำย ค่ำใชส้อย   รวม 2,795,000 บำท 

  ประเภทรายจ่าย - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  จ านวน  410,000 บาท 

- รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน  100,000 บาท 

- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องจากการปฏบัิตฯิ  จ านวน 1,595,000บาท 

- ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  จ านวน  690,000 บาท 

  (ค าชีแ้จงงบประมาณ: รายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซึ่งบรกิารยกเว้น บริการสาธารณูปโภคสื่อสารและ

โทรคมนาคม) รายจา่ยท่ีเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ และรายจา่ยท่ีเกี่ยวเนื่องกับการปฏบัิติราชการท่ีไมเ่ข้าลักษณะรายจา่ย

หมวดอ่ืนๆ ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม) 

หมวดรำยจ่ำย ค่ำวสัด ุ    รวม 1,155,000 บำท 

  ประเภทรายจ่าย - วัสดุส านักงาน    จ านวน 225,000 บาท 

- วัสดุงานบ้านงานครัว   จ านวน 30,000 บาท 

- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  จ านวน  171,000 บาท 

- วัสดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลื่น   จ านวน  500,000 บาท 
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- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์  จ านวน  24,000   บาท 

    - วัสดุการเกษตร    จ านวน 30,000  บาท 

- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่   จ านวน 10,000 บาท 

- วัสดุการกีฬา    จ านวน  70,000  บาท 

- วัสดุคอมพวิเตอร์   จ านวน  50,000 บาท 

- วัสดุอ่ืน    จ านวน 15,000  บาท 

  (ค าชีแ้จงงบประมาณ: รายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแ้ลว้ย่อมสิ้นเปลือง หมดไป 

แปรสภาพ หรอืไม่คงสภาพเดมิฯ ) 

หมวดรำยจ่ำย ค่ำสำธำรณปูโภค  รวม 377,200 บำท 

  ประเภทรายจ่าย - ค่าไฟฟา้    จ านวน  294,000 บาท 

- ค่าบริการโทรศัพท์   จ านวน 10,000 บาท 

- ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  จ านวน 73,200 บาท 

  (ค าชีแ้จงงบประมาณ: รายจา่ยค่าบรกิารสาธารณูปโภค สื่อสารและโทรคมนาคม รวมถงึค่าใชจ้า่ยท่ีต้อง

ช าระพร้อมกัน เช่น ค่าบรกิาร ค่าภาษี เป็นต้น) 

  งบลงทุน    รวม 503,000 บำท 

  หมวดรำยจ่ำย ค่ำครุภณัฑ ์   รวม 503,000 บำท 

  ประเภทรายจ่าย - ครุภัณฑ์ส านักงาน   จ านวน 145,200 บาท 

    - ครุภัณฑ์ไฟฟา้และวิทย ุ   จ านวน 10,000  บาท  

    - ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์   จ านวน 97,800  บาท  

    - ครุภัณฑ์อ่ืนๆ    จ านวน 250,000 บาท 

  (ค าชีแ้จงงบประมาณ: รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมลีักษณะคงทนถาวรท่ีมีราคาตอ่

หนว่ย)  
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รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป 

ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ. 2561 

เทศบำลต ำบลนำม่อง 

อ ำเภอกุดบำก  จังหวัดสกลนคร 

ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมทั้งสิ้น  66,876,500  บำท  จ่ำยจำกเงินรำยได้จัดเก็บเอง  หมวดภำษีจัดสรรและ

หมวดเงินอดุหนุนทั่วไป  แยกเป็น 

แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 

งำนบรหิำรงำนคลัง    รวม 3,029,500 บำท    

 งบบุคลำกร     รวม 1,923,460 บำท 

  หมวดรำยจ่ำย เงินเดือน   รวม 19,23,460 บำท 

  ประเภทรายจ่าย - เงินเดอืน(ฝ่ายประจ า)   จ านวน 1,923,460 บาท 

  (ค าชีแ้จงงบประมาณ :เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดอืน เงินประจ าต าแหนง่ฯลฯ ฝ่ายประจ า) 

 งบด ำเนนิงำน    รวม 970,000 บำท 

  หมวดรำยจ่ำย ค่ำตอบแทน   รวม 81,000 บำท 

  ประเภทรายจ่าย - ค่าตอบแทนการปฏบัิตงิานนอกเวลาฯ จ านวน  25,000  บาท 

- ค่าเชา่บา้น    จ านวน  36,000  บาท 

- เงินชว่ยเหลอืการศึกษาบุตร  จ านวน  20,000 บาท 

  (ค าชีแ้จงงบประมาณ: เงินท่ีจ่ายตอบแทนให้แก่ผู้ท่ีปฏบัิตงิานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

หมวดรำยจ่ำย ค่ำใชส้อย   รวม 674,000 บำท 

  ประเภทรายจ่าย - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  จ านวน 424,000 บาท 

- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบัิตฯิ  จ านวน 230,000 บาท 

- ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  จ านวน 20,000 บาท 

  (ค าชีแ้จงงบประมาณ: รายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซึ่งบรกิารยกเว้น บริการสาธารณูปโภคสื่อสารและ

โทรคมนาคม) รายจา่ยท่ีเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ และรายจา่ยท่ีเกี่ยวเนื่องกับการปฏบัิติราชการท่ีไมเ่ข้าลักษณะรายจา่ย

หมวดอ่ืนๆ ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม) 

หมวดรำยจ่ำย ค่ำวสัด ุ    รวม 165,000  บำท 

  ประเภทรายจ่าย - วัสดุส านักงาน    จ านวน  90,000 บาท 

- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่   จ านวน  15,000 บาท 

- วัสดุคอมพวิเตอร์   จ านวน 60,000 บาท 

  (ค าชีแ้จงงบประมาณ: รายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแ้ลว้ย่อมสิ้นเปลือง หมดไป 

แปรสภาพ หรอืไม่คงสภาพเดมิฯ ) 
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หมวดรำยจ่ำย ค่ำสำธำรณปูโภค  รวม 50,000  บำท 

  ประเภทรายจ่าย - ค่าบริการไปรษณีย์   จ านวน  30,000 บาท 

    - ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  จ านวน 20,000  บาท 

  (ค าชีแ้จงงบประมาณ: รายจา่ยค่าบรกิารสาธารณูปโภค ค่าบริการไปรษณีย์  ค่าบริการสื่อสารและ

โทรคมนาคม รวมถงึค่าใชจ้า่ยท่ีต้องช าระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษ ีเป็นต้น) 

งบลงทุน     รวม 136,040  บำท 

  หมวดรำยจ่ำย ค่ำครุภณัฑ ์   รวม 136,040  บำท 

  ประเภทรายจ่าย - ครุภัณฑ์ส านักงาน   จ านวน  62,940  บาท 

    - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  จ านวน 25,000  บาท 

    - ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์   จ านวน 48,100  บาท 

   (ค าชีแ้จงงบประมาณ: รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมลีักษณะคงทนถาวรท่ีมี

ราคาตอ่หน่วย) 
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รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป 

ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ. 2561 

เทศบำลต ำบลนำม่อง 

อ ำเภอกุดบำก  จังหวัดสกลนคร 

ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมทั้งสิ้น  66,876,500  บำท  จ่ำยจำกเงินรำยได้จัดเก็บเอง  หมวดภำษีจัดสรรและ

หมวดเงินอดุหนุนทั่วไป  แยกเป็น 

     แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 

งำนบรหิำรทัว่ไปฯ    รวม 834,500 บำท 

 งบด ำเนนิงำน     รวม 635,000 บำท 

  หมวดรำยจ่ำย ค่ำใชส้อย   รวม 635,000 บำท 

  ประเภทรายจ่าย - รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบัิตฯิ  จ านวน  635,000 บาท 

  (ค าชีแ้จงงบประมาณ: รายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซึ่งบรกิารยกเว้น บริการสาธารณูปโภคสื่อสารและ

โทรคมนาคม) รายจา่ยท่ีเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ และรายจา่ยท่ีเกี่ยวเนื่องกับการปฏบัิติราชการท่ีไมเ่ข้าลักษณะรายจา่ย

อ่ืนๆ ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม) 

หมวดรำยจ่ำย ค่ำครุภณัฑ ์   รวม 199,500  บาท 

  ประเภทรายจ่าย - ครุภัณฑย์านพาหนะและขนสง่ จ านวน  199,500 บาท 

   (ค าชีแ้จงงบประมาณ : รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิง่ของโดยสภาพมลีักษณะคงทนถาวรท่ีมี

ราคาตอ่หน่วย) 
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รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป 

ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ. 2561 

เทศบำลต ำบลนำม่อง 

อ ำเภอกุดบำก  จังหวัดสกลนคร 

ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมทั้งสิ้น  66,876,500  บำท  จ่ำยจำกเงินรำยได้จัดเก็บเอง  หมวดภำษีจัดสรรและ

หมวดเงินอดุหนุนทั่วไป  แยกเป็น 

     แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 

งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับอัคคภีัย รวม 100,000  บำท 

 งบด ำเนนิงำน     รวม 100,000  บำท 

  หมวดรำยจ่ำย ค่ำใชส้อย   รวม 100,000  บำท 

  ประเภทรายจ่าย - รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบัิตฯิ  จ านวน  100,000 บาท 

  (ค าชีแ้จงงบประมาณ: รายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซึ่งบรกิารยกเว้น บริการสาธารณูปโภคสื่อสารและ

โทรคมนาคม) รายจา่ยท่ีเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ และรายจา่ยท่ีเกี่ยวเนื่องกับการปฏบัิติราชการท่ีไมเ่ข้าลักษณะรายจา่ย

อ่ืนๆ ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม) 
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รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป 

ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ. 2561 

เทศบำลต ำบลนำม่อง 

อ ำเภอกุดบำก  จังหวัดสกลนคร 

ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมทั้งสิ้น  66,876,500  บำท  จ่ำยจำกเงินรำยได้จัดเก็บเอง  หมวดภำษีจัดสรรและ

หมวดเงินอดุหนุนทั่วไป  แยกเป็น 

     แผนงำนกำรศกึษำ 

งำนบรหิำรทัว่ไปฯ    รวม 8,942,520 บำท 

 งบบุคลำกร     รวม 4,592,520 บำท 

  หมวดรำยจ่ำย เงินเดือน   รวม 4,592,520 บำท 

  ประเภทรายจ่าย  - เงินเดอืน(ฝ่ายประจ า)   จ านวน 4,592,520บาท 

   (เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดอืน เงนิประจ าต าแหนง่ฯลฯ ฝ่ายประจ า) 

 งบด ำเนนิงำน     รวม 599,500  บำท 

  หมวดรำยจ่ำย ค่ำตอบแทน   รวม 30,000  บำท 

  ประเภทรายจ่าย - ค่าตอบแทนการปฏบัิตงิานนอกเวลาฯ จ านวน  10,000 บาท 

- เงินชว่ยเหลอืการศึกษาบุตร  จ านวน 20,000 บาท 

 (ค าชีแ้จงงบประมาณ: เงินท่ีจ่ายตอบแทนให้แก่ผู้ท่ีปฏบัิตงิานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

หมวดรำยจ่ำย ค่ำใชส้อย   รวม 449,500  บำท 

  ประเภทรายจ่าย - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  จ านวน 99,500 บาท 

- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบัิตฯิ  จ านวน 300,000บาท 

- ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สนิ จ านวน 50,000 บาท 

  (ค าชีแ้จงงบประมาณ: รายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซึ่งบรกิารยกเว้น บริการสาธารณูปโภคสื่อสารและ

โทรคมนาคม) รายจา่ยท่ีเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ และรายจา่ยท่ีเกี่ยวเนื่องกับการปฏบัิติราชการท่ีไมเ่ข้าลักษณะรายจา่ย

หมวดอ่ืนๆ ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม) 

หมวดรำยจ่ำย ค่ำวสัด ุ    รวม 75,000  บำท 

  ประเภทรายจ่าย - วัสดุส านักงาน    จ านวน  40,000 บาท 

- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่   จ านวน 5,000 บาท 

- วัสดุคอมพวิเตอร์   จ านวน  30,000 บาท 

  (ค าชีแ้จงงบประมาณ: รายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแ้ลว้ย่อมสิ้นเปลือง หมดไป 

แปรสภาพ หรอืไม่คงสภาพเดมิฯ ) 

หมวดรำยจ่ำย ค่ำสำธำรณปูโภค  รวม 45,000  บำท 

  ประเภทรายจ่าย - ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  จ านวน  45,000 บาท 

  (ค าชีแ้จงงบประมาณ: รายจา่ยค่าบรกิารสาธารณูปโภค สื่อสารและโทรคมนาคม รวมถงึค่าใชจ้า่ยท่ีต้อง

ช าระพร้อมกัน เช่น ค่าโทรภาพ ค่าโทรสาร  ค่าอินเตอรเ์น็ต(ระบบ Wi – Fi)  เป็นต้น 
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งบลงทุน     รวม 50,300  บำท 

  หมวดรำยจ่ำย ค่ำครุภณัฑ ์   รวม 50,300  บำท 

  ประเภทรายจ่าย - ครุภัณฑ์ส านักงาน   จ านวน 34,300 บาท 

    - ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์   จ านวน 16,000 บาท 

 (ค าชีแ้จงงบประมาณ : รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิง่ของโดยสภาพมลีักษณะคงทนถาวรท่ีมีราคาตอ่

หนว่ย) 
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รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป 

ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ. 2561 

เทศบำลต ำบลนำม่อง 

อ ำเภอกุดบำก  จังหวัดสกลนคร 

ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมทั้งสิ้น  66,876,500  บำท  จ่ำยจำกเงินรำยได้จัดเก็บเอง  หมวดภำษีจัดสรรและ

หมวดเงินอดุหนุนทั่วไป  แยกเป็น 

     แผนงำนกำรศกึษำ 

งำนระดับก่อนวันเรียนและประถมศกึษำ  รวม 3,602,840 บำท 

 งบด ำเนนิงำน     รวม 3,602,840 บำท 

  หมวดรำยจ่ำย ค่ำใชส้อย   รวม 1,425,845 บำท 

  ประเภทรายจ่าย - รายจ่ายเกี่ยวเนื่องจากการปฏบัิตฯิ  จ านวน  1,425,845 บาท 

  (ค าชีแ้จงงบประมาณ: รายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซึ่งบรกิารยกเว้น บริการสาธารณูปโภคสื่อสารและ

โทรคมนาคม) รายจา่ยท่ีเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ และรายจา่ยท่ีเกี่ยวเนื่องกับการปฏบัิติราชการท่ีไมเ่ข้าลักษณะรายจา่ย

หมวดอ่ืนๆ ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม) 

หมวดรำยจ่ำย ค่ำวสัด ุ    รวม 2,176,995 บำท 

  ประเภทรายจ่าย - ค่าอาหารเสริม(นม)   จ านวน 2,176,995 บาท 

  (ค าชีแ้จงงบประมาณ: รายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแ้ลว้ย่อมสิ้นเปลือง หมดไป 

แปรสภาพ หรอืไม่คงสภาพเดมิฯ ) 
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รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป 

ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ. 2561 

เทศบำลต ำบลนำม่อง 

อ ำเภอกุดบำก  จังหวัดสกลนคร 

ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมทั้งสิ้น  66,876,500  บำท  จ่ำยจำกเงินรำยได้จัดเก็บเอง  หมวดภำษีจัดสรรและ

หมวดเงินอดุหนุนทั่วไป  แยกเป็น 

     แผนงำนสำธำรณสุข 

งำนบรหิำรทัว่ไปฯ    รวม 2,914,040 บำท 

 งบบุคลำกร     รวม 1,010,040 บำท 

  หมวดรำยจ่ำย เงินเดือน   รวม 1,010,040 บำท 

  ประเภทรายจ่าย - เงินเดอืน(ฝ่ายประจ า)   จ านวน  1,010,040 บาท 

   (เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดอืน เงนิประจ าต าแหนง่ฯลฯ ฝ่ายประจ า) 

 งบด ำเนนิงำน     รวม 1,845,000 บำท 

  หมวดรำยจ่ำย ค่ำตอบแทน   รวม 55,000  บำท 

  ประเภทรายจ่าย - ค่าตอบแทนการปฏบัิตงิานนอกเวลาฯ จ านวน 5,000 บาท 

    - ค่าเชา่บา้น    จ านวน 30,000 บาท 

- เงินชว่ยเหลอืการศึกษาบุตร  จ านวน 20,000 บาท 

  (ค าชีแ้จงงบประมาณ: เงินท่ีจ่ายตอบแทนให้แก่ผู้ท่ีปฏบัิตงิานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

หมวดรำยจ่ำย ค่ำใชส้อย   รวม 1,575,000 บำท 

  ประเภทรายจ่าย - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  จ านวน 1,420,000 บาท 

- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบัิตฯิ  จ านวน 105,000  บาท 

- ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สนิ จ านวน 50,000   บาท 

  (ค าชีแ้จงงบประมาณ: รายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซึ่งบรกิารยกเว้น บริการสาธารณูปโภคสื่อสารและ

โทรคมนาคม) รายจา่ยท่ีเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ และรายจา่ยท่ีเกี่ยวเนื่องกับการปฏบัิติราชการท่ีไมเ่ข้าลักษณะรายจา่ย

หมวดอ่ืนๆ ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม) 

หมวดรำยจ่ำย ค่ำวสัด ุ    รวม 215,000  บำท 

  ประเภทรายจ่าย - วัสดุส านักงาน    จ านวน 30,000 บาท 

- วัสดุงานบ้านงานครัว   จ านวน 20,000 บาท 

- วัสดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลื่น   จ านวน  120,000 บาท 

- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่   จ านวน 5,000 บาท 

- วัสดุคอมพวิเตอร์   จ านวน  20,000 บาท 

- วัสดุเครื่องแต่งกาย   จ านวน  20,000  บาท 

  (ค าชีแ้จงงบประมาณ: รายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแ้ลว้ย่อมสิ้นเปลือง  หมดไป 

แปรสภาพ หรอืไม่คงสภาพเดมิฯ ) 
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 งบลงทุน     รวม 59,000  บำท 

  หมวดรำยจ่ำย ค่ำครุภณัฑ ์   รวม 59,000  บำท 

  ประเภทรายจ่าย - ครุภัณฑ์ส านักงาน   จ านวน 18,000 บาท 

    - ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์   จ านวน 21,000 บาท 

    - ครุภัณฑไ์ฟฟา้และวิทย ุ   จ านวน 20,000  บาท  

  (ค าชีแ้จงงบประมาณ: รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมลีักษณะคงทนถาวรท่ีมีราคาตอ่

หนว่ย) 
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รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป 

ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ. 2561 

เทศบำลต ำบลนำม่อง 

อ ำเภอกุดบำก  จังหวัดสกลนคร 

ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมทั้งสิ้น  66,876,500  บำท  จ่ำยจำกเงินรำยได้จัดเก็บเอง  หมวดภำษีจัดสรรและ

หมวดเงินอดุหนุนทั่วไป  แยกเป็น 

     แผนงำนสำธำรณสุข 

งำนบริกำรสำธำรณสุขฯ    รวม 415,000  บำท 

 งบด ำเนนิงำน     รวม 415,000  บำท 

หมวดรำยจ่ำย ค่ำใชส้อย   รวม 315,000  บำท 

  ประเภทรายจ่าย - รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบัิตฯิ  จ านวน  315,000 บาท 

  (ค าชีแ้จงงบประมาณ: รายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซึ่งบรกิารยกเว้น บริการสาธารณูปโภคสื่อสารและ

โทรคมนาคม) รายจา่ยท่ีเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ และรายจา่ยท่ีเกี่ยวเนื่องกับการปฏบัิติราชการท่ีไมเ่ข้าลักษณะรายจา่ย

หมวดอ่ืนๆ ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม) 

หมวดรำยจ่ำย ค่ำวสัด ุ   รวม 100,000  บำท 

  ประเภทรายจ่าย - วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์  จ านวน  100,000 บาท 

  (ค าชีแ้จงงบประมาณ: เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรห์รอืการแพทย์) 
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รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป 

ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ. 2561 

เทศบำลต ำบลนำม่อง 

อ ำเภอกุดบำก  จังหวัดสกลนคร 

ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมทั้งสิ้น  66,876,500  บำท  จ่ำยจำกเงินรำยได้จัดเก็บเอง  หมวดภำษีจัดสรรและ

หมวดเงินอดุหนุนทั่วไป  แยกเป็น 

แผนงำนสังคมสงเครำะห ์

งำนบรหิำรทัว่ไปฯ    รวม 1,323,820 บำท 

 งบบุคลำกร     รวม 812,820  บำท 

  หมวดรำยจ่ำย เงินเดือน   รวม 812,820  บำท 

  ประเภทรายจ่าย - เงินเดอืน(ฝ่ายประจ า)   จ านวน  812,820 บาท 

   (เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดอืน เงนิประจ าต าแหนง่ฯลฯ ฝ่ายประจ า) 

 งบด ำเนนิงำน    รวม 405,000 บำท 

  หมวดรำยจ่ำย ค่ำตอบแทน  รวม 66,000  บำท 

  ประเภทรายจ่าย - ค่าตอบแทนการปฏบัิตงิานนอกเวลาฯ จ านวน  10,000 บาท 

    - ค่าเชา่บา้น    จ านวน  36,000   บาท 

- เงินชว่ยเหลอืการศึกษาบุตร  จ านวน  20,000 บาท 

  (ค าชีแ้จงงบประมาณ: เงินท่ีจ่ายตอบแทนให้แก่ผู้ท่ีปฏบัิตงิานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

หมวดรำยจ่ำย ค่ำใชส้อย  รวม 239,000 บำท 

  ประเภทรายจ่าย - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  จ านวน  134,000 บาท 

- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบัิตฯิ  จ านวน 90,000  บาท 

- ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สนิ จ านวน  15,000   บาท 

  (ค าชีแ้จงงบประมาณ: รายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซึ่งบรกิารยกเว้น บริการสาธารณูปโภคสื่อสารและ

โทรคมนาคม) รายจา่ยท่ีเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ และรายจา่ยท่ีเกี่ยวเนื่องกับการปฏบัิติราชการท่ีไมเ่ข้าลักษณะรายจา่ย

หมวดอ่ืนๆ ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม) 

หมวดรำยจ่ำย ค่ำวสัด ุ   รวม 100,000  บำท 

  ประเภทรายจ่าย - วัสดุส านักงาน    จ านวน  60,000 บาท 

- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่   จ านวน 5,000 บาท 

- วัสดุคอมพวิเตอร์   จ านวน 35,000 บาท 

  (ค าชีแ้จงงบประมาณ: รายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแ้ลว้ย่อมสิ้นเปลือง  หมดไป 

แปรสภาพ หรอืไม่คงสภาพเดมิฯ ) 
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 งบลงทุน    รวม 106,000  บำท 

  หมวดรำยจ่ำย ค่ำครุภณัฑ ์  รวม 106,000  บำท 

  ประเภทรายจ่าย - ครุภัณฑส์ านักงาน   จ านวน 36,000 บาท 

    - ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์   จ านวน 60,000 บาท 

- ครุภัณฑ์ไฟฟา้และวิทย ุ   จ านวน 10,000  บาท   

  (ค าชีแ้จงงบประมาณ: รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมลีักษณะคงทนถาวรท่ีมีราคาตอ่

หนว่ย) 
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รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป 

ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ. 2561 

เทศบำลต ำบลนำม่อง 

อ ำเภอกุดบำก  จังหวัดสกลนคร 

ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมทั้งสิ้น  66,876,500  บำท  จ่ำยจำกเงินรำยได้จัดเก็บเอง  หมวดภำษีจัดสรรและ

หมวดเงินอดุหนุนทั่วไป  แยกเป็น 

แผนงำนสังคมสงเครำะห ์

งำนสวสัดิกำรสงัคมและสังคมสงเครำะห์  รวม 360,000 บำท 

งบด ำเนนิงำน     รวม 360,000 บำท  

ประเภทรายจ่าย -รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบัิตฯิ  จ านวน  360,000  บาท 

  (ค าชีแ้จงงบประมาณ: รายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซึ่งบรกิารยกเว้น บริการสาธารณูปโภคสื่อสารและ

โทรคมนาคม) รายจา่ยท่ีเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ และรายจา่ยท่ีเกี่ยวเนื่องกับการปฏบัิติราชการท่ีไมเ่ข้าลักษณะรายจา่ย

หมวดอ่ืนๆ ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม) 
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รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป 

ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ. 2561 

เทศบำลต ำบลนำม่อง 

อ ำเภอกุดบำก  จังหวัดสกลนคร 

ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมทั้งสิ้น  66,876,500  บำท  จ่ำยจำกเงินรำยได้จัดเก็บเอง  หมวดภำษีจัดสรรและ

หมวดเงินอดุหนุนทั่วไป  แยกเป็น 

     แผนงำนเคหะและชุมชน 

งำนบรหิำรทัว่ไปฯ    รวม 4,405,760 บำท 

งบบุคลำกร     รวม 1,783,360 บำท 

  หมวดรำยจ่ำย เงินเดือน   รวม 1,783,360 บำท 

  ประเภทรายจ่าย  - เงินเดอืน(ฝ่ายประจ า)   จ านวน 1,783,360 บาท 

  (เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดอืน เงนิประจ าต าแหนง่ฯลฯ ฝ่ายการเมอืงและฝ่ายประจ า) 

 งบด ำเนนิงำน     รวม 2,221,000 บำท 

  หมวดรำยจ่ำย ค่ำตอบแทน   รวม 125,000  บำท 

  ประเภทรายจ่าย - ค่าตอบแทนการปฏบัิตงิานนอกเวลาฯ จ านวน 30,000 บาท 

- ค่าเชา่บา้น    จ านวน 75,000  บาท 

- เงินชว่ยเหลอืการศึกษาบุตร  จ านวน  20,000 บาท 

  (ค าชีแ้จงงบประมาณ: เงินท่ีจ่ายตอบแทนให้แก่ผู้ท่ีปฏบัิตงิานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

หมวดรำยจ่ำย ค่ำใชส้อย  รวม 1,314,000 บำท 

  ประเภทรายจ่าย - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  จ านวน  574,000 บาท 

- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบัิตฯิ  จ านวน  40,000 บาท 

- ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สนิ จ านวน  700,000 บาท 

  (ค าชีแ้จงงบประมาณ: รายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซึ่งบรกิารยกเว้น บริการสาธารณูปโภคสื่อสารและ

โทรคมนาคม) รายจา่ยท่ีเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ และรายจา่ยท่ีเกี่ยวเนื่องกับการปฏบัิติราชการท่ีไมเ่ข้าลักษณะรายจา่ย

หมวดอ่ืนๆ ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม) 

หมวดรำยจ่ำย ค่ำวสัด ุ   รวม 782,000 บำท 

  ประเภทรายจ่าย - วัสดุส านักงาน    จ านวน  30,000 บาท 

    - วัสดุไฟฟา้และวิทย ุ   จ านวน 150,000 บาท 

- วัสดุก่อสร้าง    จ านวน  250,000 บาท 

- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  จ านวน  30,000 บาท 

- วัสดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลื่น   จ านวน 72,000 บาท 

- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่   จ านวน  10,000 บาท 

- วัสดุคอมพวิเตอร์   จ านวน 40,000 บาท 
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- วัสดุวิทยาศาสตร์   จ านวน 200,000 บาท 

  (ค าชีแ้จงงบประมาณ: รายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแ้ลว้ย่อมสิ้นเปลือง หมดไป 

แปรสภาพ หรอืไม่คงสภาพเดมิฯ ) 

งบลงทุน     รวม 401,400  บำท 

  หมวดรำยจ่ำย ค่ำครุภณัฑ ์   รวม 401,400  บำท 

  ประเภทรายจ่าย - ครุภัณฑ์ส านักงาน   จ านวน 13,400 บาท 

    - ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์   จ านวน 32,000 บาท 

    - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  จ านวน 56,000  บาท 

    - ครุภัณฑ์กอ่สร้าง   จ านวน 250,000 บาท  

  (ค าชีแ้จงงบประมาณ: รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมลีักษณะคงทนถาวรท่ีมีราคาตอ่

หนว่ย) 
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รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป 

ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ. 2561 

เทศบำลต ำบลนำม่อง 

อ ำเภอกุดบำก  จังหวัดสกลนคร 

ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมทั้งสิ้น  66,876,500  บำท  จ่ำยจำกเงินรำยได้จัดเก็บเอง  หมวดภำษีจัดสรรและ

หมวดเงินอดุหนุนทั่วไป  แยกเป็น 

     แผนงำนเคหะและชุมชน 

งำนไฟฟ้ำถนน     รวม 2,100,000 บำท 

งบเงินอดุหนุน     รวม 2,100,000 บำท 

  หมวดรำยจ่ำย เงินอุดหนนุ   รวม 2,100,000 บำท 

  ประเภทรายจ่าย - เงินอุดหนุนส่วนราชการ   จ านวน 2,100,000 บาท 

  (ค าชีแ้จงงบประมาณ : เงินท่ีจ่ายให้องค์กรอื่นเพื่อน าไปด าเนนิการตามอ านาจหนา้ที่ขององคก์ร

ปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
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รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป 

ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ. 2561 

เทศบำลต ำบลนำม่อง 

อ ำเภอกุดบำก  จังหวัดสกลนคร 

ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมทั้งสิ้น  66,876,500  บำท  จ่ำยจำกเงินรำยได้จัดเก็บเอง  หมวดภำษีจัดสรรและ

หมวดเงินอดุหนุนทั่วไป  แยกเป็น 

  

แผนงำนกำรศำสนำ  วัฒนธรรม  และนนัทนำกำร 

งำนกฬีำและนนัทนำกำร    รวม 150,000  บำท 

งบด ำเนนิงำน     รวม 150,000  บำท 

  หมวดรำยจ่ำย ค่ำใชส้อย   รวม 150,000  บำท 

  ประเภทรายจ่าย - รายจ่ายเกี่ยวเนื่องจากการปฏบัิตฯิ  จ านวน  150,000  บาท 

  (ค าชีแ้จงงบประมาณ: รายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซึ่งบรกิารยกเว้น บริการสาธารณูปโภคสื่อสารและ

โทรคมนาคม) รายจา่ยท่ีเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ และรายจา่ยท่ีเกี่ยวเนื่องกับการปฏบัิติราชการท่ีไมเ่ข้าลักษณะรายจา่ย

หมวดอ่ืนๆ ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม)   
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รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป 

ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ. 2561 

เทศบำลต ำบลนำม่อง 

อ ำเภอกุดบำก  จังหวัดสกลนคร 

ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมทั้งสิ้น  66,876,500  บำท  จ่ำยจำกเงินรำยได้จัดเก็บเอง  หมวดภำษีจัดสรรและ

หมวดเงินอดุหนุนทั่วไป  แยกเป็น 

แผนงำนกำรศำสนำ  วัฒนธรรม  และนนัทนำกำร 

งำนศำสนำและวัฒนธรรมท้องถิ่น  รวม 120,000  บำท 

 งบด ำเนนิงำน     รวม 120,000  บำท 

  หมวดรำยจ่ำย ค่ำใชส้อย    รวม 120,000  บำท 

  ประเภทรายจ่าย - รายจ่ายเกี่ยวเนื่องจากการปฏบัิตฯิ   จ านวน  120,000 บาท 

  (ค าชีแ้จงงบประมาณ: รายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซึ่งบรกิารยกเว้น บริการสาธารณูปโภคสื่อสารและ

โทรคมนาคม) รายจา่ยท่ีเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ และรายจา่ยท่ีเกี่ยวเนื่องกับการปฏบัิติราชการท่ีไมเ่ข้าลักษณะรายจา่ย

หมวดอ่ืนๆ ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม) 
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รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป 

ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ. 2561 

เทศบำลต ำบลนำม่อง 

อ ำเภอกุดบำก  จังหวัดสกลนคร 

ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมทั้งสิ้น  66,876,500  บำท  จ่ำยจำกเงินรำยได้จัดเก็บเอง  หมวดภำษีจัดสรรและ

หมวดเงินอดุหนุนทั่วไป  แยกเป็น 

แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

งำนก่อสร้ำงโครงสรำ้งพืน้ฐำน  รวม 5,698,000 บำท 

งบลงทุน    รวม 5,698,000 บำท 

  หมวดรำยจ่ำย ค่ำทีด่ินและสิ่งก่อสร้ำง  รวม 5,698,000 บำท 

  ประเภทรายจ่าย - ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  จ านวน 5,698,000 บาท 

   (ค าชีแ้จงงบประมาณ:  เพื่อเป็นค่าก่อสร้างโครงสรา้งพื้นฐาน  ก่อสร้าง  ปรับปรุงซ่อมแซม  

บ ารุงรักษาเสน้ทางคมนาคม  สะพาน  ท่อระบายน้ า  และรางระบายน้ า เป็นต้น) 
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รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป 

ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ. 2561 

เทศบำลต ำบลนำม่อง 

อ ำเภอกุดบำก  จังหวัดสกลนคร 

ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมทั้งสิ้น  66,876,500  บำท  จ่ำยจำกเงินรำยได้จัดเก็บเอง  หมวดภำษีจัดสรรและ

หมวดเงินอดุหนุนทั่วไป  แยกเป็น 

     แผนงำนกำรเกษตร 

งำนอนุรักษ์แหล่งน้ ำและป่ำไม้   รวม 20,000  บำท  

 งบด ำเนนิงำน     รวม 20,000  บำท 

  หมวดรำยจ่ำย ค่ำใชส้อย   รวม 20,000  บำท 

  ประเภทรายจ่าย - รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับจากการปฏบัิตฯิ  จ านวน  20,000  บาท 

  (ค าชีแ้จงงบประมาณ: รายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซึ่งบรกิารยกเว้น บริการสาธารณูปโภคสื่อสารและ

โทรคมนาคม) รายจา่ยท่ีเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ และรายจา่ยท่ีเกี่ยวเนื่องกับการปฏบัิติราชการท่ีไมเ่ข้าลักษณะรายจา่ย

หมวดอ่ืนๆ ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 45 - 

รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป 

ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ. 2561 

เทศบำลต ำบลนำม่อง 

อ ำเภอกุดบำก  จังหวัดสกลนคร 

ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมทั้งสิ้น  66,876,500  บำท  จ่ำยจำกเงินรำยได้จัดเก็บเอง  หมวดภำษีจัดสรรและ

หมวดเงินอดุหนุนทั่วไป  แยกเป็น 

     แผนงำนงบกลำง 

งำนงบกลำง     รวม 18,548,400 บำท 

 งบกลำง      รวม 18,548,400 บำท 

  หมวดงบกลำง     รวม 18,548,400 บำท 

  ประเภทรายจ่าย - เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  จ านวน  300,000 บาท 

             - เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์   จ านวน  120,000 บาท 

             - เบ้ียยังชีพผู้สูงอาย ุ   จ านวน 11,480,400 บาท 

             - เบ้ียยังชีพคนพกิาร   จ านวน 5,088,000 บาท   

             - ส ารองจ่าย    จ านวน  500,000  บาท 

             - รายจ่ายตามข้อผูกพนั   จ านวน 400,000  บาท 

   - เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นฯ จ านวน 660,000 บาท 

  (ค าชีแ้จงงบประมาณ: รายจา่ยท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมภีาระผูกพันต้องจา่ยและเป็นรายจา่ยท่ีต้ังไว้

เพื่อจัดสรรให้หน่วยงานต่างๆ เบิกจา่ย) 
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รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป  ประจ ำปีงบประมำณ  2561 

เทศบำลต ำบลนำม่อง  อ ำเภอกุดบำก  จังหวัดสกลนคร 

 รำยจ่ำยจ ำแนกตำมหน่วยงำน 

ส ำนักปลัดเทศบำลต ำบลนำม่อง 

ตั้งงบประมำณรำยจ่ำยทั้งสิ้น  33,795,020  บำท  แยกเป็น     

ก. รำยจ่ำยประจ ำ ตั้งไว้รวม  33,092,520  บำท  แยกเป็น 

งบกลำง  (510000) 

1. งบกลำง   (510000)    ตั้งไว้รวม  18,548,400  บำท 

1.1  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  (110300)  ตั้งไว้  300,000  บำท  เพื่อจ่ายเป็นเงิน

สมทบประกันสังคมของพนักงานจ้างทั่วไป  พนักงานจ้างตามภารกิจ  ผู้ช่วยครูดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก  ผูม้ีสทิธิ์ฯ  ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  (00411) 

1.2  เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  (110900)  ตั้งไว้  120,000  บำท   เพื่อจา่ยเป็นเงินสงเคราะห ์ 

เบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์  ตามที่กฎหมายก าหนด  ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  (00411) 

1.3  เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ  (110700)  ตั้งไว้  11,480,400  บำท  เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์

เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ  ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  (00411) 

1.4  เบี้ยยังชีพคนพิกำร  (110800)  ตั้งไว้  5,088,000  บำท  เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์

เบีย้ยังชพีคนพิการ  ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  (00411) 

1.5  ส ำรองจ่ำย  (111000)  ตั้งไว้  500,000  บำท  เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในกรณีจ าเป็นและ

เร่งด่วน  หรือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในกรณีเกิดจากภัยธรรมชาติ  หรอืสาธารณภัย

ต่างๆ  เช่น  การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย  น้ าป่าไหลหลาก  แผ่นดินถล่ม  ภัยแล้ง  ภัยหนาว  

อัคคีภยั  วาตะภัย  หรอืภัยที่ไม่อาจคาดการณ์ได้  ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งบกลาง  (00411) 

1.6  รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน  (111100)  ตั้งไว ้ 400,000  บำท  แยกเป็น    

  1.6.1  สมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพเทศบำลต ำบลนำม่อง  ตั้งไว้  250,000  

บำท  เพื่อสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลนาม่อง  ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบ

กลาง (00411)          
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 1.6.2  ทุนกำรศึกษำส ำหรับครูผู้ดูแลเด็ก  ตั้งไว้  150,000  บำท  เพื่อจ่ายเป็น

ค่าธรรมเนียมการศึกษา  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง 

(00411)  

1.7  เงนิสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) (120100)  ตั้งไว้  

660,000  บำท  เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นของพนักงาน

เทศบาลสามัญ  ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  (00411) 

งบบุคลำกร  (520000) 

        2.  หมวดเงนิเดือน  (ฝ่ำยกำรเมือง 521000)  ตั้งไว้  2,624,640  บำท  แยกเป็น 

2.1  เงนิเดือนนำยกฯ/รองนำยกฯ  (210100)  ตั้งไว้  695,520  บำท  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน

นายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 

(00111) 

2.2  เงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยกฯ/รองนำยกฯ  (210200)  ตั้งไว้  120,000  

บำท  เพื่อจา่ยเป็นค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกฯ/รองนายกฯ  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   

งานบริหารทั่วไป  (00111) 

2.3  เงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยกฯ/รองนำยกฯ  (210300)  ตั้งไว้  120,000  บำท  เพื่อ

จ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกฯ/รองนายกฯ  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 

(00111) 

 2.4  เงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำร/ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี  (210400 ) ตั้งไว้  198,720  

บำท   เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  ปรากฏในแผนงาน

บริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  (00111) 

2.5  เงนิค่ำตอบแทนสมำชิกสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (210600)  ตั้งไว้  รวม  

1,490,400  บำท  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แยกเป็น 

 2.5.1  ประธานสภาเทศบาล  เป็นเงิน  182,160     บาท  

 2.5.2  รองประธานสภาเทศบาล  เป็นเงิน  149,040    บาท  

2.5.3  สมาชิกสภาเทศบาล  เป็นเงิน  1,159,200  บาท 

(เพื่อจา่ยเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

งานบริหารทั่วไป  (00111) 
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3.  หมวดเงนิเดือน  (ฝ่ำยประจ ำ 522000)  ตั้งไว้  6,273,280  บำท  แยกเป็น 

 3.1  เงนิเดือนพนักงำน  (220100)  ตั้งไว้  3,132,060  บำท  เพื่อจา่ยเป็นเงินเดือนพนักงาน

เทศบาลสามัญ  ต าแหน่ง  ดังต่อไปนี้ 

  (1)  ปลัดเทศบาล   

  (2)  รองปลัดเทศบาล   

  (3)  หัวหนา้ส านักปลัดเทศบาล   

(4)  นักวิเคราะหน์โยบายและแผน   

  (5)  นักทรัพยากรบุคคล    

  (6)  เจ้าพนักงานธุรการ  

(7)  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   

(8)  นักวิชาการตรวจสอบภายใน   

(9)  นักวิชาการเกษตร   

  (10)  นิตกิร     

 (รำยกำรท่ี 1-10  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  งำนบริหำรทั่วไป  (00111) 

 3.2  เงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำน  (220200)  ตั้งไว้  317,200  บำท  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่ม

การครองชีพช่ัวคราวหรือเงินเพิ่มอื่นๆ  ให้กับพนักงานเทศบาลสามัญหรือผู้มีสิทธิ์  ฯลฯ  และ

ค่าตอบแทนรายเดือนของนักบริหารงานเทศบาล (ปลัดเทศบาล ระดับ 8)  ปรากฏในแผนงาน

บริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  (00111) 

 3.3  เงนิประจ ำต ำแหน่ง  (220300)  ตั้งไว้  195,600  บำท  เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ า

ต าแหน่ง นักบริหารงานเทศบาล (ปลัดเทศบาล,รองปลัดเทศบาล) และหัวหน้าส านักปลัดฯ  ตาม

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น   ปรากฏในแผนงานบริหารงาน

ทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  (00111) 

 3.4  ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง  (220700)  ตั้งไว้  2,227,800  บำท  เพื่อจา่ยเป็น

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ดังนี้ 

(1)  ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  ตั้งไว้  307,800  บำท  เพื่อจ่ายเป็น

ค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างในต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  จ านวน  2  อัตรา  ปรากฏใน

แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  (00111) 

 

 



- 49 - 

(2)  ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงทั่วไป   ตั้งไว้  1,920,000  บำท  เพื่อจ่ายเป็น

ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป  ต าแหน่ง  นักการภารโรง  พนักงานขับรถยนต์  คนงานทั่วไป  ยาม  

และพนักงานดับเพลิง ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  (00111) 

3.5  เงนิเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำนจ้ำง  (220800)  ตั้งไว้  400,620  บำท  เพื่อจา่ยเป็นเงิน 

เพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวหรือเงนิเพิ่มอื่นให้กับพนักงานจา้งผูม้ีสทิธิ์  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  

งานบริหารทั่วไป  (00111) 

งบด ำเนินงำน  (530000) 

   4.  หมวดค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  ตั้งไว้  5,269,000  บำท  แยกเป็น 

 4.1  หมวดค่ำตอบแทน  (531000)  ตั้งไว้  584,000  บำท  แยกเป็น 

4.1.1  ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 

ท้องถ่ิน  (310100)  ตั้งไว้  330,000  บำท  เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย  ดังนี้ 

(1) ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิศษส าหรับพนักงานเทศบาลสามัญ  พนักงาน 

จา้งผู้มสีิทธิ์ฯ  ตั้งไว้  270,000  บาท 

(2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจงานจา้ง  เงนิค่าตอบแทนเจ้าหนา้ที่ในการ 

เลือกตั้ง ฯลฯ  ตั้งไว้  30,000  บาท 

(3) ค่าตอบแทนของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพืน้ที่หรือ 

นอกเขตพืน้ที่  ตั้งไว้  30,000  บาท  

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  (00111)  

4.1.2  ค่ำตอบแทนในกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร  (310300)  ตั้งไว ้ 60,000 

บำท  เพื่อจา่ยเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้พนักงานเทศบาลสามัญและ

พนักงานจ้างหรอืผูม้ีสทิธิ์ฯ  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  (00111) 

4.1.3  ค่ำเช่ำบ้ำน  (310400)  ตั้งไว ้ 144,000  บำท  เพื่อจา่ยเป็นค่าเชา่บ้านแก่ 

พนักงานเทศบาลสามัญผูม้ีสทิธิ์เบิกได้ตามระเบียบฯ  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป

(00111) 

4.1.4  เงนิช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร  (310500)  ตั้งไว ้ 50,000  บำท  เพื่อจา่ยเป็น 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญผู้ที่มีสิทธิ์ ฯ  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป   

งานบริหารทั่วไป  (00111) 
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   4.2  หมวดค่ำใช้สอย (532000)  ตั้งไวร้วม  3,530,000  บำท  แยกเป็น 

            4.2.1  รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร  (320100)  ตั้งไว้  410,000  บำท  เพื่อเป็น

ค่าใช้จ่าย  ดังนี้ 

- ค่าถ่ายเอกสาร 

 - ค่าเช่าทรัพย์สินค่าโฆษณาเผยแพร่ 

 - ค่าธรรมเนียมต่างๆ 

 - ค่าจ้างเหมาบริการ  (เช่น  การจ้างเหมาดูแลและรักษาทรัพย์สินของเทศบาล  การจ้าง

เหมาอื่นๆ  ที่เป็นกิจการในอ านาจหน้าที่ของเทศบาล  ฯลฯ)  

  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  (00111) 

           4.2.2  รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร  (320200)  ตั้งไว้  100,000  บำท  

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำย  ดังน้ี  

-  ค่ารับรอง  (รายจา่ยในการรับรองหรอืเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น) 

-  พิธีเปิดอาคารต่างๆ 

-  ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา / รัฐพิธี 

-  ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาฯหรอืคณะกรรมการหรอืคณะอนุกรรมการที่ได้รับการ

แตง่ตัง้ตามกฎหมาย  หรอืตามระเบียบ  หรอืหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย  ฯลฯ 

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  (00111) 

           4.2.3  รำยจ่ำยเกี่ยวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวด

อื่นๆ  (320300)  ตั้งไว ้ 2,330,000  บำท  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำ 

(1)  ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร  ตั้งไว้  400,000  บำท  เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง

ค่าพาหนะค่าเช่าที่พักและค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องในการเดินทางไปราชการ  การอบรมสัมมนา  การ

ประชุมเชิงปฏิบัติการของประธานสภาเทศบาลต าบล   รองประธานสภาเทศบาลต าบล  สมาชิกสภา

เทศบาลต าบล  นายกฯ/รองนายกฯ/เลขาฯ/ที่ปรึกษาฯ  พนักงานเทศบาลต าบลและพนักงานจ้าง  

รวมถึงผู้ที่ได้รับค าสั่งให้ปฏิบัติราชการและจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม  

สัมมนาทางวิชาการ  การประชุมเชิงปฏิบัติการ  ของสมาชิกสภาเทศบาลต าบล  ประธานสภาเทศบาล

ต าบล  รองประธานสภาเทศบาลต าบล  นายกฯ/รองนายกฯ/เลขาฯ/ที่ปรึกษาฯ  พนักงานเทศบาลต าบล

และพนักงานจา้ง ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  (00111) 
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(2)  ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดนิทรรศกำร/กิจกรรมวันส ำคัญ  ตั้งไว้  50,000  บำท  เพื่อจ่าย

เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานหรอืกิจกรรมวันส าคัญของทางราชการ  วันส าคัญของท้องถิ่น  เชน่  วัน

ท้องถิ่นไทย  เป็นต้น  รวมถึงค่าใช้จ่ายในการประกวด/แข่งขัน  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  

งานบริหารทั่วไป  (00111) 

(3)  โครงกำรนำม่องโปร่งใสยึดมั่นตำมหลักธรรมำภิบำล  ตั้งไว้  10,000  บำท  เพื่อจ่าย

เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ  เชน่  ค่าวัสดุ-อุปกรณ์  ค่าอาหารว่าง  ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ  ปรากฏ

ในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  (00111) 

(4)  โครงกำรส่งเสรมิกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงสังคม“ กิจกรรมโตไปไม่โกงและกิจกรรม

ประกวดค ำขวัญ/บทควำม”  ตั้งไว้  20,000  บำท  เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการ เช่น  ค่า

วัสดุ-อุปกรณ์  ค่าอาหารว่าง  ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งาน

บริหารทั่วไป  (00111) 

(5)  โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำเครือข่ำยป้องกันกำรทุจริต  ประพฤติมิชอบ   ตั้งไว้  

10,000  บำท   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ  เช่น  ค่าวัสดุ-อุปกรณ์   ค่าอาหารว่าง  

ค่าตอบแทนวิทยากร  ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  (00111) 

(6)  โครงกำรฝึกอบรมและศึกษำดูงำนนอกสถำนที่เพื่อพัฒนำศักยภำพของบุคลำกร  

ตั้งไว้  400,000  บำท  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝกึอบรมและศกึษาดูงานนอกสถานที่เพื่อพัฒนา

ศักยภาพของบุคลากรเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการปฏิบัติงานและเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม

อาเซียนให้แก่บุคลากรสังกัดเทศบาลต าบลนาม่อง  ผูน้ าชุมชนและกลุ่มองค์กรชุมชน  กลุ่มอาชีพ  ฯลฯ 

ในเขตต าบลนาม่อง  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป   (00111) 

(7)  โครงกำรฝึกอบรมกำรใช้คอมพิวเตอร์เพื่อกำรปฏิบัติงำน  ตั้งไว้  15,000  บำท  เพื่อ

จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการ เชน่  ค่าวัสดุ-อุปกรณ์  ค่าอาหารว่าง  ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ  

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  (00111) 

(8)  โครงกำรกฎหมำยน่ำรู้  ตั้งไว้  20,000  บำท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ  เชน่  

ค่าวัสดุ-อุปกรณ์  ค่าอาหารว่าง  ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งาน

บริหารทั่วไป  (00111)   

 (9)  โครงกำรปกป้องสถำบันส ำคัญของชำติและกำรจัดงำนรัฐพิธีต่ำงๆ  ตั้งไว้  20,000  

บำท  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน

พระมหากษัตรยิ์  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  (00111) 
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           (10)  โครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกำลส ำคัญ   ตั้งไว้  120,000  บำท  

เพื่อจ่ายเป็นค่าป้องกันและลดอุบัติเหตุหรือรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชนในช่วงเทศกาลส าคัญ  

ต่างๆ  เช่น  เทศกาลปีใหม่  เทศกาลสงกรานต์  เทศกาลงานประเพณีท้องถิ่น  ปรากฏในแผนงานการ

รักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  (00121) 

           (11)  โครงกำรชุมนุมสวนสนำมเน่ืองในวัน  อปพร.  ตั้งไว้  15,000  บำท  เพื่อจ่ายเป็น

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น  ค่าพาหนะในการน าสมาชิกเข้าร่วมโครงการ,ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ  

ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน   

(00121) 

 (12)  โครงกำรซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย  ตั้งไว้  50,000  บำท  เพื่อ

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น  ค่าวัสดุ-อุปกรณ์  ค่าอาหารว่าง  ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ  

ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝา่ยพลเรือนและระงับอัคคีภัย  (00123) 

(13)  โครงกำรฝึกอบรมกำรควบคุมไฟป่ำ  ตั้งไว้  50,000  บำท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย

ตามโครงการ เช่น  ค่าวัสดุ-อุปกรณ์  ค่าอาหารว่าง  ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ  ปรากฏในแผนงาน

การรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝา่ยพลเรือนและระงับอัคคีภัย  (00123) 

 (14)  ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้ง  ตั้งไว้  550,000  บำท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการ

เลือกตั้งทั่วไป  หรือเลือกตั้งซ่อม  กรณีแทนต าแหน่งว่างของผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น  

ได้แก่  ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเลือกตั้ง  

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  (00111) 

  (15)  โครงกำรช่วยเหลือผู้ประสบภัย  ตั้งไว้  500,000  บำท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ

ช่วยเหลือประชาชนในกรณีเกิดจากภัยธรรมชาติ  หรอืสาธารณภัยต่างๆ  เช่น  การป้องกันและแก้ไข

ปัญหาอุทกภัย  น้ าป่าไหลหลาก  แผน่ดินถล่ม  ภัยแล้ง  ภัยหนาว  อัคคีภัย  วาตะภัย  และภัยที่ไม่อาจ

คาดการณไ์ด้  ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา

ความสงบภายใน  (00121) 

 (16)  โครงกำรจัดท ำแผนพัฒนำเทศบำลต ำบลนำม่อง  ตั้งไว้  50,000  บำท  เพื่อเป็น

ค่าใช้จ่ายในโครงการ  เช่น  ค่าวัสดุ-อุปกรณ์  ค่าอาหารว่าง  ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ  ปรากฏใน

แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  (00111) 

 

 



- 53 - 

 (17)  โครงกำรน ำนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ  ตั้งไว้  50,000  บำท  เพื่อเป็น

คา่ใช้จ่ายในโครงการ  เช่น  ค่าอุปกรณ์กีฬา  ค่าชุดวอร์ม  ค่าชุดกีฬา  พร้อมรองเท้า  ถุงเท้า  ของผู้

ควบคุมหรอืฝกึสอนและนักกีฬา  ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  (00111) 

4.2.4  ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม  (320400)  ตั้งไว้  690,000  บำท  แยกเป็น 

-  ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมวัสดุหรอืครุภัณฑใ์ห้ใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถจักรยานยนต ์

รถยนต์   เครื่องใชส้ านักงาน  ฯลฯ  และทรัพย์สินอื่นๆ 

-  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  เพื่อจา่ยเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือ 

ซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างของเทศบาลที่ช ารุดเสียหาย  หรอืจ าเป็นต้องบ ารุงรักษาเพื่อมใิห้เกิด

ความเสียหายหรอืทรุดโทรมกว่าเดิม  เช่น  อาคารส านักงาน  หอ้งท างาน  หอ้งประชุม  รั้ว  ถนนใน

ความรับผดิชอบของเทศบาล  คลองส่งน้ า  ฝาย  รางระบายน้ า  ถนนสู่พื้นที่การเกษตร ฯลฯ และ

บรรดาสิ่งก่อสร้างอื่นๆ  

-  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สนิอื่นๆ  เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรอืซ่อมแซม 

ทรัพย์สินอื่นๆ เชน่  ยางมะตอยส าเร็จรูป  วัสดุต่าง ๆ ตลอดจนเครื่องมอืส ารวจ  เป็นต้น ฯลฯ  

-  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สนิหรอืโครงการถ่ายโอนจากส่วนราชการต่างๆ 

เพื่อจา่ยเป็นค่าบ ารุงรักษาหรอืซ่อมแซมทรัพย์สนิหรอืโครงการถ่ายโอนจากส่วนราชการต่าง ๆ เช่น 

งานระบบวัสดุต่าง ๆ สาธารณูปโภค  แหล่งน้ า  ประปา  รางระบายน้ า  คลองส่งน้ า  และถนน  

เป็นต้น  ฯลฯ  ให้อยู่ในสภาพดี   

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  (00111) 

     4.3  หมวดค่ำวัสดุ (533000)  ตั้งไว้รวม  1,155,000  บำท  แยกเป็น 

4.3.1  วัสดุส ำนักงำน  (330100)  ตั้งไว้  225,000  บำท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ 

หนังสือพมิพ์  กระดาษ  ปากกา  ไม้บรรทัด  คลิป  กาว  ลวดเย็บกระดาษ  ซอง  ตรายาง  น้ าดื่ม   

ที่ถูพืน้  ตะแกรงวางเอกสาร  เครื่องตัดกระดาษ  กุญแจ  พระบรมฉายาลักษณ์  เก้าอี้พลาสติก ฯลฯ  

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  (00111) 

  4.3.2  วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ  (330200)  ตั้งไว้  30,000  บำท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้

ปลั๊กไฟ  สายไฟ  สวิตซ์ไฟฟ้า  ฟิวส์  ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  

(00111) 
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4.3.3  ค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว  (330300)  ตั้งไว้  30,000  บำท  เพื่อจา่ย 

เป็นค่าวัสดุที่จัดอยู่ในรายการวัสดุงานบ้านงานครัว  ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน  เช่น  แก้ว  จาน

รองแก้ว  เพื่อใช้ในการรับรองแขก  หรอื น้ ายาล้างจานล้างแก้ว  ถ้วย  จาน  ไม้ถูพื้น ฯลฯ ปรากฏใน

แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป  (00111) 

4.3.4  วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง  (330700)  ตั้งไว ้ 171,000  บำท  เพื่อจา่ยเป็น 

ค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะรถยนต์ส่วนกลาง  และรถจักรยานยนต์  เช่น  แบตเตอรี่  ยางนอก-ยางใน  

หม้อกรอง  สายไมล์  เพลา  น้ ามันเบรก  น้ ามันเครื่อง  เบาะรถยนต์  แบริเออร์กั้นน้ า  ฯลฯ ปรากฏใน

แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  (00111) 

4.3.5  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  (330800)  ตั้งไว ้ 500,000  บำท  เพื่อจา่ยเป็น 

ค่าจัดซื้อน้ ามันดีเซล-เบนซิน  น้ ามันเครื่อง  จาระบีส าหรับรถยนต์ส่วนกลาง  รถจักรยานยนต์  รถตัด

หญ้ า  เครื่องตัดหญ้ า  เครื่องสูบน้ า  รถยนต์บรรทุกน้ าอเนกประสงค์   หรือรถเกรดเดอร์  

เครื่องจักรกล  รถเเบ็คโฮ  เครื่องจักรกลหนัก  ของส่วนราชการอื่นที่มาช่วยราชการในการซ่อมแซม

ถนนภายในเขตรับผดิชอบ ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  (00111) 

  4.3.6  วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์  (330900)  ตั้งไว้  24,000  บำท  เพื่อ

จา่ยเป็นค่าเติมน้ ายาเคมีถังดับเพลิง  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  (00111) 

  4.3.7  วัสดุกำรเกษตร  (330900)  ตั้งไว้  30,000  บำท  เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสปริง

เกลอร์  ปุ๋ย  วัสดุเพาะช า  อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช  เช่น  ใบมีดเชือก  กระถาง  ฯลฯ  ปรากฏใน

แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  (00111) 

   4.3.8  วัสดุโฆษณำและเผยแพร่  (331100)  ตั้งไว้  10,000  บำท  เพื่อจา่ยเป็นค่า

กระดาษเขียนโปสเตอร์ หรือผ้าเขียนป้าย  พู่กันและสี  แถบบันทึกเสียงหรอืภาพ  ภาพถ่ายดาวเทียม, 

เมมโมรี่การด์  ฟิล์มสไลด์  ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  (00111) 

  4.3.9  วัสดุกำรกีฬำ  (331300)  ตั้งไว้  70,000  บำท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ

กีฬา  เช่น  ลูกฟุตบอล  วอลเลย์บอล  ตะกร้อ  ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหาร

ทั่วไป  (00111) 

  4.3.10  วัสดุคอมพิวเตอร์  (331400)  ตั้งไว้  50,000  บำท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ

วัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  เทปบันทึกข้อมูล  หมึกส าหรับเครื่องพิมพ์  สาย

เคเบิล  แป้นพิมพ ์ ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  (00111) 
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  4.3.11  วัสดุอื่น  (331700)  ตั้งไว้  15,000  บำท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น  

เชน่  เสือ้ชูชีพ  ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  (00111) 

   5.  หมวดค่ำสำธำรณูปโภค  (534000)  ตั้งไว้  377,200  บำท  แยกเป็น 

 5.1  ค่ำไฟฟ้ำ  (340100)  ตั้งไว้  294,000  บำท  เพื่อช าระค่าใช้ไฟฟ้าของเทศบาล  ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด  รวมทั้งค่าไฟฟ้าตามโครงการที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจ และไฟฟ้าแสงสว่าง

สาธารณะ ที่เป็นการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหาร

ทั่วไป  (00111) 

 5.2  ค่ำบริกำรโทรศัพท ์ (340300)  ตั้งไว้  10,000  บำท  เพื่อจา่ยเป็นค่าบริการ

โทรศัพท์ที่ใชใ้นการตดิต่อราชการปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  (00111) 

 5.3  ค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม  (340500)  ตั้งไว้  73,200  บำท  เพื่อจ่ายเป็น

ค่าโทรภาพหรือโทรสารเกี่ยวกับระบบ  INTERNET  ต าบล  ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  

งานบริหารทั่วไป  (00111) 

ข.  งบลงทุน  (540000)  

1.  หมวดค่ำครุภัณฑ์ (541000)  ตั้งไว้  702,500  บำท  แยกเป็น  

  1.1  ครุภัณฑ์ส ำนักงำน  (410100)  ตั้งไว้  145,200  บำท   แยกเป็น 

   1.1.1  จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสำรเป็นช่อง  ขนำด  4  ชั้น  จ ำนวน  2  ตู้  

ตั้งไว้  11,000  บำท  เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซือ้ตู้เหล็กเก็บเอกสารเป็นช่อง  ขนาด  4  ช้ัน  จ านวน  2  ตู้ๆ

ละ  5,500  บาท  (จัดซือ้ตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีรายการก าหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)  

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  (00111) 

   1.1.2  จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสำร (ทรงเตี้ย) ขนำด  5  ฟุต  บำนเลื่อน   

ตั้งไว้  4,200  บำท   เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซือ้ตู้เหล็กเก็บเอกสาร (ทรงเตี้ย) ขนาด  5  ฟุต  บานเลื่อน  

จ านวน  1  ตู้  ราคา  4,200  บาท  (จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีรายการก าหนดไว้ในบัญชี

มาตรฐานครุภัณฑ)์  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  (00111) 

   1.1.3  จัดซื้อตู้โชว์กระจก  ตั้งไว้  10,000  บำท  เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซือ้ตู้โชว์

กระจก  จ านวน  1  ตู้  ราคา  10,000  บาท  (จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีรายการก าหนดไว้

ในบัญชมีาตรฐานครุภัณฑ์)  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  (00111) 
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   1.1.4  จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ  ตั้งไว้  120,000  บำท  เพื่อจา่ยเป็นค่า

จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรต ิ จ านวน  1  ซุ้ม  ราคา  120,000  บาท  (จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นเนื่องจาก

ไม่มรีายการก าหนดไว้ในบัญชมีาตรฐานครุภัณฑ์)  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหาร

ทั่วไป  (00111) 

  1.2  ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง  (410300)  ตั้งไว้  199,500  บำท  เพื่อเป็น

ค่ำจัดซื้อ   

   1.2.1  จัดซื้อเรือกู้ภัย  ชนิดท้องแบน  ตัวเรือท ำจำกอลูมิเนียม  ตั้งไว้  

199,500  บำท   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเรือกู้ภัย  ชนิดท้องแบน  ตัวเรือท าจากอลูมิเนียม  ขนาดเรือ  

ยาว  14  ฟุต  กว้าง  1.60  เมตร  หนา  2  มิลลิเมตร  เครื่องยนต์ติดท้ายเรือแบบ OUTBOARD ขนาด  

30  แรง  2  จังหวะ  น้ าหนัก  53  Kg  พร้อมเทรลเลอร์ลากเรอื  และค่าท าสีตกแตง่ช่ือหนว่ยงานและ 

ตั้งอุปกรณ์  จ านวน  1  คัน  ราคา  199,500  บาท  (จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีรายการ

ก าหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน   (00121)   

  1.3  ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ  (410600)  ตั้งไว้  10,000  บำท  เพื่อเป็นค่ำจัดซื้อ 

   1.3.1  จัดซื้อเคร่ืองบันทกึเสียงดจิติอลพร้อม USB ในตัว  จ ำนวน  2  

เคร่ือง  ตั้งไว้  10,000  บำท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียงดิจติอลพร้อม USB ในตัว  

จ านวน  2  เครื่องๆละ  5,000  บาท  (จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีรายการก าหนดไว้ในบัญชี

มาตรฐานครุภัณฑ)์  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  (00111) 

  1.4  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  (411600)  ตั้งไว้  97,800  บำท  แยกเป็น 

1.4.1  จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับส ำนักงำน  ตั้งไว้  48,000  บำท  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงาน  จ านวน  3 เครื่องๆ ละ  16,000  บาท  

รวมเป็นเงิน  48,000  บาท 

คุณลักษณะพื้นฐำน 

   - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core ) 

มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรอืดีกว่า จ านวน 1 หนว่ย 

   - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย กว่า 4 

GB 

   - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรอื ดีกว่า ขนาดความจุ 

ไม่น้อยกว่า 1 TB หรอืชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน่้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หนว่ย 
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   - ม ีDVD-RW หรอืดีกว่า จ านวน 1 หนว่ย 

   - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ10/100/1000 Base-

T หรอืดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

   - มีแป้นพมิพ์และเมาส์ 

   - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมี

ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว้ จ านวน 1 หนว่ย   

(จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจ าปีงบประมาณ 

2560  ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) 

 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  (00111)  

1.4.2  จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตร์โน๊ตบุค  ตั้งไว้  16,000  บำท  เพื่อจา่ยเป็น 

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตร์โน๊ตบุค  จ านวน  1  เครื่อง  ราคา  16,000  บาท 

คุณลักษณะพื้นฐำน 

   - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จ านวน 1 

หนว่ย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรอืดีกว่า ดังนี้ 

    1) ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 

MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.8  GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก

(Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 6 แกน  

    2) ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 

MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่นอ้ยกว่า 2.0 GHz 

   - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรอืดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 

   - หน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จ านวน 1 หน่วย

หรอื ชนิด  Solid State Disk ขนาดความจุไมน่้อยกวา 120 GB จ านวน 1 หนว่ย 

   - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า1,366x768 Pixel และมีขนาดไม่

น้อยกว่า 12 นิว้ 

   - มี DVD-RW หรอืดีกว่า จ านวน 1 หนว่ย 

   - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)แบบ 10/100/1000 Base-

T หรอืดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
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   - สามารถใช้งาน Wi-Fi (802.11b,g,n) และBluetooth ได้เป็นอย่างนอ้ย 

(จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจ าปีงบประมาณ 

2560  ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) 

 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  (00111) 

   1.4.3  จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี  ตั้งไว้  17,000  

บำท  เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรอืชนิด LED สี  จ านวน  1  เครื่อง  ราคา  17,000  

บาท 

 คุณลักษณะพื้นฐำน 

   - เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิดLED สี เป็นอุปกรณ์ที่มี

ความสามารถเป็น Printer,Copier,Scanner และFax ภายในเครื่องเดียวกัน 

   - มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB 

   - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 

ช่อง 

   - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ10/100 Base-T 

หรอืดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

   - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่นอ้ยกว่า 600x600 dpi 

   - มีความเร็วในการพิมพ์รา่งขาวด าไม่นอ้ยกว่า 20 หนา้ต่อนาที (ppm) 

   - มีความเร็วในการพิมพ์รา่งสไีม่น้อยกว่า 20 หนา้ ต่อนาที (ppm) 

   - สามรถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด าและสไีด้) 

   - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า12,000x12,000 dpi 

   - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 

   - สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า 

   - สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา  

   - สามรถย่อและขยายได้ 25  ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 

   - สามารถใช้ได้ได้กับ A4,Letter,LegalและCustom โดยถาดใส่กระดาษได้ 

ไม่น้อยกว่า250 แผ่น 

(จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจ าปีงบประมาณ 

2560  ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) 

 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  (00111) 
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   1.4.4  จัดซื้อเครื่องส ำรองไฟ  ตั้งไว้  16,800  บำท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ

ส ารองไฟ  จ านวน  6 เครื่องๆ ละ  2,800  บาท  รวมเป็นเงิน  16,800  บาท 

 คุณลักษณะพื้นฐำน 

   - เครื่องส ารองไฟ ขนาด 800 VA 

   - มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 watts) 

   - สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่นอ้ยกว่า 15 นาที 

 (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจ าปีงบประมาณ 

2560  ของกระทรวงดิจทิัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) 

 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  (00111) 

  1.5  ครุภัณฑ์อื่น  (411700)  ตั้งไว ้ 250,000  บำท  เพื่อเป็นค่ำจัดซื้อ 

   1.5.1  จัดซื้อเต็นท์  ตั้งไว้  250,000  บำท  เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซื้อเต็นท์ขนาด

กว้าง  4.00 เมตร  ยาว  8.00 เมตร  สูง 2.50 เมตร  พร้อมผ้าใบอย่างดี  จ านวน  10  หลัง  ตามแบบ

ที่เทศบาลก าหนด   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  (00111) 
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รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป  ประจ ำปีงบประมำณ  2561 

เทศบำลต ำบลนำม่อง  อ ำเภอกุดบำก  จังหวัดสกลนคร 

รำยจ่ำยจ ำแนกตำมหน่วยงำน 

กองคลัง 

ตั้งงบประมำณรำยจ่ำยไว้รวมทั้งสิ้น  จ ำนวน  3,029,500   บำท  แยกเป็น 

ก.  รำยจ่ำยประจ ำ  ตั้งไว้รวม  2,893,460    บำท  แยกเป็น 

งบบุคลำกร  (520000) 

 1.  หมวดเงนิเดือน  (ฝ่ำยประจ ำ 522000) ตั้งไว้  รวม  1,923,460  บำท 

 1.1  เงินเดือนพนักงำน  (220100)  ตั้งไว้  1,491,300  บำท  เพื่อจา่ยเป็นเงินเดือนพนักงาน

เทศบาลสามัญ  เงินปรับปรุงเงนิเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ  สังกัดกองคลัง  จ านวน  6  อัตรา  

ดังนี้ 

    1)  ต าแหนง่ผูอ้ านวยการกองคลัง         

    2)  ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  

    3)  ต าแหนง่เจา้พนักงานการเงินและบัญชี 

    4)  ต าแหน่งเจา้พนักงานพัสดุ 

    5)  ต าแหนง่เจา้พนักงานธุรการ 

    6)  ต าแหนง่เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 

ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง  (00113) 

 1.2  เงนิเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำน  (220200)  ตั้งไว้  54,660  บำท  เพื่อจ่ายเป็นเงนิเพิ่ม

ค่าครองชีพช่ัวคราวหรือเงินเพิ่มอื่น ๆ ฯลฯ ให้พนักงานเทศบาลสามัญ  สังกัดกองคลัง  จ านวน  6   

อัตรา  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  (00113) 

 1.3  เงนิประจ ำต ำแหน่ง (220300)  ตั้งไว้  42,000  บำท  เพื่อจา่ยเป็นเงินประจ า

ต าแหน่งส าหรับต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง  ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน

บุคคลส่วนท้องถิ่น ว่าด้วย  ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)     

ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  (00113) 
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 1.4  ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง  (220700)  ตั้งไว้  294,100  บำท  เพื่อจ่ายเป็นเงิน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ  เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่

การเงินและบัญชี  และผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  จ านวน  2  อัตรา  ปรากฏในแผนงาน

บริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  (00113) 

 1.5  เงนิเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำนจ้ำง  (220800)  ตั้งไว้  41,400  บำท  เพื่อจา่ยเป็นเงิน

เพิ่มการครองชีพช่ัวคราวหรอืเงินเพิ่มอื่น ฯลฯ  ให้กับพนักงานจ้าง  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  

งานบริหารงานคลัง  (00113) 

งบด ำเนินงำน  (530000) 

 2.  หมวดค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  ตั้งไว้  920,000  บำท  แยกเป็น 

  2.1  ค่ำตอบแทน  (531000)  ตั้งไว้  81,000  บำท  แยกเป็น 

  2.1.1  ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร  (310300)  ตั้งไว้  25,000  

บำท  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนใหแ้ก่พนักงานเทศบาลสามัญและพนักงานจา้งที่ได้รับค าสั่งให้

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามค าสั่งของนายกเทศมนตรี  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งาน

บริหารงานคลัง  (00113) 

   2.1.2  ค่ำเช่ำบ้ำน  (310400)  ตั้งไว้  36,000  บำท  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่

พนักงานเทศบาลสามัญ  ที่มสีิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบฯ ในสังกัดกองคลัง  ปรากฏในแผนงานบริหารงาน

ทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  (00113) 

   2.1.3  เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร  (310500)  ตั้งไว้  20,000  บำท  เพื่อจ่าย

เป็นเงินช่วยเหลือเป็นค่าบ ารุงการศึกษา  ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกี่ยวกับการศึกษาที่เบิกจ่าย

ได้ตามระเบียบฯ  ส าหรับบุตรของพนักงานเทศบาลสามัญสังกัดกองคลัง  ปรากฏในแผนงาน

บริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  (00113) 

 2.2  ค่ำใช้สอย  (532000)  ตั้ง  674,000  บำท  แยกเป็น 

  2.2.1  รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร  (320100)  ตั้งไว้  424,000  บำท  เพื่อ

จา่ยเป็นค่า 

   (1)  ค่าเย็บปกหนังสือหรือเข้าปกหนังสือในกรณีที่กองคลังมีความจ าเป็นต้องน า

เอกสารต่างๆ ซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่การปฏิบัติงาน ไปเข้าเล่มและเย็บปกเพื่อประโยชนใ์นการปฏิบัติงาน  

   (2)  ค่าเชา่ทรัพย์สิน  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  จ านวน  2  เครื่อง  

ในการปฏิบัติงานขององค์กร 
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   (3)  ค่าจา้งเหมาบริการต่างๆ ในการจัดท าสิ่งของซึ่งเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในกอง

คลัง  เช่น  ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ   จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้   ค่าจ้าง

เหมาผู้ช่วยต าแหน่งอื่นๆ  ค่าจ้างจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์งานภาษี หรืองานอื่นๆ ค่าแรงในการ

ซ่อมแซมทรัพย์สนิ  ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  (00113) 

  2.2.2  รำยจ่ำยเกี่ยวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวด

อื่นๆ  (5320300)  ตั้งไว ้ 230,000  บำท  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามรายการดังนี้ 

   1)  ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร  ตั้งไว้  130,000  บำท เพื่อจ่ายเป็น

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก

ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน 

ค่าผ่านทางพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ ของพนักงานเทศบาลและ

พนักงานจ้างของเทศบาลต าบลนาม่อง ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  

(00113) 

   2)  โครงกำรจัดท ำแผนที่ภำษีและทะเบียนทรัพย์สินระยะที่  3  ตั้งไว้  

100,000  บำท  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ  เช่น ค่าเดินส ารวจข้อมูลภาษีป้าย  ภาษีโรงเรือนและ

ที่ดนิ  ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  (00113) 

  2.2.3  ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม  (5320400)  ตั้งไว้  20,000  บำท  เพื่อจ่าย

เป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ ซึ่งอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกองคลัง  เช่น 

อุปกรณ์เครื่องใช้ส านักงาน  ครุภัณฑ์ต่างๆ  เป็นต้น  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งาน

บริหารงานคลัง  (00113) 

 2.3  ค่ำวัสดุ  (5330000)  ตั้งไว ้ 165,000  บำท  แยกเป็น 

   2.3.1  วัสดุส ำนักงำน  (5330100)  ตั้งไว้  90,000  บำท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุใช้

ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานกองคลัง  เช่น  ใบเสร็จรับเงินใบอนุญาตต่างๆ ส าหรับงานจัดเก็บรายได้  

และวัสดุที่ใช้ในการปฏิบัติงานของงานธุรการ  งานจัดเก็บรายได้  งานการเงิน และบัญชีงานพัสดุและ

ทรัพย์สิน  เช่น  กระดาษ  ปากกา  ดินสอ  สมุดนัมเบอร์  ยางลบ  น้ ายาลบค าผิด  กระดาษไข  กาว  

แฟ้ม  และสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน  เป็นต้น  ปรากฏในแผนงานบริหารงาน

ทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  (00113) 

  2.3.2  วัสดุโฆษณำและเผยแพร่  (5331100)  ตั้งไว้  15,000  บำท  เพื่อจา่ยเป็น

ค่าจัดซื้อกระดาษโปสเตอร์ พู่กันและส ีฟิล์ม เมมโมรี่การด์ ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรอืภาพ 
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(ภาพยนตร์,วีดีโอเทป แผน่ซีด)ี  ค่าล้างอัดภาพ  รูปสีหรอืขาวด าที่ได้จากการล้าง  อัด ขยาย  ภาพถ่าย

ดาวเทียม  ขาตั้งกล้อง  ขาตั้งเขียนภาพ  เลนส์ซูม  กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป  ฯลฯ  เพื่อใช้ในกิจการงาน 

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับจัดเก็บภาษีและงานอื่นๆ ฯลฯ  ที่เกี่ยวข้องอีกทั้งเมื่อมีความจ าเป็นต้องใช้วัสดุอื่น

ในการปฏิบัติงานซึ่งเป็นวัสดุที่จัดอยู่ในประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ปรากฏในแผนงานบริหารงาน

ทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  (00113) 

  2.3.3  วัสดุคอมพิวเตอร์  (5331400)  ตั้งไว้  60,000  บำท  เพื่อจ่ายเป็นค่า

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  เทปบันทึกข้อมูล  หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับ

เครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์  แผ่นกรองแสง  กระดาษต่อเนื่อง  

สายเคเบิล  แป้นพิมพ์  เมาส์  เมนบอร์ด  เมมโมรี่ชิป  คัตซีทฟีดเตอร์  เครื่องกระจายสัญญาณ  

เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์และวัสดุอื่นที่ๆ  ฯลฯ  ที่จ าเป็นต้องใช้

ในการปฏิบัติงานซึ่งจัดอยู่ในประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งาน

บริหารงานคลัง  (00113) 

  3.  หมวดค่ำสำธำรณูปโภค  (5340000)  ตั้งไว้  50,000  บำท  แยกเป็น 

   3.1  ค่ำบริกำรไปรษณีย์  (5340400)  ตั้งไว้  30,000  บำท  เพื่อจ่ายเป็น

ค่าไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตราไปรษณีย์  ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์  ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน  ในระบบ

บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดส่งหนังสือต่างๆ ของทาง

ราชการ ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  (00113) 

   3.2  ค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม  (5340500)  ตั้งไว้  20,000  

บำท เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรสาร  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต  รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ด

และค่าสื่อสารอื่นๆ  เช่น  ค่าเคเบิ้ลทีวี  ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม  และหมายความรวมถึง

ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ  ปรากฏในแผนงาน

บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง  (00113) 

ข. งบลงทุน  (540000)  

1.  หมวดค่ำครุภัณฑ์  (5410000)  ตั้งไว้  136,040  บำท  แยกเป็น 

 1.1  ครุภัณฑ์ส ำนักงำน  (410100)  ตั้งไว้  62,940  บำท  แยกเป็น 

  1.1.1  จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสำร  15  ลิ้นชัก  จ ำนวน  2  หลัง  ตั้งไว้  7,000  

บำท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร  15  ลิ้นชัก  จ านวน  2  หลังๆละ  3,500  บาท  

(จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีรายการก าหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)  ปรากฏในแผนงาน

บริหารทั่วไป  งานบริหารงานคลัง (00113) 
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  1.1.2  จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสำร  ชนิด  2  บำนทึบ  (ทรงสูง)  จ ำนวน  10 หลัง  

ตั้งไว้  50,000  บำท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร  ชนิด  2  บานทึบ  (ทรงสูง)  จ านวน  

10 หลังๆ ละ  5,000   บาท  (จัดซือ้ตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีรายการก าหนดไว้ในบัญชีมาตรฐาน

ครุภัณฑ)์  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  (00113) 

  1.1.3  จัดซื้อเก้ำอี้ส ำนักงำน ขนำดกว้ำง  53  ลึก  50  สูง  78  หุ้มเบำะหนัง 

โครงเหล็กชุบโครเมียม  จ ำนวน  6  ตัว  ตั้งไว้  5,940  บำท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้เก้าอีส้ านักงาน 

ขนาดกว้าง  53  ลึก  50  สูง  78  หุ้มเบาะหนัง โครงเหล็กชุบโครเมียม  จ านวน  6  ตัวๆละ  990  

บาท (จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีรายการก าหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ )  ปรากฏใน

แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  (00113) 

  1.2  ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่  (410700)  ตั้งไว้  25,000  บำท  เพื่อเป็นค่ำจัดซื้อ 

 1.2.1  จัดซื้อกล้องถ่ำยรูป  ตั้งไว้  25,000  บำท   

  -  ชิปประมวลผลภาพ   

  -  สามารถใช้รว่มกับเลนส์  EF ได้มากกว่า 70 รุ่น 

  -  ถ่ายภาพต่อเนื่องไม่นอ้ยกว่า 4.2 เฟรมต่อวินาที 

  -  ระบบออโต้โฟกัส Hybrid CMOS AF III 

  -  มี WIFI และ NFC ในตัว 

  -  หน้าจอ LCD  ระบบทัชสกรีน ความละเอียดไม่น้อยกว่า 1.04 ล้านจุด ปรับพับขึ้นได้

ถึง 180 องศาส าหรับการถ่ายภาพ มุมต่ าหรือภาพเซลฟี่และยังปรับพับลงได้ 45 องศาช่วยในการ

ถ่ายภาพมุมสูงใชง้านรว่มกับช่องมองภาพแบบอิเล็กทรอนิกส์ (รุ่น EVF-DC1) ได้ 

(จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีรายการก าหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)  ปรากฏในแผนงาน

บริหารทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  (00113)   

  1.3  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  (411600)  ตั้งไว้  48,100  บำท  แยกเป็น 

 1.3.1  จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส ำหรับส ำนักงำน  ตั้งไว้  32,000  บำท  เพื่อจ่ายเป็น

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงาน  จ านวน  2 เครื่องๆ ละ  16,000  บาท  รวมเป็นเงิน  

32,000  บาท 

คุณลักษณะพื้นฐำน 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็ว 

สัญญาณนาฬิกา  พืน้ฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรอืดีกว่า จ านวน 1 หนว่ย  

- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรอืดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
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- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรอื ดีกว่า ขนาดความจุไม่นอ้ยกว่า 

1 TB หรอื  ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่นอ้ยกว่า 120 GB จ านวน 1 หนว่ย  

- ม ีDVD-RW หรอืดีกว่า จ านวน 1 หนว่ย  

- มีช่องเชื่อมตอ่ระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรอื 

ดีกว่า  จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  

- มีแป้นพมิพ์และเมาส์ 

- มีจอภาพแบบ LCD หรอืดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม ่

น้อยกว่า  19  นิว้ จ านวน 1 หนว่ย 

(จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจ าปีงบประมาณ 

2560  ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารงาน

คลัง  (00113)  

      1.3.2  จัดซื้อเคร่ืองพมิพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)  ตั้งไว้  7,700  บำท  เพื่อ

จา่ยเป็นค่าจัดซือ้เครื่องพมิพ์ Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) จ านวน 1 เครื่อง ราคา 7,700 บาท    

คุณลักษณะพื้นฐำน  

- เป็นอุปกรณ์ที่มคีวามสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner และ FAX ภายในเครื่อง 

เดียวกัน  

- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)  

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่นอ้ยกว่า 4,800x1,200 dpi หรอื 1200x4,800 dpi  

- มีความเร็วในการพิมพ์รา่งขาวด าไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที (ppm) หรอื 15 ภาพ 

ต่อนาที (ipm)  

- มีความเร็วในการพิมพ์รา่งสไีม่น้อยกว่า 15 หนา้ต่อนาที (ppm) หรอื 10 ภาพต่อนาที 

(ipm)  

- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-ส)ี ได้  

- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 2,400 dpi  

- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)  

- สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า  

- สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา  

- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์  

- มีช่องเชื่อมตอ่ระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรอืดีกว่า 

จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
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- สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้  

- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่นอ้ยกว่า 

100 แผ่น 

 (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจ าปี

งบประมาณ 2560  ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  

งานบริหารงานคลัง  (00113) 

 1.3.3  จัดซื้อเครื่องส ำรองไฟ  ตั้งไว้  8,400  บำท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อส ารองไฟ  

จ านวน  3 เครื่องๆ ละ  2,800  บาท  รวมเป็นเงนิ  8,400  บาท 

 คุณลักษณะพื้นฐำน 

   - เครื่องส ารองไฟ ขนาด 800 VA 

   - มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 watts) 

   - สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่นอ้ยกว่า 15 นาที 

 (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจ าปีงบประมาณ 

2560  ของกระทรวงดิจทิัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) 
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   รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำยทั่วไปประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2561 

เทศบำลต ำบลนำม่อง  อ ำเภอกุดบำก  จังหวัดสกลนคร 

 รำยจ่ำยจ ำแนกตำมหน่วยงำน 

กองกำรศึกษำ  ศำสนำ  และวัฒนธรรม 

ตั้งงบประมำณรำยจ่ำยทั้งสิ้น  12,815,360  บำท  แยกเป็น 

ก.  รำยจ่ำยประจ ำ  ตั้งไว้รวม  9,064,860  บำท  แยกเป็น 

งบบุคลำกร (520000) 

1.  หมวดเงนิเดือน  (ฝ่ำยประจ ำ 522000)  ตั้งไว้  4,592,520  บำท 

 1.1  เงินเดือนพนักงำน  (220100)  ตั้งไว้  3,201,960  บำท  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน

เทศบาลสามัญพนักงานครูและบุคลากรทางการศกึษาเทศบาล  ต าแหน่ง  ดังต่อไปนี้ 

  (1)  ผูอ้ านวยการกองการศึกษา   

  (2)  นักวิชาการศกึษา  

(3)  ครู 

  (4)  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

  ปรากฏในแผนงานการศกึษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศกึษา  (00211) 

 1.2  เงนิเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำน  (220200)  ตั้งไว้  12,000  บำท  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการ

ครองชีพช่ัวคราวหรอืเงินเพิ่มอื่นๆ ให้กับพนักงานเทศบาลสามัญหรอืผูม้ีสทิธิ์  ฯลฯ  ปรากฏในแผนงาน

การศกึษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศกึษา  (00211) 

 1.3  เงนิประจ ำต ำแหน่ง  (220300)  ตั้งไว ้ 42,000  บำท  เพื่อจา่ยเป็นเงินประจ าต าแหน่ง

นักบริหารการศกึษา  ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 

2)  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศกึษา  (00211) 

 1.4  ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง  (220700)  ตั้งไว้  1,141,560  บำท  เพื่อจ่ายเป็น

ค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจา้งตามภารกิจ  ในต าแหน่ง  ผูช่้วยครูผูดู้แลเด็ก  ผู้ช่วยหัวหน้า

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ปรากฏในแผนงานการศกึษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศกึษา  (00211)  

1.5  เงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำนจ้ำง  (220800)  ตั้งไว้  195,000  บำท  เพื่อจ่ายเป็นเงิน

เพิ่มการครองชีพช่ัวคราวหรือเงินเพิ่มอื่น ๆ ให้กับพนักงานจ้างผู้มีสิทธิ์  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศกึษา  (00211) 
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งบด ำเนินงำน  (530000) 

 2.  หมวดค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  ตั้งไว้  4,427,340  บำท  แยกเป็น 

 2.1  หมวดค่ำตอบแทน  (531000)  ตั้งไว้  30,000  บำท  แยกเป็น 

2.1.1  ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร  (310300)  ตั้งไว ้ 10,000 

บำท  เพื่อจา่ยเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้พนักงานเทศบาลสามัญ และ

พนักงานจ้างพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล  ผูม้ีสทิธิฯ  ปรากฏในแผนงานการศกึษา  

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศกึษา  (00211) 

2.1.2  เงนิช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร  (310500)  ตั้งไว้  20,000  บำท  เพื่อจ่ายเป็น 

เงินช่วยเหลือการศกึษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ  พนักงานครูและบุคลากรทางการศกึษา

เทศบาล  ผู้มีสิทธิ ์ ปรากฏในแผนงานแผนงานการศกึษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศกึษา   

(00211) 

2.2  หมวดค่ำใช้สอย  (532000)  ตั้งไว้  2,145,345  บำท  แยกเป็น 

            2.2.1  รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร  (320100)  ตั้งไว้  99,500  บำท  เพื่อจ่าย

เป็นค่าใช้จ่าย  ดังนี้ 

(1)  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารเพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาท าป้ายการ 

ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ในกิจการของเทศบาลในสื่อประเภทต่างๆ  เชน่  ทางวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์

สิ่งพิมพ์ตา่งๆ แผน่พับ  ใบปลิว  โปสเตอร์วารสาร  เอกสารสรุปผลการด าเนินงานฯ  

  (2)  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บปกหนังสอืหรอืเข้าเล่มหนังสือ  ในกรณีกองการศกึษามี

ความจ าเป็นต้องน าเอกสารต่างๆ ซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่การปฏิบัติงาน  ไปเข ้าเล่มและเย็บปกเพื่อ

ประโยชน์ในการปฏิบัติ 

(3)  ค่าจา้งเหมาบริการต่างๆ เพื่อจา่ยเป็นค่าจา้งในการจัดท าสิ่งของซึ่งเกี่ยวกับ 

การปฏิบัติงานในกองการศึกษา  เชน่  ค่าจา้งเหมาผู้ช่วยเจา้พนักงานธุรการ  การจ้างเหมาบริการอื่น ๆ 

ที่เป็นกิจการในอ านาจหน้าที่ของเทศบาล  ฯลฯ   

ปรากฏในแผนงานแผนงานการศกึษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศกึษา  (00211) 

           2.2.2  รำยจ่ำยเกี่ยวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวด

อื่นๆ (320300)  ตั้งไว้  1,995,845  บำท  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำ 

  (1)  ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร  ตั้งไว้  250,000  บำท เพื่อจ่ายเป็น

ค่าใช้จ่ายในการฝกึอบรมและสัมมนา  ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก 
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ราชอาณาจักร  เชน่  ค่าเบีย้เลีย้งเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเชา่ที่พัก  ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศ

ยาน  ค่าผ่านทางพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใชส้นามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ  ของพนักงาน

เทศบาลและพนักงานจา้งของเทศบาลต าบลนาม่อง  ครู  ผู้ช่วยหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  และผูช่้วยครู

ผูดู้แลเด็กปรากฏในแผนงานการศกึษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศกึษา  (00211) 

  (2)  โครงกำรอบรมพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  ตั้งไว้  50,000  บำท  เพื่อเป็น

ค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผนพัฒนาการศกึษาสถานศกึษา  การอบรมการจัดท าประกันคุณภาพภายใน

เพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศกึษา  การเขียนรายงานการประเมิน

ตนเอง  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ทั้ง  5 ศูนย์  เชน่  ค่าป้าย  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าตอบแทนวิทยากรหรอื

ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  และค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามระเบียบเบิกจ่าย

ได้เท่าที่จ าเป็นในการด าเนินงานตามโครงการฯ  ปรากฏในแผนงานการศกึษา  งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับการศกึษา  (00211) 

(3)  โครงกำรแข่งขันทักษะวิชำกำรเด็กปฐมวัย  ตั้งไว้  30,000  บำท  เพื่อเป็น 

ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันทักษะด้านวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เช่น  ค่าป้าย  ค่าวัสดุ

อุปกรณ์  ค่าของรางวัล  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  และคา่ใช้จา่ยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามระเบียบ

เบิกจ่ายได้เท่าที่จ าเป็นในการด าเนินงานตามโครงการฯ  ปรากฏในแผนงานการศกึษา  งานระดับก่อน

วัยเรียนและประถมศกึษา  (00212) 

(4)  โครงกำรแข่งขันกีฬำส่งเสรมิพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย  ตั้งไว้  20,000  บำท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมแขง่ขันกีฬาสง่เสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

เชน่  ค่าป้าย  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าของรางวัล  อาหารว่างและเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ตามระเบียบเบิกจ่ายได้เท่าที่จ าเป็นในการด าเนินงานตามโครงการฯ  ปรากฏในแผนงานการศกึษา  

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  (00212) 

(5)  โครงกำรแข่งขันกีฬำเยำวชน  และประชำชน  ตั้งไว้  150,000  บำท  เพื่อ 

จา่ยเป็นค่าด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน  และประชาชน  ต้านยาเสพติด  หรือการแข่งขันกีฬา

ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี  เช่น  ค่าจัดเตรียมสนาม             

ค่าอุปกรณ์แข่งขัน  ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน  ค่าโล่รางวัล  ค่าบ ารุงสถานที่  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่

เกี่ยวข้องตามระเบียบเบิกจ่ายได้เท่าที่จ าเป็นในการด าเนินงานตามโครงการฯ  ปรากฏในแผนงานการ

ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ  (00262) 
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(6)  โครงกำรอบรมธรรมะกลำงพรรษำ  (ธรรมสัญจร)  ตั้งไว้  20,000  บำท 

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจัดกิจกรรมท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาหรอืกิจกรรมร่วมกับคณะสงฆ์

อ าเภอกุดบาก  เชน่  ค่าจัดเตรยีมสถานที่  ค่าพิธีการ  ค่าตอบแทนวิทยากรหรอืค่าสมนาคุณวิทยากร

ค่าป้ายสื่อประชาสัมพันธ์  ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามระเบียบเบิกจ่ายได้เท่าที่

จ าเป็นในการด าเนินงานตามโครงการ ฯ  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  (00263) 

  (7)  โครงกำรส่งเสรมิประเพณีวันสงกรำนต์  ตั้งไว้  50,000  บำท  เพื่อจา่ยเป็น

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์  เช่น  ค่าป้าย  ค่าตกแต่งรถขบวนแห่

นางสงกรานต์  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน  ค่าของรางวัล  และ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามระเบียบเบิกจ่ายได้เท่าที่จ าเป็นในการด าเนินงานตามโครงการ ฯ  ปรากฏ

ในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  (00263) 

(8)  โครงกำรส่งเสรมิประเพณีวัฒนธรรมอันดีงำมท้องถ่ิน  ตั้งไว้  30,000  บำท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหรือร่วมกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นต่างๆ  เช่น           

งานวันวิสาขบูชา  วันมาฆบูชา  ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องตามระเบียบเบิกจ่ายได้เท่าที่จ าเป็น ในการ

ด าเนินงานตามโครงการฯ  ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนา  

วัฒนธรรมท้องถิ่น  (00263) 

  (9)  โครงกำรประเพณวีันเข้ำพรรษำ  ประจ ำปี  2561  ตั้งไว้  20,000  บำท  เพื่อ

เป็นค่าใช้จ่ายในจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา  เช่น  การหลอ่เทียน  การประดับตกแต่งต้น

เทียน  การท าบุญตักบาตร  การฟังธรรมเทศนา  การแหเ่ทียน  การเวียนเทียน  และค่าใช้จา่ยอื่นๆ  ที่

เกี่ยวข้องตามระเบียบเบิกจ่ายได้เท่าที่จ าเป็น ในการด าเนินงานตามโครงการฯ  ปรากฏในแผนงานการ

ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  (00263) 

  (10) โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ  ตั้งไว ้ 1,375,845  

บำท  เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 

(10.1)  ค่าอาหารกลางวันเด็กเล็กส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ตั้งไว้  1,034,145  บำท 

เพื่อจา่ยเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กเล็กส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ในอัตรามื้อละ  20  บาท  ต่อคน 

จ านวน  245  วัน  เป็นเงนิทั้งสิน้  1,034,145  บาท  ปรากฏในแผนงานการศกึษา  งานระดับก่อนวัย

เรียนและประถมศึกษา  (00212) 
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(10.2)  ค่าจัดการเรยีนการสอน (รายหัว)  ตั้งไว้  341,700  บำท  เพื่อจา่ยเป็น 

ค่าใช้จ่ายค่าจัดซื้อจัดหาสื่อการเรียนการสอน  ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กส าหรับจัดประสบการณ์การ

เรียนรู้ตามหน่วยการเรียนรู้หรือแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กทั้ง

ด้านร่างกาย  ด้านอารมณ์  ด้านสังคมและด้านสติปัญญา  รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องตาม

มาตรฐานการใช้สื่อการเรียนการสอน  วัสดุการศึกษา  และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย  อัตราคน

ละ  1,700  บาท  ต่อปี  ดังนี้ 

1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแจ้งบ้านนาขาม  เป็นเงิน  74,800  บาท 

   2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านนามอ่ง  เป็นเงิน  44,200  บาท 

   3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหนองค้า  เป็นเงิน  37,400  บาท  

4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิสมพร         เป็นเงิน  83,300  บาท 

5) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสะไน     เป็นเงิน  102,000  บาท 

     ปรากฏในแผนงานการศกึษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศกึษา  (00212) 

2.2.3 ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม  (320400)  ตั้งไว้  50,000  บำท  เพื่อจ่ายเป็น 

ค่าบ ารุงรักษาวัสดุและซ่อมแซมทรัพย์สินตา่งๆ  ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  เช่น  ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ครุภัณฑ ์ เครื่องใชส้ านักงาน  และทรัพย์สินอื่น ๆ  เช่น  ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก  ปรากฏในแผนงานการศกึษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศกึษา  (00211) 

2.3  หมวดค่ำวัสดุ  (533000)  ตั้งไว ้ 2,251,995  บำท  แยกเป็น 

  2.3.1  วัสดุส ำนักงำน  (330100)  ตั้งไว้  40,000  บำท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ

กระดาษ  หมกึ  ดินสอ  ปากกา  ไม้บรรทัด  คลิปกาว  ลวดเย็บกระดาษ  ซองตรายาง  ตะแกรงวาง

เอกสาร  ฯลฯ  วัสดุที่จัดอยู่ในรายการวัสดุส านักงาน  ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานส าหรับกอง

การศกึษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ปรากฏในแผนงานการศกึษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศกึษา  

(00211) 

  2.3.2  ค่ำอำหำรเสรมิ (นม)  (330400)  ตั้งไว้  2,176,995  บำท  เพื่อจา่ยเป็นค่า

จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนประถมศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้ 

(1)  โรงเรียนประถมศึกษาในเขตต าบลนาม่อง  ทั้ง  7  โรงเรียน  จ านวน  260 

วัน รวมเป็นเงนิ  1,772,580  บาท   

(2)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลต าบลนาม่อง  ทั้ง 5 ศูนย์  จ านวน 

260  วัน  รวมเป็นเงิน  404,415  บาท 

ปรากฏในแผนงานการศกึษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  (00212)  
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  2.3.3  วัสดุโฆษณำและเผยแพร่  (331100)  ตั้งไว้  5,000  บำท  เพื่อจ่ายเป็นค่า

กระดาษเขียนโปสเตอร์  หรือผ้าเขียนป้าย  พู่กัน  และสี  ฯลฯ  และวัสดุอื่นที่จ าเป็นต้องใช้ในการ

ปฏิบัติงาน  ซึ่งเป็นวัสดุที่จัดอยู่ในประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เพื่อใช้ในกิจการงานประชาสัมพันธ์  

ปรากฏในแผนงานการศกึษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศกึษา  (00211) 

  2.3.4  วัสดุคอมพิวเตอร์  (331400)  ตั้งไว้  30,000  บำท  เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซื้อ

วัสดุคอมพิวเตอร์  เชน่  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  เทปบันทึกข้อมูล  ตลับหมกึส าหรับเครื่องพิมพ์แบบ

เลเซอร์  หมกึพิมพ์  แป้นพิมพ์  ฯลฯ  และวัสดุอื่นที่จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน  ซึ่งเป็นวัสดุที่จัดอยู่

ในประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศกึษา  

(00211) 

3.  หมวดค่ำสำธำรณูปโภค  (534000)  ตั้งไว้  45,000  บำท  เพื่อจ่ายเป็น 

3.1 ค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม  (340500)  ตั้งไว้  45,000  บำท  เพื่อจา่ยเป็นค่า

โทรภาพหรอืโทรสาร  เกี่ยวกับระบบอินเตอรเ์น็ต  ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลต าบล

นามอ่ง ทั้ง  5  ศูนย์  ปรากฏในแผนงานการศกึษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศกึษา  (00211) 

ข.  งบลงทุน  (540000)  

 1.  หมวดค่ำครุภัณฑ์  (541000)  ตั้งไว้  50,300  บำท  แยกเป็น 

1.1  ครุภัณฑส์ ำนักงำน  ( 410100 )  ตั้งไว้  34,300  บำท  เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซื้อ 

1.1.1  จัดซื้อโต๊ะท ำงำนระดับ 3-6 พร้อมเก้ำอี้  จ ำนวน  2  ชุด  (เก้าอีส้ าหรับ 

ผูบ้ริหาร  จ านวน  1  ตัว  และเก้าอีร้ะดับ 3-6  จ านวน  1  ตัว)  ตั้งไว้  9,000  บำท  เพื่อจ่ายเป็นค่า

จัดซื้อโต๊ะท างานระดับ 3-6 พร้อมเก้าอี้  จ านวน  2  ชุด  (เก้าอีส้ าหรับผูบ้ริหาร  จ านวน  1  ตัว  และ

เก้าอีร้ะดับ 3-6  จ านวน  1  ตัว)  (จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีรายการก าหนดไว้ในบัญชี

มาตรฐานครุภัณฑ)์  ปรากฏในแผนงานการศกึษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศกึษา  (00211) 

1.1.2  จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์  ขนำด  60 X 120  เซนติเมตร  จ ำนวน  1  ตัว  

ตั้งไว้  3,500  บำท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์  ขนาด  60 X 120  เซนติเมตร  จ านวน  1  

ตัว  (จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีรายการก าหนดไว้ในบัญชมีาตรฐานครุภัณฑ์)  ปรากฏใน

แผนงานการศกึษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศกึษา  (00211)   

1.1.3  จัดซื้อตู้เหล็ก  2  บำนทึบ (ทรงสูง)  ขนำด  3x6  ฟุต  จ ำนวน  2  ตู้ 

ตั้งไว้  8,400  บำท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตูเ้หล็ก  2  บานทึบ (ทรงสูง)  ขนาด  3x6  ฟุต  จ านวน  2  

ตู้  (จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีรายการก าหนดไว้ในบัญชมีาตรฐานครุภัณฑ์)  ปรากฏใน

แผนงานการศกึษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศกึษา  (00211)  
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   1.1.4  จัดซื้อตู้เหล็ก  20  ช่อง  จ ำนวน  2  ตู้  ตั้งไว้  5,000  บำท  เพื่อจ่ายเป็นค่า

จัดซื้อตูเ้หล็ก  20  ช่อง  จ านวน  2  ตู้  (จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีรายการก าหนดไว้ใน

บัญชมีาตรฐานครุภัณฑ์)  ปรากฏในแผนงานการศกึษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศกึษา  (00211)   

   1.1.5  จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสำร (ทรงเตี้ย)  ขนำด  5  ฟุต  บำนเลื่อนแบบทบึ  

จ ำนวน  2  ตู้  ตั้งไว้  8,400  บำท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ตู้เหล็กเก็บเอกสาร (ทรงเตี้ย)  ขนาด  5  

ฟุต  บานเลื่อนแบบทึบ  จ านวน  2  ตู้   (จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีรายการก าหนดไว้ใน

บัญชมีาตรฐานครุภัณฑ์)  ปรากฏในแผนงานการศกึษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศกึษา  (00211)   

 1.2  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  (411600)  ตั้งไว้  16,000  บำท  แยกเป็น  

1.2.1  จัดซื้อคอมพิวเตอร์ ส ำหรับส ำนักงำน  ตั้งไว้ 16,000 บำท  เพื่อจ่ายเป็น 

ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงาน  ประจ ากองการศกึษา  จ านวน  1  เครื่อง     

คุณลักษณะพื้นฐำน 

  - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่นอ้ยกว่า  2  แกนหลัก (2 core) มคีวามเร็ว

สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า  3.3  GHz หรอืดีกว่าจ านวน  1  หนว่ย 

  - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด  DDR3 หรอืดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า  4 GB 

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล  (Hard  Drive)  ชนิด SATA  หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย 

กว่า  1  TB หรอืชนิด  Solid State Drive ฃนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน  1  หนว่ย 

- มี  DVD – RW  หรอืดีกว่า  จ านวน  1  หนว่ย 

- มีช่องเชื่อมตอ่ระบบเครือข่าย (Network  Interface) แบบ  10/100/1000 Base – T 

หรอืดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง 

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 

- มีจอภาพ LCD หรอืดีกว่ามี Contrast  Ratio 600 :1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า  19  นิว้  

จ านวน  1  หนว่ย  

(เกณฑร์าคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร ประจ าปี 2560)   

 ปรากฏในแผนงานการศกึษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศกึษา  (00211) 
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 งบเงินอุดหนุน  (560000) 

1.  หมวดเงนิอุดหนุน  (561000)  ตั้งไว ้ 3,700,200  บำท  แยกเป็น 

1.1  เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร  (610200)  ตั้งไว้  3,700,200  บำท  เพื่อจา่ยเป็นเงินอุดหนุน

ส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน  โรงเรียนประถมศึกษา  จ านวน  7  โรงเรียน  ในอัตรามื้อละ  20  

บาท  ต่อคน  จ านวน  200  วัน  เป็นเงิน  3,700,200  บาท  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับ

ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  (00212) 
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รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำยทั่วไปประจ ำปีงบประมำณ  2561 

เทศบำลต ำบลนำม่อง  อ ำเภอกุดบำก  จังหวัดสกลนคร 

 รำยจ่ำยจ ำแนกตำมหน่วยงำน 

กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ตั้งงบประมำณรำยจ่ำยทั้งสิ้น  3,349,040  บำท  แยกเป็น 

          ก. รำยจ่ำยประจ ำ  ตั้งไว้รวม  3,290,040  บำท  แยกเป็น 

งบบุคลำกร  (520000) 

        1.  หมวดเงนิเดือน  (ฝ่ำยประจ ำ 522000)  ตั้งไว้  1,010,040  บำท   

 1.1  เงินเดือนพนักงำน  (220100)  ตั้งไว้  968,040  บำท  เพื่อจา่ยเป็นเงินเดือนพนักงาน

เทศบาลสามัญ  พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงนิเดือนประจ าปี  ต าแหน่งดังต่อไปนี้ 

(1)  ผูอ้ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

(2)  นักวิชาการสาธารณสุข 

  (3)  เจ้าพนักงานสาธารณสุข 

 ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  (00221) 

 1.2  เงนิประจ ำต ำแหน่ง  (220300)  ตั้งไว้  42,000  บำท  เพื่อจา่ยเป็นเงินประจ าต าแหน่ง

นักบริหารงานสาธารณสุข  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  

(00221) 

งบด ำเนินงำน  (530000) 

 2.  หมวดค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  ตั้งไว้รวม  2,280,000  บำท  แยกเป็น 

 2.1  หมวดค่ำตอบแทน  (531000)  ตั้งไว้รวม  55,000  บำท  แยกเป็น 

2.1.1  เงนิค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร  (310300)  ตั้งไว้  5,000 

บำท  เพื่อจา่ยเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงานเทศบาลสามัญ  ผูท้ี่มสีิทธิ์ฯ 

ที่ได้รับค าสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตามค าสั่งของนายกเทศมนตร ี ปรากฏในแผนงาน

สาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  (00221) 

2.1.2  ค่ำเช่ำบ้ำน  (310400)  ตั้งไว้   30,000  บำท  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ 

พนักงานเทศบาลสามัญ  ที่มีสทิธิ์เบิกได้ตามระเบียบฯ ในสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  (00221) 
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2.1.3  เงนิช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร  (310500)  ตั้งไว้  20,000  บำท  เพื่อจ่ายเป็น 

เงินช่วยเหลือเป็นค่าบ ารุงการศกึษา  ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  เกี่ยวกับการศกึษาที่เบิกจา่ยได้

ตามระเบียบฯ  ส าหรับบุตรของพนักงานเทศบาลสามัญสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ปรากฏ

ในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  (00221) 

2.2 หมวดค่ำใช้สอย  (532000)  ตั้งไว้  1,910,000  บำท  แยกเป็น 

            2.2.1  รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร  (320100)  ตั้งไว้  1,420,000  บำท  เพื่อ

จา่ยเป็นค่า 

(1)  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารได้แก่การประชาสัมพันธ์ตา่งๆ ทางวิทยุ 

กระจายเสียงโทรทัศน์สิ่งพิมพ์ต่างๆ  แผ่นพับ  ใบปลิว  โปสเตอร์วารสาร  เอกสารสรุปผลการ

ด าเนินงานรวมทั้งค่าใช้จ่ายในการออกบริการประชาชนเคลื่อนที่  ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ งาน

กิจกรรมส าคัญต่างๆ ของเทศบาล  ฯลฯ 

(2)  ประเภทค่าจ้างเหมาบริการตา่งๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ย  ได้แก่  ค่าจา้งเหมา 

ผูป้ฏิบัติงานประจ าหนว่ยกู้ชีพ  กู้ภัยต าบลนาม่อง  จา้งเหมาดูแลและรักษาต้นไม้หรือสวนไม้ประดับ 

หรอืสวนหย่อม  สนามหญ้าในเขตต าบลนาม่อง  จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานรักษาความ

สะอาดในที่หรอืทางสาธารณะภายในเขตต าบลนาม่อง  จ้างเหมาเก็บขนและก าจัดขยะมูลฝอย และสิ่ง

ปฏิกูล  มูลฝอยติดเชื้อ  ขยะอันตราย  จา้งเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์  จ้างเหมาพ่นป้องกันโรคติดตอ่ต่างๆ  

จา้งเหมาผูช่้วยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหาร

ทั่วไปเกี่ยวกบัสาธารณสุข  (00221) 

2.2.2  รำยจ่ำยเกี่ยวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวด 

อื่นๆ  (320300)  ตั้งไว้  440,000  บำท  เพื่อจ่ำยเป็น 

(1)  ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร  ตั้งไว้  75,000  บำท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน

การฝึกอบรมและสัมมนา  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  

เชน่  ค่าเบีย้เลีย้งเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าบริการจอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทาง

พิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ฯลฯ  ของพนักงานเทศบาลและพนักงาน

จา้งของเทศบาลต าบลนาม่อง  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  

(00221) 
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 (2)  โครงกำรรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในเขตพื้นที่ต ำบลนำม่อง  

ตั้งไว้  95,000  บำท  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมตามโครงการรณรงคป์้องกันและควบคุมโรค

ไข้เลือดออกในเขตพืน้ที่ต าบลนาม่อง  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและ

สาธารณสุขอื่น  (00223) 

(3)  โครงกำรสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัยจำกโรคพิษสุนัขบ้ำ  ตั้งไว้  70,000  บำท  

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  ปรากฏในแผนงาน

สาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น  (00223) 

(4)  โครงกำรรักน้ ำ  รักป่ำ  รักษำแผ่นดิน  ตั้งไว้  20,000  บำท  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม

โครงการรักน้ า  รักป่า  รักษาแผ่นดิน  เช่น  ค่าป้าย  ค่าจัดซื้อ  พันธุ์ไม้  กล้าไม้  ค่าอาหารว่าง  ค่าน้ า

ดื่ม  น้ าแข็ง  ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานการเกษตร  งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้  (00322) 

 (5)  โครงกำรล้ำงตลำดตำมหลักสุขำภิบำล  ตั้งไว้  30,000  บำท  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม

โครงการล้างตลาดตามหลักสุขาภบิาล  เช่น  น้ าดื่ม  น้ าแข็ง  วัสดุ  อุปกรณ์และผลิตภัณฑท์ าความ

สะอาดต่างๆ ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  (00221) 

(6)  โครงกำรลด  คัดแยกขยะและกำรน ำขยะกลับมำใช้ประโยชน์  ตั้งไว้  60,000  บำท  

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการลด  คัดแยกขยะและการน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์  เชน่  ค่าอาหาร /

อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าป้าย  ค่าวัสดุ  อุปกรณ์ที่ใชต้ามโครงการ ฯลฯ  

ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น  (00223) 

(7)  โครงกำรอบรมผู้ประกอบกำรอำหำรในเขตพื้นที่ต ำบลนำม่อง  ตั้งไว้  40,000  บำท  

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมผูป้ระกอบการอาหารในเขตพืน้ที่ต าบลนาม่อง  เช่น  ค่าอาหาร /

อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าป้าย  ค่าวัสดุ  อุปกรณ์ที่ใชต้ามโครงการ ฯลฯ  

ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น  (00223) 

  (8)  โครงกำรส่งเสริมกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม   ตั้งไว้  50,000  

บำท  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เช่น  

ค่าอาหาร /อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าป้าย  ค่าวัสดุ  อุปกรณ์ที่ใช้ตาม

โครงการ ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น  (00223) 
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  2.2.3  ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม  (320400)  ตั้งไว ้ 50,000  บำท  เพื่อจา่ยเป็น

ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมวัสดุหรอืครุภัณฑ์  เชน่  รถพยาบาล  ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์  เครื่องใชส้ านักงาน   

เครื่องพ่นหมอกควัน  เครื่องตัดหญ้า  และทรัพย์สินอื่น ๆ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหาร

ทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  (00221) 

     2.3  หมวดค่ำวัสดุ  (533000)  ตั้งไว้  315,000  บำท  แยกเป็น 

    2.3.1  วัสดุส ำนักงำน  (330100)  ตั้งไว้  30,000  บำท  เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ  

ปากกา  ดินสอ  ไม้บรรทัด  คลิป  กาว  ลวดเย็บกระดาษ  ซอง  ตรายาง  ฯลฯ  ปรากฏในแผนงาน

สาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  (00221) 

2.3.2  วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว  (330300)  ตั้งไว้  20,000  บำท  เพื่อจา่ยเป็นค่า 

วัสดุงานบ้านงานครัว  เชน่  ไม้กวาด  ถังขยะ  เข่ง  ถุงพลาสตกิใส่ขยะ  แปรงถูพืน้  และอื่น ๆ ที่

เกี่ยวข้อง  ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  (00221) 

2.3.3  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  (330800)  ตั้งไว้  120,000  บำท  เพื่อจา่ยเป็น 

ค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นทุกประเภทที่ใช้กับเครื่องพ่นหมอกควัน  เครื่องฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคใน

กิจกรรมรณรงค์ก าจัดพาหะน าโรคติดต่อ  และเพื่อป้องกันการระบาดตามภาวะที่เกิดการระบาด  และ

เครื่องตัดหญ้าในกิจกรรมรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน  ฯลฯ  และอื่น ๆ 

ที่เกี่ยวข้อง  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  (00221) 

  2.3.4  วัสดุวิทยำศำสตร์หรอืกำรแพทย์  (330900)  ตั้งไว ้ 100,000  บำท  เพื่อ

จา่ยเป็นค่าจัดซือ้วัสดุวิทยาศาสตร์หรอืการแพทย์  เช่น  เวชภัณฑ ์ และเวชภัณฑท์ี่ไม่ใช่ยา  น้ ายาพ่น

หมอกควัน  น้ ายาฆ่าเชือ้โรค  สารก าจัดลูกน้ ายุงลาย  ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งาน

บริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น  (00223) 

  2.3.5  วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ (331100)  ตั้งไว้   5,000  บำท  เพื่อจ่ายเป็นค่า

กระดาษเขียนโปสเตอร์ หรือผ้าเขียนป้าย  พู่กันและสี  ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งาน

บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  (00221) 

   2.3.6  วัสดุคอมพิวเตอร์  (331400)  ตั้งไว้  20,000  บำท  เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซื้อ

วัสดุคอมพิวเตอร์  เชน่  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  เทปบันทึกข้อมูล  ตลับหมกึส าหรับเครื่องพิมพ์แบบ

เลเซอร์  สายเคเบิล  แป้นพิมพ ์ ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

สาธารณสุข  (00221) 
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2.3.7  วัสดุเคร่ืองแต่งกำย  (331200)  ตั้งไว้  20,000  บำท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ 

วัสดุเครื่องแต่งกาย  เช่น  เสือ้  กางเกง  รองเท้า  เสือ้กั๊กสะท้อนแสงหมวก  ถุงมือผา้คลุมหน้า  ผา้ปิด

ปากปิดจมูก ฯลฯ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบั

สาธารณสุข  (00221) 

งบลงทุน  (540000) 

1.  หมวดค่ำครุภัณฑ์  (541000)  ตั้งไว ้  59,000  บำท  แยกเป็น 

 1.1  ครุภัณฑ์ส ำนักงำน  (410100) ตั้งไว้  18,000  บำท  แยกเป็น 

1.1.1  จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสำร (ทรงสูง)  ตั้งไว้  5,500  บำท  เพื่อจา่ยเป็นค่า 

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร (ทรงสูง)  ขนาดกว้าง  3  ฟุต  สูง  6  ฟุต  ขนาด  2  บานทึบ  มีมือจับชนิด

บิด  มีแผ่นช้ันปรับระดับ  3  ชิ้น  จ านวน  1  หลัง  (คุณสมบัติตามมาตรฐานลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)  

(จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ส านักงบประมาณ  2560)  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  (00221) 

1.1.2  จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์  ตั้งไว้  3,500  บำท  เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะ 

คอมพิวเตอร์  จ านวน  1  ตัว  (จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นเนื่องจาก  ไม่มใีนบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)  

ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  (00221) 

1.1.3  จัดซื้อเก้ำอี้ท ำงำนมีลูกล้อชนิดขำเหล็กอย่ำงด ี ตั้งไว้  9,000  บำท  เพื่อ 

จา่ยเป็นค่าจัดซือ้เก้าอีท้ างานมลีูกล้อชนิดขาเหล็กอย่างดี  จ านวน  3  ตัวๆ ละ 3,000  บาท  รวมเป็น

เงิน 9,000 บาท  (จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นเนื่องจาก  ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)  ปรากฏใน

แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  (00221) 

1.2  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  (411600)  ตั้งไว้  21,000  บำท  เพื่อเป็นค่ำจัดซื้อ 

1.2.1  จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค  ส ำหรับงำนประมวลผล   ตั้งไว้  21,000  บำท 

เพือ่จา่ยเป็นค่าจัดซือ้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค  ส าหรับงานประมวลผล  จ านวน  1  เครื่อง  ราคา  21,000  

บาท 

คุณลักษณะพื้นฐำน 

  - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่นอ้ยกว่า  2  แกนหลัก (2 core) จ านวน  1  

หนว่ย  โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง  หรอืดีกว่าดังนี้ 
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1  ในกรณีที่มหีนว่ยความจ าแบบ  Cache  Memory  ขนาดไม่น้อยกว่า  2  MB  ต้องม ี

ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า  2.1  GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก  (Graphics  

Processing Unit) ไม่นอ้ยกว่า  8  แกน 

2  ในกรณีที่มหีนว่ยความจ า แบบ  Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมี 

ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า  2.5  GHz  และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ใน

กรณีที่ตอ้งใชค้วามสามารถในการประมวลผลสูง 

- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด  DDR3 หรอืดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า  8 GB 

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล  (Hard  Drive)  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  1  TB  จ านวน  1  

หนว่ย  หรอื ชนิด Solid state Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  120  GB  จ านวน  1  หนว่ย 

- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า  1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อย 

กว่า  12  นิว้ 

- มี  DVD – RW  หรอืดีกว่า  จ านวน  1   หนว่ย 

- มีช่องเชื่อมตอ่ระบบเครือข่าย (Network  Interface) แบบ  10/100/1000 Base – T 

หรอืดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง 

- สามารถใช้งานได้ไม่นอ้ยกว่า  Wi-Fi (802.11 b,g,n) และ Bluetooth ได้เป็นอย่างน้อย 

(จัดซื้อตามเกณฑร์าคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจ าปี 2560 ณ วันที่ 21 

เมษายน 2560 )  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  (00221) 

 1.3  ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ  (410600) ตั้งไว้  20,000  บำท  เพื่อจ่ายเป็นค่า 

 1.3.1  จัดซื้อเคร่ืองขยำยเสียงตู้ล ำโพงอเนกประสงค์  ตั้งไว้  20,000  บำท  เพื่อ

จ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องขยายเสียงตูล้ าโพงอเนกประสงค์เคลื่อนที่ จ านวน 1 ชุด ๆ ละ  20,000  บาท   

มีคุณลักษณะ ดังนี้ 

  - ตู้ล าโพงมแีอมป์ในตัว  2  ทาง 

- ดอกล าโพงโครงหล่อไม่น้อยกว่า 15  นิ้ว และ เสียงแหลม  

- แอมป์ก าลังวัตตไ์ม่น้อยกว่า  300  วัตต์ 

 - ไมค์ลอย  1  คู่  พร้อมอุปกรณ์อื่นๆ 

- ใช้ได้ทั้งงานกลางแจ้งห้องประชุม รวมถึงใช้เป็นตู้ล าโพงมอนเิตอร์ 

(จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นเนื่องจาก  ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)  ปรากฏในแผนงาน

สาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  (00221) 
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รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำยทั่วไปประจ ำปีงบประมำณ  2561 

เทศบำลต ำบลนำม่อง  อ ำเภอกุดบำก  จังหวัดสกลนคร 

 รำยจ่ำยจ ำแนกตำมหน่วยงำน 

  กองสวัสดิกำรสังคม 

ตั้งงบประมำณรำยจ่ำยทั้งสิ้น  1,683,820  บำท  แยกเป็น 

ก.  รำยจ่ำยประจ ำ  ตั้งไว้รวม  1,577,820  บำท  แยกเป็น 

งบบุคลำกร (520000) 

        1.  หมวดเงนิเดือน  (ฝ่ำยประจ ำ 521000)  ตั้งไว้  812,820  บำท 

  1.1  เงินเดือนพนักงำน  (220100)  ตั้งไว้  622,980  บำท  เพื่อจา่ยเป็นเงินเดือนพนักงาน

เทศบาลสามัญ  ต าแหน่ง  ดังตอ่ไปนี้ 

  (1)  ผูอ้ านวยการกองสวัสดิการสังคม 

  (2)  นักพัฒนาชุมชน  

ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสงคมสงเคราะห ์ (00231) 

 1.2  เงนิประจ ำต ำแหน่ง  (220300)  ตั้งไว้  42,000  บำท  เพื่อจา่ยเป็นเงินเพื่อจ่ายเป็นเงิน

ประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม  ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการ

บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  ว่าด้วย  ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น   

(ฉบับที่ 2)  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห ์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห ์ (00231) 

 1.3  ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง  (220700)  ตั้งไว้  123,840  บำท  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน

พนักงานจ้าง  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  งาน

บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห ์ (00231)  

 1.4  เงนิเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำนจ้ำง  (220800)  ตั้งไว้  24,000  บำท  เพื่อจ่ายเป็นเงิน

เพิ่มการครองชีพช่ัวคราวหรอืเงินเพิ่มอื่นให้กับพนักงานจา้งผูม้ีสทิธิ์  ปรากฏในแผนงานสังคม

สงเคราะห ์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  (00231) 
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งบด ำเนินงำน  (530000) 

   2.  หมวดค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  ตั้งไว้รวม  765,000  บำท  แยกเป็น 

 2.1  ค่ำตอบแทน  (531000)  ตั้งไว้รวม  66,000  บำท  แยกเป็น       

2.1.1  ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร  (310300)  ตั้งไว้  10,000 

บำท  เพื่อจา่ยเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้พนักงานเทศบาลสามัญ  และ

พนักงานจ้างผูม้ีสทิธิฯ  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห ์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัสังคมสงเคราะห์  

(00231) 

2.1.2  ค่ำเช่ำบ้ำน  (310400)  ตั้งไว้  36,000  บำท  เพื่อจา่ยเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ 

พนักงานเทศบาลสามัญ  หรอืผูท้ี่มสีิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบฯ  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห ์ งาน

บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห ์ (00231) 

2.1.3  เงนิช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร  (310500)  ตั้งไว้  20,000  บำท  เพื่อจา่ยเป็น 

เงินช่วยเหลือการศกึษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญผูม้ีสทิธิ์  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  (00231) 

2.2  หมวดค่ำใช้สอย  (532000)  ตั้งไว้  599,000  บำท  แยกเป็น 

            2.2.1  รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร  (320100)  ตั้งไว้  134,000  บำท  เพื่อจา่ย

เป็นค่า 

(1)  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข้อมูลขา่วสาร  เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาท าป้ายการ 

ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ในกิจการของเทศบาล  ในสื่อประเภทต่างๆ  เช่น  ทางวิทยุกระจายเสียง  

โทรทัศน์  สิ่งพิมพ์ต่างๆ แผ่นพับ  ใบปลิว  โปสเตอร์  วารสาร  เอกสารสรุปผลการด าเนนิงานฯ  

ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห ์ (00231) 

(2)  ค่าจา้งเหมาบริการต่างๆ ในการจัดท าสิ่งของซึ่งเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในกอง 

สวัสดิการสังคม  เช่น  ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน  ค่าจา้งเหมาผู้ช่วยต าแหน่งอื่นๆ  ปรากฏใน

แผนงานสังคมสงเคราะห ์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห ์ (00231) 

         2.2.2 ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวด

อื่นๆ  (320300)  ตั้งไว ้ 450,000  บำท  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำ 

  (1)  ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร  ตั้งไว้  90,000  บำท  เพื่อจ่ายเป็น

ค่าใช้จ่ายในการฝกึอบรมและสัมมนา  ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก

ราชอาณาจักร  เชน่  ค่าเบีย้เลีย้งเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเชา่ที่พัก  ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศ 

 



- 83 - 

ยาน ค่าผ่านทางพเิศษ  ค่าธรรมเนียมในการใชส้นามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ ของพนักงาน

เทศบาลและพนักงานจา้งของเทศบาลต าบลนาม่อง  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห ์ งานบริหาร

ทั่วไปเกี่ยวกบัเกี่ยวกบัสังคมสงเคราะห ์ (00231)     

  (2)  โครงกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนชุมชน  ตั้งไว้  50,000  บำท  เพื่อจา่ยเป็น

ค่าสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชนและกิจกรรมการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชนเพื่อขับเคลื่อนแผน

ชุมชนแบบบูรณาการ   เพื่อน าข้อมูลมาจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห ์ 

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์  (00232)     

 (3)  โครงกำรพัฒนำคุณภำพชวีิตผู้สูงอำยุ  ตั้งไว้  100,000  บำท  เพื่อจา่ยเป็น

ค่าตอบแทนวิทยากร  หรอืค่าสมนาคุณ  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าเขียนเกียรตบิัตร

หรอืประกาศเกียรติคุณ  ค่าพาหนะ  ค่าเขียนป้ายสื่อประชาสัมพันธ์  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ และ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามระเบียบเบิกจ่ายได้เท่าที่จ าเป็นในการด าเนินงานตามโครงการ  ปรากฏ

ในแผนงานสังคมสงเคราะห์  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์  (00232)               

        (4)  โครงกำรพัฒนำคุณภำพชวีิต  ผู้พิกำร  ผู้ด้อยโอกำส  ตั้งไว้  100,000  บำท  

เพื่อจา่ยเป็นค่าตอบแทนวิทยากร  หรอืค่าสมนาคุณ  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าเขียน

เกียรตบิัตรหรือประกาศเกียรติคุณ  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าเขียนป้ายชื่อประชาสัมพันธ์  ค่าวัสดุ

อุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จา่ยอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามระเบียบเบิกจ่ายได้เท่าที่จ าเป็นในการด าเนินงานตาม

โครงการ  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห ์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์  (00232) 

  (5)  โครงกำรส่งเสรมิสนับสนุนสภำเด็กและเยำวชนเทศบำลต ำบลนำม่อง  ตั้งไว้  

30,000  บำท  เพื่อจา่ยเป็นค่าตอบแทนวิทยากร  หรือค่าสมนาคุณ  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม  ค่าเขียนเกียรตบิัตรหรือประกาศเกียรติคุณ  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าเขียนป้ายชื่อ

ประชาสัมพันธ์  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จา่ยอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามระเบียบเบิกจ่ายได้เท่าที่จ าเป็น

ในการด าเนินงานตามโครงการ  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  งานสวัสดิการสังคมและสังคม

สงเคราะห ์ (00232)    

  (6)  โครงกำรส่งเสริมพัฒนำอำชีพตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง   ตั้งไว้  

50,000  บำท  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร  หรือค่าสมนาคุณ  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม  ค่าเขียนเกียรติบัตรหรือประกาศเกียรติคุณ  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าเขียนป้ายสื่อ

ประชาสัมพันธ์  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามระเบียบเบิกจา่ยได้เท่าที่จ าเป็น

ในการด าเนินงานตามโครงการ  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  งานสวัสดิการสังคมและสังคม

สงเคราะห ์  (00232) 
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 (7)  โครงกำรส่งเสรมิสนับสนุนบทบำทสตรี   ตั้งไว้  30,000  บำท  เพื่อจ่ายเป็น 

ค่าตอบแทนวิทยากรหรอืค่าสมนาคุณ  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าเขียนเกียรตบิัตร

หรอืประกาศเกียรติคุณ  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าเขียนป้ายช่ือประชาสัมพันธ์  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ 

และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามระเบียบเบิกจ่ายได้เท่าที่จ าเป็นในการด าเนินงานตามโครงการ    

ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์  (00232)  

  2.2.3 ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม  (320400)  ตั้งไว้  15,000  บำท  เพื่อจ่ายเป็น

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุหรือครุภัณฑ ์ เช่น  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เครื่องใช้ส านักงาน  และ

ทรัพย์สินอื่น  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห ์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  (00231)  

     2.3   หมวดค่ำวัสดุ  (533000)  ตั้งไว ้ 100,000  บำท  แยกเป็น 

  2.3.1  วัสดุส ำนักงำน  (330100)  ตั้งไว้  60,000  บำท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุใช้ใน

การปฏิบัติงานของกองสวัสดิการสังคม  เช่น  กระดาษ  ปากกา  ดินสอ  ไม้บรรทัด  คลิป  กาว  ลวด

เย็บกระดาษ  ซอง  ตรายาง  แฟ้ม ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห ์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

สังคมสงเคราะห์  (00231) 

     2.3.2  วัสดุโฆษณำและเผยแพร่  (331100)  ตั้งไว้  5,000  บำท  เพื่อจ่ายเป็นค่า

กระดาษเขียนโปสเตอร์ หรือผ้าเขียนป้าย  พู่กันและส ี ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห ์ งาน

บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  (00231) 

     2.3.3  วัสดุคอมพิวเตอร์  (331400)  ตั้งไว้  35,000  บำท  เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซื้อ

วัสดุคอมพิวเตอร์  เชน่  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  เทปบันทึกข้อมูล  ตลับหมกึส าหรับเครื่องพิมพ์แบบ

เลเซอร์  เครื่องพมิพ์แบบหัวฉีด  สายเคเบิล  แป้นพิมพ์  ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห ์ งาน

บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  (00231) 

ข.  งบลงทุน  (540000)  

            1.  หมวดครุภัณฑ์  (541000)  ตั้งไว้  106,000  บำท  แยกเป็น  

1.1  ครุภัณฑ์ส ำนักงำน  ( 410100 )  ตั้งไว้  36,000  บำท  แยกเป็น 

      1.1.1  จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสำร  (ทรงสูง)  ขนำด  5  ฟุต  2  บำนทบึ  จ ำนวน  2  

หลัง  ตั้งไว้  10,000  บำท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตูเ้หล็กเก็บเอกสาร  (ทรงสูง)  ขนาด  5  ฟุต  2  

บานทึบ  จ านวน 2 หลังๆ ละ 5,000 บาท  (จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ)์  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห ์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  

(00231) 
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            1.1.2  จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสำร  (ทรงเตี้ย)  ขนำด  5  ฟุต  2  บำนทบึ  จ ำนวน 

2 หลัง  ตั้งไว้  10,000  บำท  เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร  (ทรงเตี้ย)  ขนาด  5  ฟุต  2  บาน

ทึบ  จ านวน 2 หลังๆ ละ 5,000 บาท  (จัดซือ้ตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีในบัญชรีาคามาตรฐาน

ครุภัณฑ)์  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห ์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  (00231) 

            1.1.3  จัดซื้อตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม  15  ลิ้นชัก  ตั้งไว้  4,500  บำท  เพื่อจา่ยเป็น

ค่าจัดซื้อตูเ้หล็กเก็บแบบฟอร์ม  15  ลิน้ชัก  ขนาดกว้าง  38  ลึก  46  สูง  132  เซนติเมตร  จ านวน  1  

หลัง  (คุณสมบัติตามมาตรฐานลติภัณฑอ์ุตสาหกรรม)  (จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ์ 

ส านักงบประมาณ  2560)  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม

สงเคราะห ์ (00231) 

  1.1.4  จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสำร  3 ลิ้นชัก  ตั้งไว้  4,500  บำท  เพื่อจ่ายเป็นค่า

จัดซื้อตูเ้หล็กเก็บเอกสาร  3  ลิน้ชัก  ขนาดกว้าง  38  ลึก  46  สูง  132  เซนติเมตร  จ านวน  1  หลัง  

(คุณสมบัติตามมาตรฐานลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)  (จัดซือ้ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ส านัก

งบประมาณ  2560)  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห ์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  

(00231) 

1.1.5  จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์  ตั้งไว้  7,000  บำท  เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะ 

คอมพิวเตอร์ จ านวน  2 หลังๆ ละ  3,500 บาท  (จัดซือ้ตามราคาท้องถิ่นเนื่องจาก  ไม่มใีนบัญชรีาคา

มาตรฐานครุภัณฑ)์  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห ์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  

(00231) 

  1.2  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600)    ตั้งไว้รวม  60,000 บำท  แยกเป็น 

1.2.1  จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำนประมวลผล  ตั้งไว้  22,000  บำท 

เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซือ้เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับ งานประมวลผล  จ านวน  1  เครื่อง          

  มีคุณลักษณะพื้นฐำน   

- มีหน่วยประมวลผลกลาง  (CPU)  ไม่น้อยกว่า  4  แกนหลัก  (4 Core )  จ านวน  1   

หนว่ย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรอืดีกว่า  ดังนี้ 

1)  ในกรณีที่มหีนว่ยความจ าแบบ  Cache Memory  ขนาดไม่น้อยกว่า  2MB  โดยมี 

ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า  3.8  GHz  และมีหนว่ยประเมินผลด้านกราฟิก  

(Graphics Processing Unit )  ไม่น้อยกว่า  8  แกน 
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2)  ในกรณีที่มหีนว่ยความจ าแบบ  Cache Memory  ขนาดไม่น้อยกว่า  6  MB  ต้องมี 

ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า  2.7  GHz 

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรอืดีกว่า 

ดังนี้  

1)  เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผนวงจรหลักที่มหีนว่ยความจ าไม่น้อยกว่า   

1GB  

2)  มีหน่วยประมวลเพื่อแสดงภาพติดตัง้อยู่ภายในหนว่ยประมวลผลกลางแบบ 

Graphics  Processing  Unit  ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  1GB   

3) มหีนว่ยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตัง้อยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard 

Graphics  ที่มคีวามสามารถในการใชห้นว่ยความจ าหลักในการแสดงภาพไม่น้อยกว่า  1GB 

- มีหน่วยความจ าหลัก  ( RAM )  ชนิด  DDR3  หรอืดีกว่า  มีขนาดไม่น้อยกว่า  4GB 

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล  ( Hard Drive )  ชนิด  SATA  หรอืดีกว่า  ขนาดความจุไม่น้อย 

กว่า  1TB  หรอืชนิด  Solid  State  Disk  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  120GB  จ านวน  1  หนว่ย 

- มี DVD-RW  หรอืดีกว่า  จ านวน  1 หนว่ย 

- มีช่องเชื่อมตอ่ระบบเครือข่าย (Network Interface)  แบบ  10/100/1000  Base-T 

หรอืดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 

- มีจอภาพแบบ  LCD หรอืดีกว่า ม ีContrast  Radio ไม่น้อยกว่า  600 :1 และมีขนาด 

ไม่น้อยกว่า 19  นิ้ว จ านวน  1 หนว่ย 

 (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปีงบประมาณ 

2560  ของกระทรวงดิจทิัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห ์ งานบริหาร

ทั่วไปเกี่ยวกบัสังคมสงเคราะห์  (00231) 

1.2.2  จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ส ำหรับงำนประมวลผล  ตั้งไว้  21,000 

บำท  เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพวิเตอร์โน๊ตบุ๊ค  ส าหรับงานประมวลผล  จ านวน  1  เครื่อง             

คุณลักษณะพื้นฐำน 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง  (CPU)  ไม่น้อยกว่า  2  แกนหลัก  (2 Core )  จ านวน  1  

หนว่ย  โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรอืดีกว่า  ดังนี้ 

1) ในกรณีที่มหีนว่ยความจ าแบบ  Cache Memory  ขนาดไม่น้อยกว่า  2MB  ต้องมี 
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ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า  2.1GHz  และมีหนว่ยประเมินผลด้านกราฟิก  (Graphics 

Processing  Unit )  ไม่น้อยกว่า  8  แกน 

2) ในกรณีที่มหีนว่ยความจ าแบบ  Cache Memory  ขนาดไม่น้อยกว่า  3MB  ต้องมี 

ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า  2.5GHz  และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ใน

กรณีที่ตอ้งใชค้วามสามารถในการประมวลผลสูง 

- มีหน่วยความจ าหลัก  ( RAM )  ชนิด  DDR3 หรอืดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า  8GB 

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล  ( Hard Drive )  ขนาดความจุไม่นอ้ยกว่า  1TB  จ านวน  1 

หนว่ย หรอื ชนิด  Solid  State  Disk  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  120GB  จ านวน  1  หน่วย 

- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า  1,366  x  768 Pixel  และมีขนาดไม่ 

น้อยกว่า  12  นิ้ว 

- มี  DVD-RW  หรอืดีกว่า  จ านวน  1  หนว่ย 

- มีช่องเชื่อมตอ่ระบบเครือข่าย  (Network Interface)  แบบ  10/100/1000  Base-T 

หรอืดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง 

- สามารถใช้งาน Wi –Fi (802.11b,g,n)  และ  Bluetooth ได้เป็นอย่างนอ้ย 

(จัดซื้อตามเกณฑร์าคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปีงบประมาณ 2560    

ของกระทรวงดิจทิัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห ์ งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  (00231) 

1.2.3  จัดซื้อเคร่ืองพมิพ์  (Multifunction)  ชนิดเลเซอร์ หรอืชนิด  LED  ส ี 

ตั้งไว ้ 17,000  บำท  เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซือ้เครื่องพมิพ์  (Multifunction)  ชนิดเลเซอร์ หรอืชนิด  LED  

สจี านวน  1  เครื่อง     

มีคุณลักษณะพื้นฐำน   

- เป็นอุปกรณ์ที่มคีวามสามารถเป็น  Printer,Copier,Scanner และ Fax  ภายในเครื่อง 

เดียวกัน 

- มีหน่วยความจ า  (Memory)  ขนาดไม่น้อยกว่า  192 MB 

- มีช่องเชื่อมตอ่  (Interface)  แบบ USB 2.0 หรอืดีกว่า  จ านวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง 

- มีช่องเชื่อมตอ่ระบบเครือข่าย  (Network Interface)  แบบ 10/100 Base-T หรอืดีกว่า 

จ านวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง 

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่นอ้ยกว่า  600x 600  dpi 

- มีความเร็วในการพิมพ์รา่งขาวด าไม่น้อยกว่า  20  หน้า  ต่อนาที (ppm) 
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- มีความเร็วในการพิมพ์รา่งสไีม่น้อยกว่า  20  หน้าต่อนาที (ppm) 

- ความสามารถสแกนเอกสาร  ขนาด  A4  (ขาวด า และส)ี ได้ 

- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า  1,200 x1200  dpi 

- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ  (Auto Document Feed) 

- สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า 

- สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า  99  ส าเนา 

- สามารถย่อและขยายได้  25  ถึง  400  เปอร์เซ็นต์ 

- สามารถใช้ได้กับ  A4,Letter, Legal และ Custom  โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่นอ้ยกว่า 

250 แผ่น 

 (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจ าปีงบประมาณ 

2560  ของกระทรวงดิจทิัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห ์ งานบริหาร

ทั่วไปเกี่ยวกบัสังคมสงเคราะห์  (00231)   

 1.3  ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ  (410700)  ตั้งไว้  10,000  บำท  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำ

จัดซื้อ  

 1.3.1  จัดซื้อตู้ล ำโพง มีแอมป์ในตัว แบบมีล้อลำก  ตั้งไว้  10,000  บำท  เพื่อจา่ย

เป็นค่าจัดซื้อตูล้ าโพง มแีอมป์ในตัวแบบมีลอ้ลาก  จ านวน  1  ช ุด   
 มีคุณลักษณะ  ดังน้ี 

  - ตู้พรอ้มขยาย  ขนาด  12  นิ้ว MP3 /USB /SD CARD 

- POWER ไม่ต่ ากว่า  350  วัตต์ 

- แบตเตอรี่แหง้  ชาร์ตไฟได้ในตัว 

- ตัวตู้ล าโพงมลี้อลากได้ 

- มีไมค์ลอยแบบมอืถือ  2  ตัว  

- สามารถบันทึกเสียงจากไมโครโฟนใส่  USB MP3  เป็นไฟล์  MP3  ได้  อัดเสียงได้ 

- สามารถเล่น USB MP3 Player 

- มีช่อง  Input  ไมค์สาย  2  ช่อง 

- มีช่อง Line in 

- มีปุ่มปรับทุ้ม-แหลม 

- มีปุ่มปรับเอ็กโค่ (เสียงก้อง) 

- มีแบตเตอรี่ชารจ์ได้ในตัวตู้ล าโพง 
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- รับสัญญาณวิทยุได้ 

- มีฟังก์ช่ัน Auto Mute ตัดเสียงเพลง เมื่อพูดไมโครโฟน 

- พร้อมอุปกรณ์อื่นๆ 

(จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นเนื่องจาก  ไม่มใีนบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)  ปรากฏในแผนงาน

สังคมสงเคราะห ์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัสังคมสงเคราะห์  (00231)   
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รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำยทั่วไปประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ  2561 

เทศบำลต ำบลนำม่อง  อ ำเภอกุดบำก  จังหวัดสกลนคร 

รำยจ่ำยจ ำแนกตำมหน่วยงำน 

กองช่ำง 

ตั้งงบประมำณรำยจ่ำยทั้งสิ้น  12,203,760  บำท  แยกเป็น 

ก.  รำยจ่ำยประจ ำ  ตั้งไว้รวม  4,004,360 บำท  แยกเป็น 

งบบุคลำกร  (520000) 

1.  หมวดเงนิเดือน  (ฝ่ำยประจ ำ 522000)  ตั้งไว้รวม  1,783,360   บำท  

1.1  เงนิเดือนพนักงำน  (220100)  ตั้งไว ้ 1,059,000  บำท  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน 

เทศบาลสามัญ สังกัด กองชา่ง  ดังนี้ 

(1) ผู้อ านวยการกองชา่ง 

            (2) วศิวกรโยธา 

  (3) นายชา่งโยธา 

  (4) นายชา่งไฟฟ้า 

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (00241) 

1.2  เงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำน  (220200)  ตั้งไว้  40,000  บำท  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่ม

การครองชีพชั่วคราวหรอืเงินเพิ่มอื่น ๆ ให้กับพนักงานเทศบาลสามัญผู้มีสิทธิ์  ปรากฏในแผนงานเคหะ

และชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (00241) 

 1.3  เงนิประจ ำต ำแหน่ง  (220300)  ตั้งไว้  84,000  บำท  เพื่อจ่ายเป็นเงนิประจ าต าแหน่ง

ผู้อ านวยการกองช่าง  วิศวกรโยธาช านาญการ  ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน

บุคคลส่วนท้องถิ่น  ว่าด้วยก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)  

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (00241) 

 

 



- 91 - 

1.4  ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง  (220700)  ตั้ง  504,360  บำท  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน

พนักงานจ้างตามภารกิจ  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างโยธา  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า  ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ   

ผูช่้วยเจ้าพนักงานธุรการ  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  

(00241) 

1.5  เงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำนจ้ำง  (220800)  ตั้งไว้  96,000  บำท  เพื่อจ่ายเป็นค่าเงิน

เพิ่มการครองชีพช่ัวคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยช่างโยธา  ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า  ผู้ช่วย

ช่างเขียนแบบ  ผูช่้วยเจ้าพนักงานธุรการ  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน  (00241) 

งบด ำเนินงำน  (530000) 

2.  หมวดค่ำตอบแทนค่ำใช้สอยและวัสดุ  ตั้งไว้  2,221,000  บำท  แยกเป็น  

2.1  หมวดค่ำตอบแทน  (531000)  ตั้งไว้  125,000  บำท  แยกเป็น 

 2.1.1  ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร  (310300)  ตั้งไว ้ 30,000  

บำท  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ  

พนักงานจ้าง  ที่ได้รับค าสั่งใหป้ฏิบัติงานนอกราชการ  ตามค าสั่งของนายกเทศมนตรี  ปรากฏใน

แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (00241) 

  2.1.2  ค่ำเช่ำบ้ำน  (310400)  ตั้งไว้  75,000  บำท  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่

พนักงานเทศบาลสามัญซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (00241) 

 2.1.3  เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร  (310500)  ตั้งไว้  20,000  บำท  เพื่อจ่ายเป็น

เงินช่วยเหลือเป็นค่าบ ารุงการศึกษา  ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ  เกี่ยวกับการศึกษา  ที่เบิกจ่ายได้

ตามระเบียบฯ  ส าหรับบุตรของพนักงานเทศบาลสามัญ  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งาน

บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (00241) 
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  2.2  หมวดค่ำใช้สอย  (532000)  ตั้งไว้  1,314,000  บำท  แยกเป็น  

 2.2.1  รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร  (320100)  ตั้งไว้  574,000  บำท  แยก

เป็น 

- ค่าลงทะเบียนต่างๆ  เพื่อจา่ยเป็นค่าลงทะเบียนกรณีพนักงานเทศบาล 

สามัญ  พนักงานจ้าง  เข้ารับการฝึกอบรม  หรือการประชุมสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ  ที่ได้รับอนุญาต

จากผู้บริหารท้องถิ่น 

                     - ค่าโฆษณาและเผยแพร่  เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาท าป้ายหรือแผงปิด

ประกาศ  การจา้งท าโปสเตอร์  การบันทึกภาพยนตร์  วีดีโอ  วีดีทัศน ์ ค่าล้างอัดขยายรูปถ่าย  ค่าจ้าง

โฆษณา  ประชาสัมพันธ์กิจการของเทศบาล  ในสื่อประเภทต่างๆ  เช่น  วิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน์ 

หนังสือพมิพ์  วารสาร  แผ่นพับ  สิ่งพิมพ์ต่างๆ  

             - ค่าจ้างเหมาขุดลอกล าเหมือง  ท่อระบายน้ า  รางระบายน้ าตั้งไว้  เพื่อจ่าย

เป็นค่าจ้างเหมาขุดลอกล าเหมือง  ท่อระบายน้ า  รางระบายน้ า  ภายในเขตเทศบาล  เพื่อป้องกันและ

แก้ไขปัญหาน้ าท่วม 

            - ค่าจ้างเหมาบริการ  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดูแลรักษาทรัพย์สินของ

เทศบาล  เช่น  ประปาหมู่บ้านที่ได้รับการถ่ายโอน  ฯลฯ  และการจัดท าสิ่งของซึ่งเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติงานในกองช่าง  เช่น  ค่าแรงจ้างจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าจ้างเหมาเขียนแบบ  ค่าจ้างจัดท า

แผนที่แนวเขตฯ  ค่าจา้งเหมาดูแลระบบประปา  ฯลฯ  หรอืซ่อมแซมทรัพย์สนิ  เป็นต้น   

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (00241) 

2.2.2  รำยจ่ำยเกี่ยวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย 

หมวดอื่น ๆ (320300) ตั้งไว้  40,000  บำท เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมรำยกำรดังน้ี 

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ตั้งไว้  40,000  บำท  เพื่อจา่ยเป็น 

ค่าใช้จ่ายในการฝกึอบรมและสัมมนา  ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก

ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบีย้เลีย้งเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเชา่ที่พัก  ค่าบริการจอดรถ  ณ  ท่าอากาศ

ยาน  ค่าผ่านทางพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใชส้นามบิน คา่ลงทะเบียนต่างๆ  ฯลฯ  ของพนักงาน

เทศบาลและพนักงานจา้งของเทศบาลต าบลนาม่อง  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหาร

ทั่วไปเกี่ยวกบัเคหะและชุมชน  (00241) 
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2.2.3  ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม  (320400)  ตั้งไว้  700,000  บำท  แยกเป็น 

         - ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์  เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม

ครุภัณฑ์ประเภทต่างๆ  เช่น  ตู้  โต๊ะ  เก้าอี้  คอมพิวเตอร์  เครื่องพิมพ์ดีด  เครื่องถ่ายเอกสาร 

เครื่องปรับอากาศยานพาหนะ  ฯลฯ  ให้อยู่ในสภาพ ที่ใชง้านได้ดี  

- ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง  เพื่อจา่ยเป็นค่าบ ารุงรักษา 

หรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างของเทศบาลที่ช ารุดเสียหาย  หรือจ าเป็นต้องบ ารุงรักษาเพื่อมิใหเ้กิด

ความเสียหายหรือทรุดโทรมกว่าเดิม  เช่น  อาคารส านักงาน  ห้องท างาน  ห้องประชุม  รั้ว  ถนนใน

ความรับผิดชอบของเทศบาล  คลองส่งน้ า  ฝาย  รางระบายน้ า  ถนนสู่พื้นที่การเกษตร ฯลฯ และ

บรรดาสิ่งก่อสร้างอื่นๆ  

- ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สนิอื่นๆ  เพื่อจา่ยเป็นค่าบ ารุงรักษาหรอื 

ซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ  เช่น  ยางมะตอยส าเร็จรูป  วัสดุต่างๆ  ตลอดจนเครื่องมือส ารวจ  เป็นต้น 

ฯลฯ  

- ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สนิหรอืโครงการถ่ายโอนจากส่วน 

ราชการตา่งๆ  เพื่อจา่ยเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สนิหรอืโครงการถ่ายโอนจากส่วนราชการ

ต่าง ๆ  เช่น  งานระบบวัสดุต่างๆ  สาธารณูปโภค  แหล่งน้ า  ประปา  รางระบายน้ า  คลองส่งน้ า และ

ถนน  เป็นต้น  ฯลฯ ให้อยู่ในสภาพดี   

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) 

     2.3  ค่ำวัสดุ  (533000)  ตั้งไว ้ 782,000  บำท  

2.3.1  วัสดุส ำนักงำน  (330100)   ตั้งไว้  30,000  บำท  เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ 

ส านักงาน  เชน่  กระดาษ  ปากกา  แฟ้ม  ตรายาง  แบบพิมพ์  หมกึ  ฯลฯ  ที่ใชใ้นกิจการของเทศบาล  

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (00241) 

2.3.2  วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ  (330200)  ตั้งไว้  150,000  บำท  เพื่อจา่ยเป็นค่า 

จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อให้การบริการสาธารณะเรื่องไฟฟ้าสาธารณะในถนน  ที่อยู่ในความรับผิดชอบ

ของเทศบาล  เช่น  วัสดุไฟฟ้า  คีม  ไขควง  ฟิวส์  ไม้ชักฟิวส์  เข็มขัดเชฟตี ้ หมวกนิรภัย  สายไฟ  เทป

พันสายไฟ  สวิตช์  ปลั๊ก  หลอดไฟ  หม้อแปลง  ชุดโคมไฟแสงสว่างสาธารณะ  ฟอร์โตเซลล์  ฯลฯ  

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (00241) 
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2.3.3  วัสดุก่อสร้ำง  (330600)  ตั้งไว้  250,000  บำท  เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุ 

ก่อสร้างเช่น  ไม้ต่างๆ  สี  อิฐ  กระเบื้อง  สังกะสี  ทราย  ปูนซีเมนต์  แผ่นเหล็ก  เสาเหล็ก  เหล็กเส้น  

ตะปู ค้อน  จอบ  เสียม  สิ่ว  ขวาน  เลื่อย  กบไสไม้  ท่อ  และอุปกรณ์ประปา  วัสดุลูกรัง  ฯลฯ  

ส าหรับใช้ในการซ่อมแซมทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล  ปรากฏในแผนงานเคหะและ

ชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (00241) 

2.3.4  วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง  (330700)  ตั้งไว ้ 30,000  บำท  เพื่อจา่ยเป็น 

ค่าวัสดุยานพาหนและขนส่ง  เช่น  แบตเตอรี่  ยางนอก  ยางใน  หัวเทียน  ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ  ส าหรับ

ยานพาหนะที่ใช้ในกิจการของเทศบาล  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน  (00241) 

2.3.5  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  (330800)  ตั้งไว ้ 72,000  บำท  เพื่อจา่ยเป็น 

ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น  น้ ามันเบนซิน  น้ ามันดีเซล  น้ ามันเครื่อง  จารบี  ก๊าซหุงต้ม  ถ่าน 

น้ ามันก๊าด  ฯลฯ  ส าหรับยานพาหนะหรือเครื่องจักรกลที่ใช้ในกิจการของเทศบาล  ปรากฏในแผนงาน

เคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (00241) 

2.3.6  วัสดุโฆษณำและเผยแพร่  (331100)  ตั้งไว ้ 10,000  บำท  เพื่อจา่ยเป็นค่า 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  กระดาษเขียนโปสเตอร์  พู่กันและสี  ฟิล์ม  แถบบันทึกเสียงหรือภาพ 

วีดีโอ  แผ่นซีดี  ภาพถ่ายดาวเทียม  ฯลฯ  ส าหรับใช้ในกิจการของเทศบาล  ปรากฏในแผนงานเคหะ

และชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (00241) 

2.3.7  วัสดุคอมพิวเตอร์  (331400)  ตั้งไว ้ 40,000  บำท  เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุ 

คอมพิวเตอร์  เชน่  ผงหมึก  ตลับผงหมึก  แผน่กรองแสง  แป้นพิมพ์  เมาส์  แผน่หรือจานบันทึกข้อมูล 

เมนบอร์ด  เมมโมรี่ชิป  โปรแกรมคอมพิวเตอร์  กระดาษต่อเนื่อง  ฯลฯ  ส าหรับใช้ในกิจการของ

เทศบาล  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (00241) 

2.3.8  วัสดุวิทยำศำสตร์หรอืกำรแพทย์  (330900)  ตั้งไว ้ 200,000  บำท  เพื่อ 

จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ เช่น  คลอลีน  สารส้ม  ปูนขาว  ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานเคหะและ

ชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (00241) 
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ข.งบลงทุน  (540000) 

3.  หมวดครุภัณฑ์  (541000)  ตั้งไว้  401,400  บำท  แยกเป็น 

              3.1  ครุภัณฑ์ส ำนักงำน  (410100)  ตั้งไว้  13,400  บำท  แยกเป็น 

   3.1.1  จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสำรกระจกบำนเลื่อน  (ทรงเตี้ย)  ตั้งไว้  4,200  บำท  

เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซือ้ตู้เหล็กเก็บเอกสารกระจกบานเลื่อน (ทรงเตี้ย)  ขนาด  5  ฟุต  กระจกบานเลื่อน  

จ านวน  1  หลัง  (จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นเนื่องจาก  ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)  ปรากฏใน

แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (00241) 

3.1.2  จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสำรบำนเลื่อนทบึ (ทรงเตี้ย)  ตั้งไว้  4,200  บำท 

เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซือ้ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ (ทรงเตีย้)  ขนาด  5  ฟุต  บานเลื่อนทึบ  จ านวน  

1  หลัง  (จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นเนื่องจาก  ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)  ปรากฏในแผนงาน

เคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (00241) 

  3.1.3  จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บำนทึบ (ทรงสูง)  ตั้งไว้  5,000  บำท  เพื่อจ่ายเป็นค่า

จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานทึบ (ทรงสูง)  ขนาด 2  บานทึบ  (มอก.)  มีมือจับชนิดบิด  มีแผ่นช้ันปรับระดับ  3  

ช้ัน  (คุณสมบัติตามมาตรฐานลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)  (จัดซือ้ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ส านัก

งบประมาณ  2560)  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  

(00241) 

 3.2  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  (411600)  ตั้งไว้  32,000  บำท  แยกเป็น 

3.2.1 จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับส ำนักงำน  ตั้งไว้  16,000  บำท  เพื่อจา่ย 

เป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงาน  จ านวน  1  เครื่อง  ราคา  16,000  บาท 

 คุณลักษณะพื้นฐำน 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็ว 

สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรอืดีกว่า  จ านวน  1  หนว่ย 

  - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรอืดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า  4GB 

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรอืดีกว่าขนาดความจุไม่น้อยกว่า  

1TB หรอืชนิด  Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120GB  จ านวน  1  หนว่ย 

  - ม ีDVD-RW หรอืดีกว่า  จ านวน  1  หนว่ย 
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  - มีช่องเชื่อมตอ่ระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ    

  10/100/1000 Base-T หรอืดีกว่าจ านวนไม่นอ้ยกว่า  1  ช่อง 

  - มีแป้นพมิพ์และเมาส์ 

  - มีจอภาพแบบ LCD หรอืดีกว่ามี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาด 

ไม่น้อยกว่า 19  นิว้  จ านวน  1  หนว่ย 

 (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี

งบประมาณ 2560  ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (00241)   

  3.2.2  จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค  ตั้งไว้  16,000  บำท  เพื่อจ่ายเป็นค่า

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค  จ านวน  1  เครื่อง  ราคา  16,000  บาท 

 คุณลักษณะพื้นฐำน 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า  2  แกนหลัก (2 core) จ านวน 1 หนว่ย 

โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรอืดีกว่า  ดังนี้  

   1) ในกรณีที่มหีนว่ยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB 

ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก 

(Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 6 แกน  

   2) ในกรณีที่มหีนว่ยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB 

ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.0 GHz  

   - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรอืดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  

(จัดซื้อตามเกณฑร์าคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี

งบประมาณ 2560  ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (00241) 

 3.3  ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่  (410700)  ตั้งไว้  56,000  บำท  เพื่อเป็นค่าจัดซื้อ 

 3.3.1  จัดซื้อเคร่ืองฉำยมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  ตั้งไว ้ 36,000  บำท  เพื่อจา่ยเป็น

ค่าจัดซื้อเครื่องฉายมัลติมเีดียโปรเจคเตอร์  จ านวน  1  เครื่อง  ราคา  36,000  บาท 

คุณลักษณะพื้นฐำน 

  - เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดียวสามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพจาก 

คอมพิวเตอร์และวีดีโอ 
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- มีความละเอียดระดับ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพที่ดีแท้จรงิ (True) 

- ขนาด  3,500 ANSI  Lumens เป็นขนาดรายละเอียดคุณลักษณะค่าความส่องสว่าง 

(จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นเนื่องจาก  ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ )  ปรากฏในแผนงาน

เคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (00241) 

 3.3.2  จัดซื้อกล้องถ่ำยรูป  ตั้งไว ้ 20,000  บำท  เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายรูป  

จ านวน  1  เครื่อง 

คุณลักษณะพื้นฐำน 

  - เป็นกล้อง DSLR  

  - เซ็นเซอร์ CMOS ความละเอียด  18  ล้านพิกเซล  

  - ใช้ชิปประมวลผล DIGIC 5 ช่วยสร้างสรรค์ภาพถ่ายใหส้วยสมจรงิจับวัตถุได้ 

รวดเร็วด้วยเทคโนโลยี 

  - โฟกัสแบบ  Hybrid  สามารถเก็บภาพต่อเนื่องได้  4  ภาพต่อวินาที  

   บันทึกวิดีโอระดับ  Full HD 1080p ที่  30  เฟรมต่อวินาที 

 (จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นเนื่องจาก  ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ )  ปรากฏในแผนงาน

เคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (00241) 

 3.4  ครุภัณฑ์ก่อสร้ำง  (410500)  ตั้งไว้  300,000  บำท 

                   3.4.1  จัดซื้อเคร่ืองทดสอบแรงอัดคอนกรีต (แบบดิจติอล)  ตั้งไว้  250,000  

บำท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทดสอบแรงอัดคอนกรีต (แบบดิจติอล)  จ านวน  1  เครื่อง  เป็น

เครื่องทดสอบความแข็งแรงในการรับแรงอัด (Compressive Strength ) ของคอนกรีตแบบตั้งพืน้ เป็น

ระบบไฮดรอลิกส์แบบมอเตอร์ไฟฟ้า  เป็นต้น  ก าลังอ่านค่าหนว่ยแรงจากหน้าจอดิจติอลพร้อม

เครื่องพมิพ์แสดงผลในตัวโครงเครื่องเป็นเหล็กมีความแข็งแรง  สามารถทดสอบชิ้นตัวอย่างได้ตาม

มาตรฐานASTM  E4 , BS1610 GRADE 1.0 

 รำยละเอียดทำงเทคนิค      

   1. สามารถทดสอบแรงอัดแท่งตัวอย่างคอนกรีตรูปทรงกระบอกขนาดเส้นผา่ศูนย์กลาง 

150 มิลลเิมตร สูง 300 มิลลิเมตรและแท่งตัวอย่างคอนกรีตรูปลูกบาศก์ 150 x 150 x150 มิลลเิมตรได้ 

   2. สามารถทดสอบแรงอัดสูงสุดได้ 1,000kN หรอื 2,000kN หรอื 3,000kN ให้ค่า

ความเที่ยงตรงดกีว่า 1% ของช่วงการรับน้ าหนักบรรทุกที่ 90% 

   3. ระบบการให้แรงเป็นระบบไฮดรอลิกส์  ควบคุมด้วยวาล์ว  
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  4. ช่วงการยกของกระบอกไฮดรอลิกซ์( Ram Stroke ) สูงสุดไม่น้อยกว่า 50 มิลลเิมตร 

แผ่นกดและแผน่รองรับ  มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 240 มิลลเิมตร 

  5. ชุดบังคับและควบคุมระบบไฮดรอลิกส์นีม้ีกล่องโลหะปิดครอบอย่างมิดชิดเพื่อกัน

เศษวัสดุและฝุน่มปีุ่มสวทิช์ปิด – เปิด และปุ่มหมุนปิด – เปิดวาลว์น้ ามัน อุปกรณ์ทั้งหมดนี้ตดิตั้งอยู่บน

ตัวอุปกรณ์ 

  6. มีระยะระหว่างแป้นกดน้ าหนักบน – ล่าง ไม่นอ้ยกว่า 300 มิลลเิมตร แป้นกดมี

ขนาดเส้นผา่นศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 240 มิลลเิมตร พร้อมคันหมุนปรับระดับตัวกดอุปกรณ์ 

 (จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นเนื่องจาก  ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)  ปรากฏในแผนงาน

เคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (00241) 

  3.4.2  จัดซื้อเครื่องทดสอบคอนกรีต  (แบบดิจิตอล)  ตั้งไว้  50,000  บำท  เพื่อ

จา่ยเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทดสอบคอนกรีต  (แบบดิจติอล)  จ านวน  1  เครื่อง   

รำยละเอียดทำงเทคนิค 

เครื่องเจาะคอนกรีตมีก าลังไม่นอ้ยกว่า (3000w) แบบมีขาส าหรับตั้งพื้นไฟ 220V 

50HZ Speed 520r/min รองรับสูงสุด 8 นิ้ว (200mm.)  ดอกคอริ่งเจาะคอนกรีต Wintec รุ่น LDT 102 

มม. (4 นิ้ว) ยาว 45 ซม.  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  

(00241) 

 4.  หมวดค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง  (542000)   

   4.1  ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค  (420900)  ตั้งไว้  5,698,000  บำท  แยกเป็น 

(1)  โครงกำรก่อสร้ำงท่อลอดเหลี่ยมระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนนำขำม   

หมู่ที่  3 (สำยข้ำงบ้ำนนำยไผ่)  ตั้งไว้  380,000  บำท  เพื่อเป็นค่าก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมระบายน้ า

คอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกว้าง  2.00  เมตร  ยาว  74.00  เมตร  ลึกเฉลี่ย  1.20  เมตร  พร้อมป้าย

โครงการจ านวน  1  ป้าย  รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลก าหนด  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  (00312) 

(2)  โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนโพนงำม หมู่ที่  5   

(สำยหน้ำบ้ำนผู้ใหญ่)  ตั้งไว้  350,000  บำท  เพื่อเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ขนาดกว้าง  

0.40  เมตร  ลึกเฉลี่ย  0.40  เมตร  ยาว  245  เมตร  พร้อมบ่อพัก  จ านวน  3  บ่อ  ขนาดบ่อพัก

กว้าง  0.80  เมตร  ยาว  0.80  เมตร  ลึก  0.80  เมตร  รวมมีความยาวไม่นอ้ยกว่า  248  เมตร 
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 พร้อมป้ายโครงการจ านวน  1  ป้าย  รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลต าบลนาม่องก าหนด  ปรากฏใน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  (00312) 

(3)  โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้ำนเชิงดอย  หมู่ที่  6  ตั้งไว ้

360,000  บำท  เพื่อเป็นค่าจา้งในการก่อสร้างถนน คสล. (สายไปวัดบ้าน)  ผวิจราจรกว้าง  4.00  

เมตร  ยาว  154.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรอืมีพื้นที่ก่อสรา้งผวิจราจร  คสล. ไม่น้อยกว่า  616  

ตารางเมตร  หรอืตามสภาพพื้นที่  พรอ้มป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้าย  รายละเอียดตามแบบที่

เทศบาลต าบลนาม่องก าหนด  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสรา้ง

พืน้ฐาน  (00312) 

(4)  โครงกำรขุดลอกล ำห้วยสองเมือง  บ้ำนดงนิมิต  หมู่ที่  7  ตั้งไว้  85,200   

บำท  เพือ่เป็นค่าจ้างในการขุดลอกล าห้วยกว้างไม่นอ้ยกว่า  4.00  เมตร  ลึก  3.00  เมตร  (จาก

ระดับขอบล าหว้ย)  ยาว  800  เมตร  มีปริมาตรดินขุดเหวี่ยง  3,200  ลบ.ม.  พร้อมตกแต่งคันดิน  

1,080  ตร.ม.  ขนาดกว้าง  2.00  เมตร  ทั้ง  2  ข้างล าหว้ย  รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลต าบล

นาม่องก าหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  (00312) 

(5)  โครงกำรขุดลอกหนองส้มโฮง  บ้ำนดงนิมิต  หมู่ที่  7  ตั้งไว้  264,800  บำท 

เพื่อเป็นค่าจา้งในการขุดลอก  พื้นที่ขุดลอกประมาณ  3,750  ตารางเมตร  ขุดลึก  2.50  เมตร  (จาก

ระดับท้องหนอง)  มีปริมาตรดินขุด  (ขุดเหวี่ยง  9,375  ลบ.ม.  ปริมาตรขุดขนย้ายดิน  1,200  ลบ.ม.) 

พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้าย  รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลต าบลนาม่องก าหนด  ปรากฏใน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  (00312) 

(6)  โครงกำรก่อสร้ำงถนนลูกรัง  บ้ำนกุดน้ ำใส  หมู่ที่  8  (สำยกุดบัว)  ตั้งไว้ 

350,000  บำท  เพื่อเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  1,500  เมตร  หนา

เฉลี่ย  0.15  เมตร  ปริมาณดินถมรองพื้นทางพรอ้มอัดแนน่ด้วยเครื่องจักรไม่น้อยกว่า  2,500  ลบ.ม.  

มีปริมาณลูกรังพรอ้มปรับเกลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า  1,100  ลบ.ม.  และวางท่อระบายน้ า  มอก.ชัน้ 3 ø 

1.00  เมตร  จ านวน  2  แห่งๆละ  6  ท่อน  รวม  12  ท่อน  พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้าย  

รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลก าหนด  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสรา้ง

โครงสรา้งพื้นฐาน  (00312)   

 (7)  โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้ำนนำขำม  หมู่ที่  9  ตั้งไว้  

304,000 บำท  เพื่อเป็นค่าจา้งในการก่อสร้างถนน คสล. คุ้มพาเจรญิ  จ านวน  3  สาย  ดังนี้ 

สายที่  1  ผวิจราจรกว้าง  3.00  เมตร  ยาว  48.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร 
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สายที่  2  ผวิจราจรกว้าง  3.00  เมตร  ยาว  83.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  

สายที่  3  ผวิจราจรกว้าง  3.00  เมตร  ยาว  43.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร     

หรือมีพื้นที่ก่อสร้างผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า  522  ตารางเมตร  หรือตามสภาพพื้นที่  พร้อมป้าย

โครงการ  จ านวน  1 ป้าย  รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลต าบลนาม่องก าหนด  ปรากฏในแผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  (00312) 

(8)  โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้ำนโนนทรำยค ำ  หมู่ที่  10  ตั้งไว ้

360,000  บำท  เพื่อเป็นค่าจ้างในการก่อสร้างถนน คสล. (สายไปนาหนองโจด)  ผิวจราจรกว้าง  

4.00 เมตร  ยาว  154.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่ก่อสร้างผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า  

616  ตารางเมตร  หรือตามสภาพพื้นที่  พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้าย  รายละเอียดตามแบบที่ 

เทศบาลต าบลนาม่องก าหนด  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้าง

พืน้ฐาน  (00312) 

(9)  โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้ำนหนองสะไน  หมู่ที่  11  

(สำยซอยข้ำงวัดบ้ำนหนองสะไน)  ตั้งไว้  350,000  บำท  เพื่อเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.  

ขนาดกว้าง  0.40  เมตร  ลึกเฉลี่ย  0.40  เมตร  ยาว  245.00   เมตร  พร้อมบ่อพัก  จ านวน  3  บ่อ  

ขนาดบ่อพักกว้าง  0.80  เมตร  ยาว  0.80  เมตร  ลกึ  0.80  เมตร  รวมมีความยาวไม่น้อยกว่า  248  

เมตร  พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้าย  รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลก าหนด  ปรากฏใน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  (00312) 

(10)  โครงกำรก่อสร้ำงถนนลูกรัง  บ้ำนหนองค้ำ  หมู่ที่  12  (สำยวัดป่ำอุดมธรรม

วนำรำม-บ้ำนนำเติ่ง)  ตั้งไว้  350,000  บำท  เพื่อเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  ขนาดกว้าง  5.00  

เมตร  ยาว  3,800  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  พร้อมวางท่อระบายน้ า คสล.  (มอก.ช้ัน 3)  ขนาด

เส้นผ่านศูนย์กลาง  0.60  เมตร  จ านวน  2  แห่งๆละ  6  ท่อน  รวม  12  ท่อน  พร้อมป้ายโครงการ

จ านวน  1  ป้าย  รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลก าหนด  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ

โยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  (00312) 

(11)  โครงกำรก่อสร้ำงท่อลอดเหลี่ยมระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้ำนหนองค้ำ  

หมู่ที่  12  (หน้ำวัดป่ำอุดมธรรมวนำรำม)  ตั้งไว้  270,000  บำท  เพื่อเป็นค่าก่อสร้างท่อลอด

เหลี่ยมระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  8.00  เมตร  ลึกเฉลี่ย  2.00  

เมตร  พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้าย  รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลก าหนด  ปรากฏใน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  (00312) 
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(12)  โครงกำรก่อสร้ำงลำนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้ำนโพนงำม  หมู่ที่  13  ตั้งไว้  

260,000  บำท  เพื่อเป็นค่าจ้างในการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กรอบฌาปณสถาน  ขนาดพื้นที่

กว้าง  18.30  เมตร  ยาว  30.70  เมตร  หนา  0.15  เมตร  มีพื้นที่ก่อสร้างกว้างจริงหลังจากหัก

ตัวฌาปณสถานแล้ว  ไม่น้อยกว่า  473  ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้าย  

รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลต าบลนาม่องก าหนด  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  (00312) 

(13)  โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำคอนกรีตเสรมิเหล็ก  บ้ำนหนองสะไน  หมู่ที่ 14  

(สำยหน้ำบ้ำนนำยตอง – บ้ำนนำยสะท้ำน)  ตั้งไว้  350,000  บำท  เพื่อเป็นค่าก่อสร้างรางระบาย

น้ า คสล. ขนาดกว้าง  0.40  เมตร  ลึกเฉลี่ย  0.40  เมตร  ยาว  245.00  เมตร พร้อมบ่อพัก  จ านวน  

3  บ่อ  ขนาดบ่อพักกว้าง  0.80  เมตร  ยาว  0.80  เมตร  ลึก  0.80  เมตร  รวมมีความยาวไม่น้อย

กว่า  248  เมตร  พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้าย  รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลก าหนด  

ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  (00312) 

 (14)  โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้ำนหนองค้ำ  หมู่ที่  16  ตั้งไว้  

360,000  บำท  เพื่อเป็นค่าจา้งในการก่อสร้างถนน คสล.  (สายไปส่างดง)  ผวิจราจร  กว้าง  4.00   

เมตร  ยาว  154.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรอืมีพื้นที่ก่อสรา้งผวิจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า  616  

ตารางเมตร  หรอืตามสภาพพื้นที่  พรอ้มป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้าย  รายละเอียดตามแบบที่

เทศบาลต าบลนาม่องก าหนด  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสรา้ง

พืน้ฐาน  (00312) 

(15)  โครงกำรติดตั้งระบบเสียงตำมสำยภำยในหมู่บ้ำน  บ้ำนโพนงำม  หมู่ที่  17   

ตั้งไว้  350,000  บำท  เพื่อเป็นค่าจ้างในการติดตั้งระบบเสียงตามสายที่ไม่ทั่วถึงภายในหมู่บ้านโพน

งาม  หมู่ที่  17  โดยท าการเดินสายดรอปวาย  (SF 2×2.5 มม.ทองแดงแท้ลวดฝอย)  อย่างดีมีสลิงใน

ตัว ยาวรวมไม่น้อยกว่า  1,500  เมตร  พร้อมติดตั้งล าโพงฮอร์น  จ านวน  12  ชุด  เครื่องขยายเสียง

เพาเวอร์มิกเซอร์  FS  จ านวน  2  เครื่อง  ชุดควบคุมเสียงไมค์โครโฟน  จ านวน  2  ชุด  ตู้เก็บอุปกรณ์

ควบคุม ตลอดจนอุปกรณ์อื่นๆ จนครบชุด  พร้อมป้ายชื่อโครงการ  จ านวน  1  ป้าย  รายละเอียดตาม

แบบที่เทศบาลต าบลนาม่องก าหนด  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง

โครงสรา้งพื้นฐาน  (00312) 
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(16)  โครงกำรก่อสร้ำงประตูระบำยน้ ำฝำยน้ ำล้น  บ้ำนนำขำม  หมู่ที่  19  ตั้งไว้  

150,000  บำท  เพื่อเป็นค่าจา้งในก่อสรา้งประตูระบายน้ าฝายน้ าล้น  กว้าง  1.10  เมตร  ลึก  1.80  

เมตร  พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้าย  รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลต าบลนาม่องก าหนด  

ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน  (00312) 

 (17)  โครงกำรก่อสร้ำงคลองส่งน้ ำดำดคอนกรีต  บ้ำนนำขำม  หมู่ที่  19  (สำยนำ

หว้ำ)  ตั้งไว้  354,000  บำท  เพื่อเป็นค่าจ้างในก่อสร้างคลองส่งน้ าดาดคอนกรีต  ท้องคลองกว้าง  

0.40  เมตร  ลึก  0.60  เมตร  ปากคลองกว้าง  1.80  เมตร  ยาว  480  เมตร  พร้อมป้ายโครงการ  

จ านวน 1  ป้าย  รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลต าบลนาม่องก าหนด  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา  งานก่อสร้างโครงสรา้งพื้นฐาน  (00312) 

(18)  โครงกำรปรับปรุงและต่อเติมอำคำรพัสดุหลังเก่ำเพื่อเก็บรวบรวมขยะอันตรำย 

ตั้งไว้  100,000  บำท  เพื่อจา่ยเป็นค่าจา้งปรับปรุงและตอ่เติมอาคารพัสดุหลังเก่าเพื่อเก็บรวมรวม

ขยะอันตราย  ขนาดกว้าง  3.50  เมตร  ยาว  7.00  เมตร  สูง  2.00  เมตร  มีพื้นที่ตอ่เติมอาคารไม่

น้อยกว่า  24.50  ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลต าบลนาม่องก าหนด  ปรากฏใน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  (00312) 

 (19)  โครงกำรก่อสร้ำงโรงเก็บพัสดุเทศบำลต ำบลนำม่อง  ตั้งไว้  350,000  บำท  

เพื่อเป็นค่าจ้างก่อสร้างโรงเก็บพัสดุประจ าส านักงานเทศบาลต าบลนาม่อง  มีขนาดกว้าง  8.00  เมตร  

ยาว  10.50  เมตร  สูง  5.00  เมตร  จ านวน  3  ห้อง  พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้าย  

รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลต าบลนาม่องก าหนด  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  (00312) 

 งบเงนิอุดหนุน  (560000)  ตั้ง  2,100,000  บำท  แยกเป็น 

1.  เงนิอุดหนุนส่วนรำชกำร  (610200)  ตั้งไว้  2,100,000  บำท  แยกเป็น 

1.1  ขยำยเขตให้บริกำรไฟฟ้ำแรงต่ ำเขตต ำบลนำม่อง  ตั้งไว้  2,100,000  บำท  ดังนี้ 

1.1.1  ขยายเขตใหบ้ริการไฟฟ้าแรงต่ า  บ้านนาม่อง  หมูท่ี ่ 1  (สายนาม่อง-โพนงาม) 

ตั้งไว้  350,000  บำท 

1.1.2  ขยายเขตใหบ้ริการไฟฟ้าแรงต่ า  บ้านหนองค้า  หมู่ที่  2   

(สายวัดป่าอุดมธรรมวนาราม-นางเติ่ง)  ตั้งไว้  350,000  บำท 
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1.1.3  ขยายเขตใหบ้ริการไฟฟ้าแสงสวา่งสาธารณะ  บ้านหนองสะไน  หมู่ที่  4   

ตั้งไว้  350,000  บำท 

1.1.4  ขยายเขตใหบ้ริการไฟฟ้าแรงต่ า  บ้านนาขาม  หมูท่ี่  15  (สายนาขาม-โคกภู)  

ตั้งไว้  350,000  บำท 

1.1.5  ขยายเขตใหบ้ริการไฟฟ้าแรงต่ า  บ้านหนองสะไน  หมูท่ี ่ 18  (สายโรงน้ าวาทิต) 

ตั้งไว้  350,000  บำท 

1.1.6  ขยายเขตใหบ้ริการไฟฟ้าแรงต่ า  บ้านนาขาม  หมู่ที่  19  (สายบึงไหล)   

ตั้งไว ้ 350,000  บำท 

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  (00242) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


