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คําแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2562 

ทานประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม 

บัดนี้  ถึงเวลาท่ีคณะผูบริหารของเทศบาลตําบลน้ําโสม  จะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปตอสภาเทศบาลตําบลน้ําโสมอีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้นในโอกาสนี้   คณะผูบริหารเทศบาลตําบลน้ําโสม   
จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง  ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการ
ดําเนินการในปงบประมาณพ.ศ.  2562  ดังตอไปนี้ 

1.  สถานะการคลัง 
1.1   งบประมาณรายจายท่ัวไป 
ในปงบประมาณ  พ.ศ.  2561 ณ  วันท่ี 1กรกฎาคม พ.ศ.  2561 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมี
สถานะการเงิน  ดังนี้ 
ณ วันท่ี 1 กรกฎาคม  พ.ศ. 2561 

1.1.1  เงินฝากธนาคารท้ังสิ้น    69,847,509.30 บาท 
1.1.2  เงินสะสม      33,045,185.11 บาท 
1.1.3  ทุนสํารองเงินสะสม    26,558,530.41 บาท 
1.1.4  รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย 
         จํานวน  -  โครงการรวม -  บาท 
1.1.5  รายการท่ีไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน 
        จํานวน  3   โครงการรวม    1,223,000  บาท 

1.2  เงินกูคงคาง   -       บาท 
2.  การบริหารงบประมาณในปงบประมาณ  2561 

(1)  รายรับจริงท้ังสิ้น  52,170,151.41 บาท ประกอบดวย 
   หมวดภาษีอากร           238,368.22  บาท 
   หมวดคาธรรมเนียมคาปรับและใบอนุญาต       641,020  บาท 
   หมวดรายไดจากทรัพยสิน       543,495.91  บาท 
   หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย               -      บาท 
   หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด                    6,428  บาท 
   หมวดรายไดจากทุน          -      บาท 
   หมวดภาษีจัดสรร           21,830,684.28  บาท 
   หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป     28,910,155  บาท 
 

(2)  เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค          344,367.28    บาท 
(3)  รายจายจริงท้ังสิ้น            35,170,412.03    บาท 
 ประกอบดวย 

   งบกลาง       9,167,085.74  บาท 
   งบบุคลากร(หมวดเงินเดือน คาจางประจํา และคาจางชั่วคราว)  15,860,052  บาท 
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   งบดําเนินการ(หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  และหมวด 
คาสาธารณูปโภค)     7,782,299.18  บาท 

   งบลงทุน(หมวดครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง)         322,650   บาท 
   งบรายจายอ่ืน(หมวดรายจายอ่ืน)     - บาท 
   งบเงินอุดหนุน(หมวดเงินอุดหนุน)    2,038,325.11 บาท 

(4)  รายจายท่ีจายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค   344,367.28 บาท 
(5)  มีการจายเงินสะสมเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี    28,910,155 บาท 

 
 3.  งบเฉพาะการ 
      ประเภทกิจการ...............-............กิจการ................-............ 
  ปงบประมาณ  พ.ศ. ......-..........มีรายรับจริง..........-..................บาท  รายจายจริง...........-..........บาท 
   กูเงินจากธนาคาร/กสท./อ่ืนๆ   จํานวน.......-.........บาท 
   ยืมเงินสะสมจากเทศบาล    จํานวน.......-........บาท 
   กําไรสุทธิ     จํานวน.......-.........บาท 
   เงินฝากธนาคารท้ังสิ้น  ณ  วันท่ี.......................... จํานวน.......-.........บาท 
   ทรัพยจํานํา      จํานวน.......-.........บาท 
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คําแถลงงบประมาณ 
ประจําปงบประมาณ 2562 

เทศบาลตําบลน้ําโสม   
อําเภอน้ําโสม  จังหวัดอุดรธานี 

2.1  รายรับ 
รายรับ รายรับจริง 

ป2561 
ประมาณการ

ป2561 
ประมาณการ

ป2562 
รายไดจับเก็บเอง    
   หมวดภาษีอากร 238,368.22 250,000 240,000 
   หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 641,020 1,000,000 750,000 
   หมวดรายไดจากทรัพยสิน 543,495.91 300,000 600,000 
   หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย - - - 
   หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 6,428 50,000 10,000 
   หมวดรายไดจากการลงทุน - - - 

รวม 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,429,312.13 1,600,000 1,600,000 

รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น    
   หมวดภาษีจัดสรร 21,830,684.28 25,000,000 29,400,000 

รวม 
รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวน ทองถิ่น 

21,830,684.28 25,000,000 29,400,000 

รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น    
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 28,910,155 34,400,000 34,000,000 

รวม 
รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

28,910,155 34,400,000 34,000,000 

 

รวม 
 

52,170,151.41 61,000,000 65,000,000 
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คําแถลงงบประมาณ 
ประจําปงบประมาณ 2562 

เทศบาลตําบลน้ําโสม   
อําเภอน้ําโสม  จังหวัดอุดรธานี 

2.2  รายจาย 
รายจาย รายจายจริง 

ป2561 
ประมาณการ

ป2561 
ประมาณการ

ป2562 
จายจากงบประมาณ    
   งบกลาง 9,167,085.74 13,937,340 15,079,800 
   งบบุคลากร(หมวดเงินเดือน คาจางประจํา และคาจาง
ชั่วคราว) 

15,860,052 24,504,290 25,670,230 

   งบดําเนินงาน(หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุและหมวด
คาสาธารณูปโภค) 

7,782,299.18 14,043,370 14,039,170 

   งบลงทุน(หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง) 322,650 5,499,000 6,527,400 
   งบรายจายอ่ืน(หมวดรายจายอ่ืน) - - - 
   งบเงินอุดหนุน(หมวดเงินอุดหนุน) 2,038,325.11 3,016,000 3,683,400 

รวมรายจายจากงบประมาณ 35,170,412.03 61,000,000 65,000,000 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบรางเทศบัญญัติ งบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ 2562ของ เทศบาลตําบลนํ้าโสม 
อําเภอนํ้าโสม จังหวัดอุดรธานี 

ดาน ยอดรวม 
ดานบริหารงานท่ัวไป  
 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 12,827,010 
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,493,840 
ดานบริการชุมชนและสังคม  
 แผนงานการศึกษา 18,717,650 
 แผนงานสาธารณสุข 5,436,260 
 แผนงานสังคมสงเคราะห 962,480 
 แผนงานเคหะและชุมชน 3,283,000 
 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 2,742,000 
 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 310,000 
ดานการเศรษฐกิจ  
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,147,960 
ดานการดําเนนิงานอ่ืน  
 แผนงานงบกลาง 15,079,800 

งบประมาณรายจายท้ังส้ิน 65,000,000 
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รายจายตามงานและงบรายจาย 
เทศบาลตําบลนํ้าโสม 

อําเภอนํ้าโสม  จังหวัดอุดรธานี 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งาน งานบริหารท่ัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งานบริหารงานคลัง รวม 
งบ 
งบบุคลากร     
   เงินเดือน  (ฝายการเมือง) 1,742,450 - - 1,742,450 
   เงินเดือน  (ฝายประจํา) 2,924,400 1,286,240 2,577,720 6,788,360 
งบดําเนินงาน     
   คาตอบแทน 272,000 - 19,000 291,000 
   คาใชสอย 1,185,000 222,000 612,000 2,019,000 
   คาวัสดุ 160,000 80,000 820,000 1,060,000 
   คาสาธารณูปโภค 769,000 - - 769,000 
งบลงทุน     
   คาครุภัณฑ 60,000 - 17,200 77,200 
   คาท่ีดินและสิ่งกอสราง - - - - 
งบรายจายอ่ืน     
   รายจายอ่ืน - - - - 
งบเงินอุดหนุน     
   เงินอุดหนุน 80,000 - - 80,000 

รวม 7,192,850 1,588,240 4,045,920 12,827,010 
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รายจายตามงานและงบรายจาย 

เทศบาลตําบลนํ้าโสม 
อําเภอนํ้าโสม  จังหวัดอุดรธานี 

แผนงานรักษาความสงบภายใน 
งาน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ

ภายใน 
งานเทศกิจ รวม 

งบ 
งบบุคลากร    
   เงินเดือน  (ฝายการเมือง) - - - 
   เงินเดือน  (ฝายประจํา) 965,340 120,000 1,085,340 
งบดําเนินงาน    
   คาตอบแทน 30,000 - 30,000 
   คาใชสอย 526,500 - 526,500 
   คาวัสดุ 200,000 20,000 220,000 
   คาสาธารณูปโภค - - - 
งบลงทุน    
   คาครุภัณฑ 632,000 - 632,000 
   คาท่ีดินและสิ่งกอสราง - -  
งบรายจายอ่ืน    
   รายจายอ่ืน - - - 
งบเงินอุดหนุน    
   เงินอุดหนุน - - - 

รวม 2,353,840 140,000 2,493,840 

รายจายตามงานและงบรายจาย 

เทศบาลตําบลนํ้าโสม 
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อําเภอนํ้าโสม  จังหวัดอุดรธานี 

แผนงานการศึกษา 
งาน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา งานศึกษาไมกําหนดระดับ รวม 

งบ 
งบบุคลากร    
   เงินเดือน  (ฝายการเมือง) - - - 
   เงินเดือน  (ฝายประจํา) 10,800,960 - 10,800,960 
งบดําเนินงาน    
   คาตอบแทน 76,000 - 76,000 
   คาใชสอย 1,621,000 1,219,150 2,840,150 
   คาวัสดุ 1,976,540 - 1,976,540 
   คาสาธารณูปโภค - - - 
งบลงทุน    
   คาครุภัณฑ - - - 
   คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 244,000 - 244,000 
งบรายจายอ่ืน    
   รายจายอ่ืน - - - 
งบเงินอุดหนุน    
   เงินอุดหนุน 2,780,000 - 2,780,000 

รวม 17,498,500 1,219,150 18,717,650 

รายจายตามงานและงบรายจาย 
เทศบาลตําบลนํ้าโสม 

อําเภอนํ้าโสม  จังหวัดอุดรธานี 
แผนงานสาธารณสุข 

งาน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 
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9 
งบ 
งบบุคลากร   
   เงินเดือน  (ฝายการเมือง) - - 
   เงินเดือน  (ฝายประจํา) 2,164,680 2,164,680 
งบดําเนินงาน   
   คาตอบแทน 122,000 122,000 
   คาใชสอย 2,059,980 2,059,980 
   คาวัสดุ 400,000 400,000 
   คาสาธารณูปโภค - - 
งบลงทุน   
   คาครุภัณฑ 305,600 305,600 
   คาท่ีดินและสิ่งกอสราง - - 
งบรายจายอ่ืน   
   รายจายอ่ืน - - 
งบเงินอุดหนุน   
   เงินอุดหนุน 384,000 384,000 

รวม 5,432,260 5,436,260 

รายจายตามงานและงบรายจาย 
เทศบาลตําบลนํ้าโสม 

อําเภอนํ้าโสม  จังหวัดอุดรธานี 
แผนงานสังคมสงเคราะห 

งาน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห 

งานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห 

รวม 
งบ 
งบบุคลากร    
   เงินเดือน  (ฝายการเมือง) - - - 
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   เงินเดือน  (ฝายประจํา) 618,480 - 618,480 
งบดําเนินงาน    
   คาตอบแทน 10,000 - 10,000 
   คาใชสอย 120,000 30,000 150,000 
   คาวัสดุ 120,000 - 120,000 
   คาสาธารณูปโภค    
งบลงทุน    
   คาครุภัณฑ 15,000 - 15,000 
   คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 49,000 - 49,000 
งบรายจายอ่ืน    
   รายจายอ่ืน - - - 
งบเงินอุดหนุน    
   เงินอุดหนุน - - - 

รวม 932,480 30,000 962,480 

รายจายตามงานและงบรายจาย 

เทศบาลตําบลนํ้าโสม 
อําเภอนํ้าโสม  จังหวัดอุดรธานี 

แผนงานเคหะและชุมชน 
งาน งานไฟฟาถนน งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิง

ปฏิกูล 
งานบําบัดน้ําเสีย รวม 

งบ 
งบบุคลากร     
   เงินเดือน  (ฝายการเมือง) - - - - 
   เงินเดือน  (ฝายประจํา) - - - - 
งบดําเนินงาน     
   คาตอบแทน - - - - 
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   คาใชสอย - - 60,000 60,000 
   คาวัสดุ - 158,000 - 158,000 
   คาสาธารณูปโภค - - - - 
งบลงทุน     
   คาครุภัณฑ - - - - 
   คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 2,566,600 - 89,000 2,655,600 
งบรายจายอ่ืน     
   รายจายอ่ืน - - - - 
งบเงินอุดหนุน     
   เงินอุดหนุน 409,400 - - 409,400 

รวม 2,976,000 158,000 149,000 3,283,000 

รายจายตามงานและงบรายจาย 
เทศบาลตําบลนํ้าโสม 

อําเภอนํ้าโสม  จังหวัดอุดรธานี 
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

งาน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็ง รวม 
งบ 
งบบุคลากร   
   เงินเดือน  (ฝายการเมือง) - - 
   เงินเดือน  (ฝายประจํา) - - 
งบดําเนินงาน   
   คาตอบแทน - - 
   คาใชสอย 330,000 330,000 
   คาวัสดุ - - 
   คาสาธารณูปโภค - - 
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งบลงทุน   
   คาครุภัณฑ - - 
   คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 2,382,000 2,382,000 
งบรายจายอ่ืน   
   รายจายอ่ืน - - 
งบเงินอุดหนุน   
   เงินอุดหนุน 30,000 30,000 

รวม 2,742,000 2,742,000 

รายจายตามงานและงบรายจาย 
เทศบาลตําบลนํ้าโสม 

อําเภอนํ้าโสม  จังหวัดอุดรธานี 
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

งาน งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น รวม 
งบ 
งบบุคลากร    
   เงินเดือน  (ฝายการเมือง) - - - 
   เงินเดือน  (ฝายประจํา) - - - 
งบดําเนินงาน    
   คาตอบแทน - - - 
   คาใชสอย 80,000 230,000 310,000 
   คาวัสดุ - - - 
   คาสาธารณูปโภค - - - 
งบลงทุน    
   คาครุภัณฑ - - - 
   คาท่ีดินและสิ่งกอสราง - - - 
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งบรายจายอ่ืน    
   รายจายอ่ืน - - - 
งบเงินอุดหนุน    
   เงินอุดหนุน - - - 

รวม 80,000 230,000 310,000 

รายจายตามงานและงบรายจาย 
เทศบาลตําบลนํ้าโสม 

อําเภอนํ้าโสม  จังหวัดอุดรธานี 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งาน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 

งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน รวม 
งบ 
งบบุคลากร    
   เงินเดือน  (ฝายการเมือง) - - - 
   เงินเดือน  (ฝายประจํา) 2,469,960 - 2,469,960 
งบดําเนินงาน    
   คาตอบแทน 76,000 - 76,000 
   คาใชสอย 110,000 - 110,000 
   คาวัสดุ 325,000 - 325,000 
   คาสาธารณูปโภค - - - 
งบลงทุน    
   คาครุภัณฑ 3,000 - 3,000 
   คาท่ีดินและสิ่งกอสราง - 164,000 164,000 
งบรายจายอ่ืน    
   รายจายอ่ืน - - - 
งบเงินอุดหนุน    
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   เงินอุดหนุน - - - 
รวม 2,983,960 164,000 3,147,960 

รายจายตามงานและงบรายจาย 
เทศบาลตําบลนํ้าโสม 

อําเภอนํ้าโสม  จังหวัดอุดรธานี 
งบกลาง 

งาน งานงบกลาง รวม 
งบ 
งบกลาง   
   งบกลาง 15,079,800 15,079,800 

รวม 15,079,800 15,079,800 
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เทศบัญญัต ิ

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2562 

เทศบาลตําบลนํ้าโสม 

อําเภอน้ําโสม  จังหวัดอุดรธานี 

 โดยท่ีเปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2562 อาศัยอํานาจตามความใน

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับท่ี13) พ.ศ.2552  มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติข้ึนไวโดย

ความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลน้ําโสมและโดยอนุมัติของผูวาราชการจังหวัด 

 ขอ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกวา เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณพ.ศ. 2562 

 ขอ 2 เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี 1  ตุลาคม   2561   เปนตนไป 

 ขอ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เปนจํานวนรวมท้ังสิ้น    65,000,000 บาท 

 ขอ 4 งบประมาณรายจายท่ัวไป  จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน

ท่ัวไป เปนจํานวนรวมท้ังสิ้น 65,000,000  บาท  โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี้ 

 

แผนงาน ยอดรวม 
ดานบริหารท่ัวไป  
   แผนงานบริหารท่ัวไป 12,827,010 
   แผนงานรักษาความสงบภายใน 2,493,840 
ดานบริการชุมชนและสังคม  
   แผนงานการศึกษา 18,717,650 
   แผนงานสาธารณสุข 5,436,260 
   แผนงานสังคมสงเคราะห 962,480 
   แผนงานเคหะและชุมชน 3,283,000 
   แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 2,742,000 
   แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ 310,000 
ดานการเศรษฐกิจ  
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,147,960 
ดานการดําเนนิงานอ่ืน  
   งบกลาง 15,079,800 

งบประมาณรายจายท้ังส้ิน 65,000,000 
 

 

 ขอ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ  จายจากรายได  เปนจํานวนรวมท้ังส้ิน......0.........บาท  ดังนี้ 

 

งบ ยอดรวม 
งบกลาง 0 



17 
 

 

งบบุคลากร(หมวดเงินเดือน คาจางประจํา และคาจางประจํา) 0 
งบดําเนินการ(หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ และหมวดสาธารณูปโภค) 0 
งบลงทุน(หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง) 0 
งบรายจายอ่ืน(หมวดรายจายอ่ืน) 0 
งบเงินอุดหนุน(หมวดเงินอุดหนุน) 0 

รวมรายจาย 0 
 

 ขอ 6 ใหนายกเทศมนตรีตําบลน้ําโสมปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติใหเปนไปตาม

ระเบียบการเบิกจายเงินของเทศบาล 

 ขอ 7 ใหนายกเทศมนตรีตําบลน้ําโสมมีหนาท่ีรักษาการใหเปนไปตามบัญญัตินี้ 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี    1 ตุลาคม    2561 

 

 

       (ลงนาม) 

            (นายณัฐพงศ   ขจรนาม) 

       ตําแหนง   ปลัดเทศบาลปฎิบัติหนาท่ี 

  นายกเทศมนตรีตําบลน้ําโสม 

 

  อนุมัติ/เห็นชอบ 
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รายงานงบประมาณรายรับ 
ประจําปงบประมาณ 2562 

เทศบาลตําบลน้ําโสมอําเภอน้ําโสม   จังหวัดอุดรธานี 

รายการ 
รายรับจริง ประมาณการ 

ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2562 
หมวดภาษีอากร       
   ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 75,227 59,433 184,131.54 201,541.22 -0.73 200,000 
   ภาษีบํารุงทองท่ี 24,054.10 25,459.52 23,113.47 21,646.47 -7.60 20,000 
   ภาษีปาย 16,812 18,104 13,817 13,045 -23.34 10,000 
   อากรฆาสัตว 19,152 25,788 18,088 20,971 -52.31 10,000 

รวมหมวดภาษีอากร 135,245.10 128,784.52 239,150.01 257,203.69 -6.68 240,000 
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต       
   คาธรรมเนียมเก่ียวกับการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว 30,408 41,780 28,233 21,858 -100 0 
   คาธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตขายสุรา 18 0 0 0 0 0 
   คาธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 1,143.50 1,140 1,577 1,721.75 -41.87 1,000 
   คาธรรมเนียมเก่ียวกับการทะเบียนราษฎร 4,016 4,320 2,290 4,780 -17.15 5,600 
   คาธรรมเนียม เก็บ ขน ขยะมูลฝอย 176,340 289,890 261,230 290,830 -28.99 206,500 
   คาใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตราย ตอสุขภาพ 23,100 20,100 30,200 32,600 -38.65 20,000 
   คาใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 560 538 850 699 -28.46 500 
   คาใบอนุญาตเก่ียวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง 1,290 900 525 1,245 -59.83 500 
   คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายหรือสะสมอาหารใน  
   สถานท่ี   เอกชนท่ีประกอบการคา 

4,675 1,900 4,700 5,500 -9.09 5,000 

รายการ 
รายรับจริง ประมาณการ 

ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 
ยอดตาง 

(%) 
ป 25562 

   คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในท่ีหรือทาง สาธารณะ 565,415 496,140 509,950 590,588 -15.33 500,000 
   คาธรรมเนียมเปนผูรับจางใหบริการ - - - 450 -33.33 300 
   คาธรรมเนียมคําขอรับใบอนุญาตเปนผูรับจางใหบริการ - - - 450 -33.33 300 
   คาจดทะเบียนพาณิชย - - - 420 -28.57 300 
   คาธรรมเนียมใบอนุญาตและคาปรับ อ่ืนๆ 481,078.45 184,737 360,735 22,003.20 -54.55 10,000 

 

รวมหมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต 
 

1,288,043.95 1,041,445 1,200,290 973,144.95 -22.93 750,000 

หมวดรายไดจากทรัพยสิน       
   คาเชาหรือคาบริการสถานท่ี 128,680 90,500 61,500 132,105 -9.16 120,000 
   ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 262,118.69 146,636.22 366,823.20 238,686.84 -75.96 420,000 
   ดอกเบี้ย กสท. - - 71,835.89 82,570.80 -27.33 60,000 

รวมหมวดรายไดจากทรัพยสิน 390,798.69 237,136.22 500,159.09 453,362.64 -32.34 600,000 
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด       
   คาขายแบบแปลน 71,900 132,700 326,400 11,800 -57.62 5,000 
   คาจําหนายแบบพิมพคํารอง 3,610 4,832 3,342 3,382 -3.23 3,000 
   รายไดเบ็ดเตล็ด(การแพทยฉุกเฉิน) 520 - - - 0 - 
   รายไดเบ็ดเตล็ด อ่ืน ๆ 23,191 45,170 600 22,453 -91.09 2,000 
   คาจดทะเบียนพาณิชย 580 1,410 56,488.81 - 0 - 

รวมหมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 99,801 184,112 386,830.81 37,635 -73.42 10,000 
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รายการ 
รายรับจริง 

 
ประมาณการ 

ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2562 
หมวดภาษีจัดสรร       

ภาษีธุรกิจเฉพาะ 93,855.91 310,543.67 124,637.62 157,656.35 -46.08 85,000 
ภาษีมูลคาเพ่ิม 23,665,920.92 26,457,912.49 22,851,248.79 23,540,036.60 -2.29 23,000,000 
ภาษีสุรา 1,356,312 1,475,044.26 1,542,027.10 1,992,868.71 -100 - 
ภาษีสรรพสามิต 2,170,542.56 2,674,302.41 4,379,224.52 4,043,033.03 23.66 5,000,000 
คาภาคหลวงแร 35,657.97 50,983.77 67,317.02 65,696.40 -1.06 65,000 
คาภาคหลวงปโตรเลี่ยม 405,162.15 444,887.44 272,979.96 300,074.95 -0.02 300,000 
คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมท่ีดิน 322,076 319,535 232,397 217,311.40 -15.04 250,000 
คาธรรมเนียมรถยนตและลอเลื่อน - 644,601.53 291,935.90 729,490.81 -4.04 700,000 

รวมหมวดภาษีจัดสรร 28,049,527.51 32,377,810.57 29,761,767.91 31,046,168.25 -5.30 29,400,000 
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป       
เงินอุดหนุนท่ัวไปสําหรับการดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี
และภารกิจถายโอนเลือกทํา 

23,184,649 38,940,845.82 40,254,259.48 36,357,598.72 -6.48 34,000,000 

รวมหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 23,184,649 38,940,845.82 40,254,259.48 36,357,598.72 -6.48 34,000,000 

รวมทุกหมวด 53,148,065.25 72,910,134.13 72,342,457.30 69,125,113.25 -5.96 65,000,000 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายทั่วไป 
ประจําปงบประมาณ 2562 

เทศบาลตําบลนํ้าโสม 
อําเภอน้ําโสม  จังหวัดอุดรธานี 

ประมาณการรายรับรวมท้ังส้ิน  65,000,000  บาท  แยกเปน 

รายไดจัดเก็บเอง 

หมวดภาษีอากร        รวม         240,000 บาท 

ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน       จํานวน         200,000 บาท 

 ตั้งไวสูงกวาประมาณการปท่ีผานมา 

ภาษีบํารุงทองท่ี                 จํานวน          20,000 บาท 

 ตั้งไวเทากับประมาณการปท่ีผานมา 

   ภาษีปาย        จํานวน          10,000 บาท 

 ตั้งไวต่ํากวาประมาณการปท่ีผานมา 

   อากรฆาสัตว        จํานวน          10,000 บาท 

 ตั้งไวต่ํากวาประมาณการปท่ีผานมา 

 

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต    รวม           750,000 บาท 

   คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว   จํานวน  - บาท 

 ตั้งไวต่ําประมาณการปท่ีผานมา 

   คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร    จํานวน  1,000 บาท 

 ตั้งไวต่ํากวาประมาณการปท่ีผานมา 

   คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร    จํานวน  5,600 บาท 

 ตั้งไวเทากับประมาณการปท่ีผานมา 

   คาธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย     จํานวน       206,500 บาท 

 ตั้งไวต่ํากวาประมาณการปท่ีผานมา 

   คาใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ   จํานวน         20,000 บาท 

 ตั้งไวต่ํากวาประมาณการปท่ีผานมา 

   คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร    จํานวน    500 บาท 

 ตั้งไวต่ํากวาประมาณการปท่ีผานมา 

   คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง  จํานวน    500 บาท 

 ตั้งไวต่ํากวาประมาณการปท่ีผานมา 

   คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําแหนายหรือสะสมอาหาร 

   ในสถานท่ีเอกชนท่ีประกอบการคา     จํานวน  5,000 บาท 

 ตั้งไวต่ํากวาประมาณการปท่ีผานมา 

   คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ   จํานวน        500,000  บาท 
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 ตั้งไวต่ํากวาประมาณการปท่ีผานมา 

   คาธรรมเนียมเปนผูรับจางใหบริการ     จํานวน    300 บาท 

 ตั้งไวต่ํากวาประมาณการปท่ีผานมา 

คาธรรมเนียมคําขอรับใบอนุญาตเปนผูรับจางใหบริการ   จํานวน    300 บาท 

 ตั้งไวต่ํากวาประมาณการปท่ีผานมา 

   คาจดทะเบียนพาณิชย       จํานวน    300  บาท 

 ตั้งไวต่ํากวาประมาณการปท่ีผานมา 

คาธรรมเนียมใบอนุญาตและคาปรับอ่ืนๆ     จํานวน         10,000 บาท 

 ตั้งไวเทากับประมาณการปท่ีผานมา 
 

หมวดรายไดจากทรัพยสิน      รวม       600,000 บาท 

   คาเชาหรือคาบริการสถานท่ี      จํานวน        120,000 บาท 

 ตั้งไวสูงกวาประมาณการปท่ีผานมา 

   ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร      จํานวน       420,000 บาท 

 ตั้งไวต่ํากวาประมาณการปท่ีผานมา 

ดอกเบ้ีย  กสท.        จํานวน         60,000 บาท 

 ตั้งไวเทากับประมาณการปท่ีผานมา 
 

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด       รวม         10,000 บาท 

คาขายแบบแปลน       จํานวน           5,000 บาท 

 ตั้งไวต่ํากวาประมาณการปท่ีผานมา 

คาจําหนายแบบพิมพคํารอง      จํานวน           3,000 บาท 

 ตั้งไวต่ํากวาประมาณการปท่ีผานมา 

รายไดเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ       จํานวน          2,000 บาท 

 ตั้งไวต่ํากวาประมาณการปท่ีผานมา 

 

 

รายไดที่รับบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

หมวดภาษีจัดสรร       รวม     29,400,000  บาท 

   ภาษีธุรกิจเฉพาะ       จํานวน   85,000  บาท 

 ตั้งไวเทากับประมาณการปท่ีผานมา 

ภาษีมูลคาเพ่ิม        จํานวน      23,000,000  บาท 

ตั้งไวสูงกวาประมาณการปท่ีผานมา 

ภาษีสุราสรรพสามิต       จํานวน       5,000,000 บาท 

 ตั้งไวสูงกวาประมาณการปท่ีผานมา 

คาภาคหลวงแร        จํานวน  65,000 บาท 
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 ตั้งไวสูงกวาประมาณการปท่ีผานมา 

   คาภาคหลวงปโตรเล่ียม      จํานวน         300,000  บาท 

ตั้งไวต่ํากวาประมาณการปท่ีผานมา 

   คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมท่ีดิน    จํานวน         250,000 บาท 

ตั้งไวเทากับประมาณการปท่ีผานมา 

   คาธรรมเนียมรถยนตและลอเล่ือน     จํานวน        700,000 บาท 

ตั้งไวสูงกวาประมาณการปท่ีผานมา 

 

รายไดที่รับบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป       รวม      34,000,000 บาท 

   เงินอุดหนุนท่ัวไปสําหรับการดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี 

   และภารกิจถายโอนเลือกทํา      จํานวน      34,000,000  บาท 

 ตั้งไวต่ํากวาประมาณการปท่ีผานมา 
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รายงานงบประมาณรายจาย 
ประจําป 2562 

เทศบาลตําบลน้ําโสม อําเภอน้ําโสม จังหวัดอุดรธานี 
รายการ รายจายจริง ประมาณการ 

ป 2558 ป 2559 ป2560 ป 2561 
(1ก.ค.2561) 

ป 2561 ยอดตาง 
(%) 

ป 2562 

แผนงานบริหารท่ัวไป        
งานบริหารท่ัวไป        
   งบบุคลากร        
   หมวดเงินเดือน คาจางประจํา คาจางช่ัวคราว        
      เงินเดือน(ฝายการเมือง)        
        เงินเดือนนายก/รองนายก 725,760 725,760 653,270 208,798 725,760  -86.23 100,000 
        เงินเดือนคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 180,000 180,000 168,965 51,726 180,000 -83.33 30,000 
        เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 180,000 180,000 168,965 51,726 180,000 -83.33 30,000 
        เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 207,360 207,360 200,160 59,638 207,360 -86.85 27,250 
        เงินคาตอบแทนสมาชิกสภา อปท. 1,555,200 1,555,200 1,555,200 1,166,400 1,555,200 0 1,555,200 

รวมเงินเดือน(ฝายการเมือง) 2,848,320 2,848,320 2,746,560 1,538,288 2,848,320 -38.82 1,742,450 
     เงินเดือน (ฝายประจํา)        
        เงินเดือนพนักงาน 1,853,934 1,890,345 1,887,728 1,435,940 2,010,600 -4.84 1,913,280 
        เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงาน 0 0 0 0 0 0 0 
        เงินประจําตําแหนง 109,200 109,200 144,000 108,000 144,000 0 144,000 
เงินคาตอบแทนพิเศษรายเดือน 67,200 67,200 84,000 63,000 84,000 0 84,000 

รายการ รายจายจริง ประมาณการ 
ป 2558 ป 2559 ป2560 ป 2561 

(1ก.ค.2561) 
ป 2561  ป2562 

        คาจางพนักงานจาง 594,110 649,790 676,870 521,190 707,160 4.19 736,800 
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        เงินเพ่ิมตางๆของพนักงานจาง 20,650 79,525 62,990 38,535 65,100 -28.84 46,320 
รวมเงินเดือนฝายประจํา 2,645,094 2,796,060 2,855,588 2,166,665 3,010,860 -2.87 2,924,400 

รวมงบบุคลากร 5,493,414 5,644,380 5,602,148 3,704,953 5,859,180 -20.34 4,666,850 
   งบดําเนินการ        
     คาตอบแทน        
       คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกอปท. 
      (เงินรางวัลประจําป) 

 

1,207,789 
 

1,360,001 
 

1,395,000 
 

0 
 

50,000 
 

200 

 

150,000 

       คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกอปท. 
     (คาตอบแทนคณะกรรมการประเมินในการสอบแขงขัน) 

 

0 
 

25,000 
 

0 
 

0 
 

0 
  

0 

       คาเบี้ยประชุม 9,631.75 10,496 7,872 3,936 20,000 0 20,000 
       คาเชาบาน 103,200 88,700 78,000 28,000 42,000 0 42,000 
       เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 22,243.25 26,056.75 37,500 37,700 60,000 0 60,000 
       เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 0 0 0 0 0  0 
       เงินคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับรองมาตรฐาน 0 12,000 0 0 0  0 
       เงินคาตอบแทนคณะกรรมการประเมินความพึงพอใจฯ 0 0 0 0 30,000 -100 0 
       เงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 19,820 17,970 22,200 0 0 0 0 

รวมคาตอบแทน 1,362,684 1,540,223.75 1,540,572 69,636 202,000 34.65 272,000 
คาใชสอย        

 

รายการ รายจายจริง ประมาณการ 
ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 

(1ก.ค.2561) 
ป 2561 ยอดตาง 

(%) 
ป 2562 

รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ        
      (1)คาเย็บหนังสือเขาปกหนังสือ 1,500 0 0 0 0 0 0 
      (2)คาเชาเครื่องถายเอกสาร 57,602.80 71,319.20 59,266.20 57,659.90 60,000 -20 48,000 
      (3)คารับวารสาร 0 0 0 0 0 0 0 
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     (4)คาจางเหมาบริการอ่ืนๆ 180,220 184,044.05 316,900 180,340 300,000 0 300,000 
     (5)คาจางเหมาการประเมินความพึงพอใจตอการ 
       ใหบริการประชาชน 

0 0 0 0 0 0 30,000 

  รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ        
(1)คารับรองของเทศบาลท่ีมีความจําเปน 
         (คารับรองตอนรับบุคคลและคณะบุคคล) 

 

23,575 
 

4,835 
 

0 
 

9,705 
 

20,000 
0  

20,000 

      (2)คารับรองในการประชุมสภาทองถ่ินหรือ 
         คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ 

 

4,200 
 

2,935 
 

8,944 
 

4,903 
 

10,000 
100  

20,000 

   รายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ 
   หมวดรายจายอ่ืน 

       

       (1)คาใชจายในการฝกอบรมสัมมนาเฉพาะตําแหนง   0 0 0 0 0 0 0 
       (2)โครงการจัดทําคูมือประชาสัมพันธทะเบียนราษฎร 0 0 0 0 0 0 10,000 
       (3)โครงการวันเทศบาล 7,530 0 0 0 0 0 0 
       (4)โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาฯนายฯ 0 0 0 0 0 0 100,000 
       (5)คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 185,786 199,660 264,410 137,402 200,000 50 300,000 

 

รายการ รายจายจริง ประมาณการ 
ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 

(1ก.ค.2561) 
ป 2561 ยอดตาง 

(%) 
ป 2562 

       (6)คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม 1,500 3,170 21,330 4,000 5,000 40 7,000 
    (7)โครงการอบรมเพ่ือใหความรูดานการปฏิบัติงานตาม   
      นโยบายผูบริหาร 

0 0 0 0 30,000 66.66 50,000 

    (8)โครงการจัดงานของดีอําเภอน้ําโสม(จัดนิทรรศการ) 0 0 0 0 20,000 -50 10,000 
    (9)คาใชจายในพิธีเปดหอประชุมแหงใหม 0 0 0 0 0 0 0 
    (10)โครงการปองกันการทุจริต 0 0 0 0 0 0 10,000 
    (11)โครงการปรองดองสมานฉันท 0 0 18,500 0 20,000  10,000 
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    (12)โครงการสงเสริมความรูเก่ียวกับประชาธิปไตย 
 

0 
 

0 
 

0 
 

2,400 
 

20,000 
-50  

10,000 
   (13)โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 0 0 0 0 20,000 -50 10,000 
    (14)โครงการจัดทําดอกไมจันทน 0 0 15,000 0 0 0 0 
    (15)คาจางเหมาในการปูพรม 0 0 0 0 0 0 0 
    (16)โครงการจัดวื้อดอกดาวเรือง 0 0 40,000 0 0 0 0 
    (17)คาซอมแซมซุมประตู 97,000 0 0 0 0 0 0 
    (18)โครงการจัดงานของดีเมืองน้ําโสม(ธิดาน้ําโสม) 0 18,463.35 17,000 0 8,000 -100 0 
    (19)โครงการสํารวจความพึงพอใจ 25,000 0 0 0 0 0 0 
    (20)โครงการอบรมศึกษาดูงาน 0 491,500 0 0 0 0 0 
    คาบํารุงรักษาและซอมแซม 212,247.75 33,190.95 12,994 56,147.75 50,000 400 250,000 

รวมคาใชสอย 771,161.55 1,009,117.55 774,344.20 452,557.65 763,000 55.30 1,185,000 
  คาวัสดุ        

รายการ รายจายจริง ประมาณการ 
ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 

(1ก.ค.2561) 
ป 2561 ยอดตาง 

(%) 
ป 2562 

   วัสดุสํานักงาน 72,303 63,812 24,462 36,524 40,000 25 50,000 
   วัสดุสํานักงาน(เกาอ้ี) 207,168 0 0 0 0 0 0 
   วัสดุสํานักงาน(ผาประดับ) 0 9,000 0 0 0 0 0 
   วัสดุงานบานงานครัว 9,164 15,904 17,851 29,828 20,000 0 20,000 
   วัสดุกอสราง 0 0 0 0 0 0 0 
   วัสดุยานพาหนะและขนสง 3,000 1,150 0 0 30,000 33.33 40,000 
วัสดุโฆษณาและเผยแพร 1,175 2,840 0 0 10,000 50 15,000 
   วัสดุคอมพิวเตอร 33,786.60 20,205 17,973.60 17,740 30,000 0 30,000 
   วัสดุอ่ืนๆ 0 0 20,765 0 5,000 0 5,000 

รวมวัสดุ 326,596.60 112,911 81,051.60 84,092 135,000 18.51 160,000 



28 
 

 

28 

   คาสาธารณูปโภค        
     คาไฟฟา 370,641.70 379,266.34 407,567.41 259,441.86 400,000 25 500,000 
     คาน้ําประปา 151,857.71 189,652.40 204,451.20 82,451.10 200,000 -50 100,000 
     คาโทรศัพท 16,630.23 17,749.59 28,420.42 7,089.65 20,000 25 25,000 
     คาไปรษณีย 15,101 10,117 8,289 5,621 20,000 0 20,000 
     คาบริการทางโทรคมนาคม(สมัครสมาชิกอินเตอรเน็ต) 93,667.80 93,603.60 115,112.09 57,612.70 122,000 1.63 124,000 

รวมคาสาธารณูปโภค 647,898.44 690,388.93 763,840.12 412,216.31 762,000 0.9+1 769,000 
รวมงบดําเนินการ 5,108,340.59 3,352,641.23 3,159,807.92 1,018,501.96 1,862,000 28.14 2,386,000 

  งบลงทุน        

รายการ รายจายจริง ประมาณการ 
ป 2558 ป2559 ป 2560 ป 2561 

(1ก.ค.2561) 
ป 2561 ยอดตาง 

(%) 
ป 2562 

     คาครุภัณฑ        
     คาซอมใหญเครื่องจักรกลและยานพาหนะ 0 0 0 0 100,000 -100 0 
        
     ครุภัณฑสํานักงาน        
     ตูเก็บเอกสาร 0 10,000 7,980 9,000 0 0 0 
      ชุดรับแขก 0 0 46,000 0 0 0 0 
      ผามาน 0 0 126,800 0 0 0 0 
     โตะทํางาน 0 10,500 0 0 0 0 10,000 
     ชุมเฉลิมพระเกียรติ 0 0 99,000 0 0 0 0 
     โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี ้ 0 0 22,000 0 0 0 0 

     ตูเหล็กบานเลื่อน 0 0 8,000 0 0 0 0 
    เครื่องปรับอากาศ 0 0 16,000 0 0 0 0 
    เครื่องดูดฝุน 0 13,000 0 0 0 0 0 
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    เครื่องบันทึกเสียง 3,350 0 0 0 0 0 0 
    เครื่องสแกนลายนิ้วมือ 11,900 0 0 0 0 0 0 
    โตะหมูบูชา 9,000 0 0 0 0 0 0 
    พัดลม 14,400 10,000 0 0 0 0 0 
    กลองดิจิตอล 10,000 0 0 0 0 0 0 
    เต็นท 0 85,000 0 0 0 0 0 

รายการ รายจายจริง ประมาณการ 
ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 

(1ก.ค.2561) 
ป 2561 ยอดตาง 

(%) 
ป 2562 

   ตูเหล็กหนาเปด 0 0 0 0 0 0 13,000 
   เครื่องโทรศพัท์ 0 0 0 0 0 0 6,000 

   ตูเหล็กทึบ 2 ลิ้นชัก 0 0 0 0 0 0 11,000 
    โตะพับ 0 30,000 0 0 0 0 0 
  ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร        
      โทรทัศน 0 0 0 15,000 0 0 0 
  ครุภัณฑกอสราง        
      เครื่องตบดิน 0 0 17,800 0 0 0 0 
  ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ        
      มิเตอรไฟฟา 0 0 4,621.50 0 0 0 0 
  ครุภัณฑคอมพิวเตอร        
      คอมพิวเตอรโนคบุค 0 18,000 0 31,900 0 0 0 
      จอคอมพิวเตอรLED 0 0 0 0 0 0 0 
      เครื่องปริ้นเตอร 16,470 7,300 0 0 0 0 0 
      กลองวงจรปด 75,000 0 0 0 0 0 0 
      เครื่องสแกนเนอร 0 0 0 0 0 0 20,000 
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ครุภัณฑงานบานงานครัว        
      ตูเย็น 0 0 0 6,500 0 0 0 
      เครื่องตมกาแฟ 0 2,800 0 0 0 0 0 

รายการ รายจายจริง ประมาณการ 
ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 

(1ก.ค.2561) 
ป 2561 ยอดตาง 

(%) 
ป 2562 

      เครื่องทําน้ํารอนน้ําเย็น 0 0 5,900 0 0 0 0 
รวมคาครุภัณฑ 140,120 186,600 354,101.50 62,400 100,000 -40 60,000 

  คาท่ีดินและส่ิงกอสราง        
     คาบํารุงรักษาซอมแซมอาคารสํานักงาน 457,810 179,000 0 0 0 0 0 

รวมคาท่ีดินและส่ิงกอสราง 457,810 179,000 0 0 0 0 0 
รวมงบลงทุน 597,930 365,600 354,101.50 62,400 100,000 -40 60,000 

  งบเงินอุดหนุน        
   เงินอุดหนุน        

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น        
     (1)การดําเนินงานศูนยขอมูลขาวสารการจัดซ้ือจัดจาง 
     ของ อปท. 

 

25,000 
 

25,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
-100  

0 

     (2)โครงการพิพิทธภัณฑเมืองอุดรธานี 0 0 0 0 0 0 0 
   เงินอุดหนุนสวนราชการ        
     (1)โครงการสนับสนุนการรับบริจาคโลหิต 10,000 10,000 0 0 10,000 0 10,000 
     (2)โครงการงานรัฐพิธี 20,000 20,000 0 0 20,000 0 20,000 
     (3)โครงการอุดหนุนงานประจําปทุงศรีเมือง 20,000 20,000 0 0 20,000 0 20,000 
     (4)โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 0 0 0 0 20,000 0 0 
     (5)โครงการอุดหนุนศูนยปฏิบัติงานรวมในการชวยเหลือ 
     ประชาชนของ อปท. 

0 0 0 0 0 0 30,000 
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รายการ รายจายจริง ประมาณการ 
ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 

(1ก.ค.2561) 
ป 2561 ยอดตาง 

(%) 
ป 2562 

    (6)โครงการอุดหนุนงานประจําปทุงศรีเมือง 0 0 0 10,000 0 0 0 
    (7)โครงการจัดงานบวงสรวงศาลหลักเมืองปูโสม 0 0 0 0 0 0 0 
    (8)โครงการบําบัดทุกขบํารุงสุข 0 0 0 0 0 0 0 
    (9)โครงการจัดงานของดีอําเภอน้ําโสม 0 0 0 0 0 0 0 
    (10)โครงการอุดหนุนจัดงานพระบรมศพ 0 0 40,000 0 0 0 0 
    (11)โครงการอุดหนุนหองทะเบียน 40,000 0 0 0 0 0 0 
    (12)โครงการอุดหนุนน้ําโสมเกมส 50,000 0 0 0 0 0 0 
   เงินอุดหนุนกิจการท่ีเปนสาธารณประโยชน        
       (1)โครงการวันชาวอุดรรวมใจใหกาชาด 20,000 0 0 0 20,000 -100 0 

 

รวมเงินอุดหนุน 
185,000 75,000 70,000 40,000 120,000 -33.33 80,000 

รวมงบเงินอุดหนุน 185,000 75,000 70,000 40,000 120,000 -33.33 80,000 
รวมแผนงานบริหารท่ัวไป/งานบริหารท่ัวไป 9,384,684.59 9,437,621.23 9,186,057.42 4,825,854.96 7,941,180 -9.42 7,192,850 

 

 

 

รายงานงบประมาณรายจาย 
ประจําป 2562 

เทศบาลตําบลน้ําโสม อําเภอน้ําโสม จังหวัดอุดรธานี 
รายการ รายจายจริง ประมาณการ 
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ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 
(1ก.ค.2561) 

ป 2561 ยอดตาง 
(%) 

ป 2562 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป        
   งานวางแผนสถิติและวิชาการ        
   งบบุคลากร        
   หมวดเงินเดือน คาจางประจํา คาจางช่ัวคราว        
     เงินเดือน(ฝายประจํา)        
     เงินเดือนพนักงาน 704,107 776,970 838,020 660,870 953,270 1.50 967,760 
     เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงาน 0 0 0 0 0 0 0 
     เงินประจําตําแหนง 0 0 36,000 27,000 36,000 0 36,000 
     คาจางพนักงานจาง 0 228,720 235,080 180,360 241,440 2.08 246,480 
     เงินเพ่ิมตางๆของพนักงานจาง 0 36,000 36,000 27,000 36,000 0 36,000 

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 704,107 1,041,690 1,145,100 895,230 1,266,710 1.52 1,286,240 
รวมงบบุคลากร 704,107 1,041,690 1,145,100 895,230 1,266,710 1.52 1,286,240 

   งบดําเนินการ        
     คาตอบแทน        
       คาเชาบาน 28,900 30,000 18,000 0 30,000 -100 0 
       เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 0 0 0 0 0 0 0 

รายการ รายจายจริง ประมาณการ 
ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 

(1ก.ค.2561) 
ป 2561 ยอดตาง 

(%) 
ป 2562 

       เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 0 0 0 0 
       คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 19,500 21,660 0 0 0 0 

รวมคาตอบแทน 28,900 49,500 39,660 0 30,000 -100 0 
คาใชสอย        
    รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ        



33 
 

 

34 

      (1)คาจางเหมาจัดทําวารสาร 6,540 8,900 30,000 4,571 30,000 0 30,000 
      (2)คาจางเหมาในการเย็บหนังสือเขาปกหนังสือ 26,791 25,080 28,998 0 0 0 0 
      (3)คาจางเหมาในการติดตั้งระบบ wireless 27,530 0 0 0 0 0 0 
      (4)คาจางเหมาบริการอ่ืนๆ 0 0 0 900 62,000 0 62,000 
      (5)คาจางเหมาจัดทําบอรดประชาสัมพันธ 19,850 0 0 0 0 0 0 
      (6)คาเชาเครื่องถายเอกสาร 0 0 0 0 0 0 60,000 
  รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ
หมวดรายจายอ่ืน 

       

(1)คาเดินทางไปราชการ 20,520 12,120 30,994 0 30,000 0 30,000 
      (2)โครงการปรับปรุงและบูรณาการจัดทําแผนพัฒนาฯ 24,695 14,975 19,750 0 30,000 0 30,000 
      คาบํารุงรักษาและซอมแซม 790 4,250 8,470 0 10,000 0 10,000 

รวมคาใชสอย 126,716 65,325 118,212 5,471 162,000 37.03 222,000 
  คาวัสดุ        
      วัสดุสํานักงาน 24,305 20,565 10,197 16,239 40,000 0 40,000 

รายการ รายจายจริง ประมาณการ 
ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 

(1ก.ค.2561) 
ป 2561 ยอดตาง 

(%) 
ป 2562 

       วัสดุโฆษณาและเผยแพร 1,728 1,800 300 0 10,000 0 10,000 
      วัสดุคอมพิวเตอร 0 20,820 20,100 20,400 30,000 0 30,000 

รวมคาวัสดุ 26,033 43,185 30,597 36,639 80,000 0 80,000 
รวมงบดําเนินการ 181,649 158,010 188,469 42,110 272,000 11.02 302,000 

งบลงทุน        
  คาครุภัณฑ        
  ครุภัณฑคอมพิวเตอร        
      คอมพิวเตอรสําหรับสํานักงาน 0 0 16,000 0 0 0 0 
      จอคอมพิวเตอร 6,940 0 0 0 0 0 0 
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      เครื่องปริ้นเตอร 16,470 0 0 7,850 0 0 0 
  ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร        
      กลองดิจิตอล 0 0 0 0 0 0 0 
  ครุภัณฑสํานักงาน        
      เครื่องโทรสาร 0 6,500 0 0 0 0 0 
      โตะทํางานเหล็ก 0 0 13,500 9,000 0 0 0 

รวมงบลงทุน 23,410 6,500 29,500 16,850 0 0 0 
รวมแผนงานบริหารท่ัวไป/งานวางแผนสถิติและวิชาการ 909,166 1,206,200 1,363,069 954,190 1,538,710 3.12 1,588,240 
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รายงานงบประมาณรายจาย 
ประจําป 2562 

เทศบาลตําบลน้ําโสม อําเภอน้ําโสม จังหวัดอุดรธานี 
รายการ รายจายจริง ประมาณการ 

ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 
(1ก.ค.2561) 

ป 2561 ยอดตาง 
(%) 

ป 2562 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป        
  งานบริหารงานคลัง        
  งบบุคลากร        
  หมวดเงินเดือน คาจางประจํา คาจางช่ัวคราว        
    เงินเดือน(ฝายประจํา)        
      เงินเดือนพนักงาน 816,237 808,134 997,580 695,540 824,760 75.27 1,445,580 
      เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงาน 0 0 0 0 0 0 0 
เงินประจําตําแหนง 67,200 67,200 95,700 63,900 152,400 -44.09 85,200 
      เงินคาตอบแทนพิเศษรายเดือน 67,200 67,200 67,200 50,400 67,200 0 67,200 
      คาจางพนักงานจาง 635,790 796,530 709,710 555,080 821,400 8.03 887,400 
      เงินเพ่ิมตางๆของพนักงานจาง 42,885 80,925 48,405 52,625 71,100 29.87 92,340 

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 1,629,312 1,819,989 1,918,595 1,417,545 1,936,860 33.08 2,577,720 
รวมงบบุคลากร 1,629,312 1,819,989 1,918,595 1,417,545 1,936,860 33.08 2,577,720 

   งบดําเนินการ        
   คาตอบแทน        
      คาเชาบาน 59,400 29,700 18,000 12,000 0 0 0 

รายการ รายจายจริง ประมาณการ 
ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 

(1ก.ค.2561) 
ป 2561 ยอดตาง 

(%) 
ป 2562 

      เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 0 0 0 0 0 0 0 
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     เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 4,762.50 11,424.50 1,300 1,600 19,000 0 19,000 
     คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจาง 20,650 36,050 28,400 0 0 0 0 
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 53,390 41,000 0 0 0 0 0 

รวมคาตอบแทน 138,202.50 118,174.50 47,700 13,600 19,000 0 19,000 
คาใชสอย        
   รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ        
     (1)คาจางเหมาติดตั้งระบบอินเตอรคอมในสํานักงาน 0 0 0 0 0 0 0 
     (2)คาจางเหมาบริการตามโครงการปรับปรุงแผนท่ีภาษี 
     และทะเบียนทรัพยสิน 

148,450 205,467 171,692 
 

128,000 
 

250,000 
4  

260,000 

     (3)คาจางเหมาบริการเก็บขยะ 60,000 84,000 77,000 64,000 108,000 0 108,000 
     (4)คาจางเหมาบริการเก็บขอมูลท่ีดินและปรับปรุงขอมูล 0 0 0 0 108,000 -50 54,000 
     (5)คาจางเหมาบริการอ่ืนๆ 93,340 133,073 131,938 72,966 100,000 -20 80,000 
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ 
  หมวดรายจายอ่ืน 

       

(1)คาเดินทางไปราชการ 77,056 77,660 99,108 22,600 70,000 0 70,000 
(2)โครงการเทศบาลบริการประชาชน 0 0 0 0 0 0 0 
 (3)โครงการฝกอบรมศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
      การเก็บภาษี 

377,190 448,855 430,320 0 0 0 0 

รายการ รายจายจริง ประมาณการ 
 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 

(1ก.ค.2561) 
ป 2561 ยอดตาง 

(%) 
ป 2562 

    (4)โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพดานการบริหารงานคลัง 0 0 0 487,290 0 0 0 
      คาบํารุงรักษาและซอมแซม 4,800 17,020 3,701.32 3,951.82 20,000 100 40,000 
      ดอกเบี้ยกรณีละเมิด 0 0 134,863.18 0 0 0 0 

รวมคาใชสอย 760,836 966,075 1,048,622.50 778,707.82 656,000 -6.70 612,000 
   คาวัสดุ        
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      วัสดุสํานักงาน 57,405 40,639 58,652 52,712 70,000 0 70,000 
      วัสดุโฆษณาและเผยแพร 17,555 1,600 19,750 3,200 10,000 0 10,000 
      วัสดุคอมพิวเตอร 84,055 40,064 64,465 36,205 30,000 33.33 40,000 
      วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 525,816 481,036 457,709.50 208,010 800,000 -12.5 700,000 
      วัสดุยานพาหนะขนสง 0 0 0 0 0 0 0 

รวมคาวัสดุ 684,831 563,339 600,576.50 300,127 910,000 -9.89 820,000 
รวมงบดําเนินการ 1,583,869 1,647,588.50 1,696,899 1,092,434.82 1,585,000 -8.45 1,451,000 

   งบลงทุน        
     คาครุภัณฑ        
     ครุภัณฑสํานักงาน        
        ตูเก็บเอกสาร4ลิ้นชัก 0 0 0 0 0 0 13,200 
        ตูเก็บเอกสาร 9,000 14,970 9,980 0 0 0 0 
        เกาอ้ีทํางาน 27,000 0 6,000 0 0 0 0 
        เครื่องปรับอากาศ 0 107,000 0 0 0 0 0 

รายการ รายจายจริง ประมาณการ 
 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 

(1ก.ค.2561) 
ป 2561 ยอดตาง 

(%) 
ป 2562 

        โตะเขียนแบบ 0 4,590 0 0 0 0 0 
        บอรด 0 20,000 0 0 0 0 0 
        ชั้นเก็บเอกสารทรงสูง 0 0 0 0 0 0 4,000 
     ครุภัณฑคอมพิวเตอร        
        เครื่องปริ้นเตอร 0 38,770 18,200 0 0 0 0 
        คอมพิวเตอรโนคบุค 0 0 63,000 0 0 0 0 
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง        
รถบรรทุกดีเซลแบบดับเบิ้ลแคบ 0 0 655,000 0 0 0 0 

รวมคาครุภัณฑ 36,000 185,330 752,180 0 0 0 17,200 
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คาท่ีดินและส่ิงกอสราง        
        คาจางเหมาจัดทําหลักแนวเขต คสล. 0 80,000 0 0 0 0 0 
        คาปรับปรุงตอเติมหองแผนท่ีภาษี 0 9,910 0 0 0 0 0 

รวมคาท่ีดินและส่ิงกอสราง 0 89,910 0 0 0 0 0 
รวมงบลงทุน 36,000 275,240 752,180 0 0 0 17,200 

รวมแผนงานบริหารท่ัวไป/งานบริหารงานคลัง 3,249,181 3,742,817.50 4,367,674 2,509,979.82 3,521,860 14.88 4,045,920 
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รายงานงบประมาณรายจาย 

ประจําป 2562 
เทศบาลตําบลน้ําโสม อําเภอน้ําโสม จังหวัดอุดรธานี 

รายการ รายจายจริง ประมาณการ 
ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 

(1ก.ค.2561) 
ป 2561 ยอดตาง 

(%) 
ป 2562 

แผนงานรักษาความสงบภายใน        
   งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน        
   งบบุคลากร        
    หมวดเงินเดือน คาจางประจํา คาจางช่ัวคราว        
    เงินเดือน(ฝายประจํา)        
      เงินเดือนพนักงาน 0 150,040 0 0 0 0 0 
      คาจางพนักงานจาง 347,650 863,190 767,675 637,620 856,320 2.71 879,600 
      เงินเพ่ิมตางๆของพนักงานจาง 28,400 92,580 69,100 66,240 95,980 -10.66 85,740 

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 376,050 1,105,810 836,775 703,860 952,300 1.36 965,340 
รวมงบบุคลากร 376,050 1,105,810 836,775 703,860 952,300 1.36 965,340 

    งบดําเนินการ        
    คาตอบแทน        
      คาตอบแทนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 0 0 15,400 0 0 0 0 
      เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 0 0 0 0 
เงินคาเชาบาน 0 18,400 0 0 0 0 0 
      คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 13,800 20,000 -50 10,000 

รายการ รายจายจริง ประมาณการ 
ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 

(1ก.ค.2561) 
ป 2561 ยอดตาง 

(%) 
ป 2562 

      คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการท่ีเปนประโยชนแก อปท. 0 5,670 0 0 0 0 20,000 
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รวมคาตอบแทน 0 24,070 15,400 13,800 20,000 50 30,000 
คาใชสอย        
รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ        
     (1)คาจางเหมาบริการอ่ืนๆ 0 0 14,780 0 20,000 100 40,000 
   รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ 
   หมวดรายจายอ่ืน 

       

    (1)โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุชวงเทศกาลปใหม 63,700 63,700 14,000 5,350 25,200 233.33 84,000 
   (2)โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุชวงเทศกาลสงกรานต 63,700 53,900 14,000 5,700 25,200 233.33 84,000 
   (3)โครงการ อปพร. พานองขามถนน 0 0 0 0 0 0 216,000 
    (4)โครงการฝกซอมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 10,245 0 0 0 20,000 -50 10,000 
    (5)โครงการกิจกรรมเนื่องในวัน อปพร. 0 9,144 11,075 8,675 20,000 -50 10,000 
    (6)โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 44,127 2,026 5,000 0 30,000 8.33 32,500 
    (7)โครงการอบรม อปพร.หลักสูตรจัดตั้ง 0 0 0 139,200 250,000 -100 0 
    (8)โครงการปองกันอุบัติเหตุทางถนน 0 0 0 2,375 10,000 0 10,000 
    (9)โครงการสงเสริมใหความรูเก่ียวกับสาธารณภัยและการ
ปองกันภัย 

0 0 0 0 15,000 -100 0 

    (10)โครงการอบรมหลักสูตรไฟปา 0 0 0 0 15,000 -100 0 
 

รายการ รายจายจริง ประมาณการ 
ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 

(1ก.ค.2561) 
ป 2561 ยอดตาง 

(%) 
ป 2562 

   (12)โครงการรณรงคตอตานวันยาเสพติดโลก 0 0 32,500 6,955 10,000 0 10,000 
   (13)โครงการปกปองสถาบันสําคัญของชาติ 0 0 0 0 20,000 -100 0 
   (14)โครงการบริหารกิจการอาสาสมัครปองกันภัยพลเรือน 0 0 0 17,180 40,000 -100 0 
    คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน 38,220 37,600 63,963.08 39,602.32 50,000 -40 30,000 

รวมคาใชสอย 219,992 166,370 155,318.08 224,037.32 550,400 -4.34 526,500 
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   คาวัสดุ        
      วัสดุสํานักงาน 0 0 15,117 20,000 20,000 0 20,000 
วัสดุโฆษณาและเผยแพร 3,780 2,800 0 0 20,000 -50 10,000 
     วสัดุกอสราง 39,390.25 1,717.35 1,231 1,401.70 20,000 0 20,000 
     วสัดุยานพาหนะและขนสง 7,970 0 0 0 70,000 -28.57 50,000 
     วสัดุวิทยาศาสตรและการแพทย 25,200 28,800 28,800 9,800 30,000 -33.33 20,000 
     วสัดุคอมพิวเตอร 0 0 0 0 20,000 0 20,000 
     วสัดุไฟฟาและวิทยุ 29,950 15,950 0 11,090 20,000 0 20,000 
วัสดุเครื่องแตงกาย 15,690 0 129,600 103,160 200,000 -90 20,000 
วัสดุอ่ืนๆ 0 50,000 0 24,435 40,000 -50 20,000 

รวมคาวัสดุ 621,980.25 99,267.35 174,748 169,886.70 440,000 -54.54 200,000 
รวมงบดําเนินการ 341,972.25 289,707.35 345,466.08 407,724.02 1,010,400 -25.12 756,500 

      งบลงทุน        
             คาครุภัณฑ        

 

รายการ รายจายจริง ประมาณการ 
ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 

(1ก.ค.2561) 
ป 2561 ยอดตาง 

(%) 
ป 2562 

              ครุภัณฑดับเพลิง        
                      สายสงน้ําดับเพลิง 0 29,900 0 0 0 100 72,000 
                      ชุดดับเพลิง 0 0 32,500 0 0 0 0 
                      หัวฉีดดับเพลิง 0 0 0 0 0 100 30,000 
              ครุภัณฑสํานักงาน        
                     เครื่องปรับอากาศ 14,900 0 28,500 0 0 0 0 
                     ตูเก็บเอกสาร 0 0 0 0 0 100 15,000 
        ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ        
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               กลองวงจรปด 0 98,360 0 0 0 0 0 
               เครื่องปนไฟ 0 9,270 0 0 0 0 0 
                    ไฟฉุกเฉิน 0 0 0 0 0 100 15,000 
       ครุภัณฑกอสราง        
         เครื่องสูบน้ําขนาดเล็ก(ไดโว) 0 2,500 0 0 0 0 0 
       ครุภัณฑงานบานงานครัว        
              เครื่องทําน้ํารอนน้ําเย็น 0 0 6,500 0 0 0 0 
       ครุภัณฑคอมพิวเตอร        
              เครื่องพิมพชนิดเลเซอร 0 0 12,000 0 0 0 0 
              คอมพิวเตอรสําหรับสํานักงาน 0 0 16,000 0 0 0 0 
      ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร        

 
รายการ รายจายจริง ประมาณการ 

ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 
(1ก.ค.2561) 

ป 2561 ยอดตาง 
(%) 

ป 2562 

              กลองวงจรปดพรอมติดตั้ง 0 0 0 0 0 100 480,000 
      ครุภัณฑโรงงาน        
              เลื่อยยนต 0 0 0 0 0 100 20,000 

รวมคาครุภัณฑ 14,900 140,030 95,500 0 0 100 632,000 
รวมงบลงทุน 14,900 140,030 95,500 0 0 100 632,000 

รวมแผนงานรักษาความสงบภายใน/ 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 

 

732,922.25 
 

1,535,547.35 
 

1,277,741.08 
 

1,111,584.02 
 

1,962,700 
 

19.92 
 

2,353,840 
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รายงานงบประมาณรายจาย 
ประจําป 2562 

เทศบาลตําบลน้ําโสม อําเภอน้ําโสม จังหวัดอุดรธานี 
รายการ รายจายจริง ประมาณการ 

ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 
(1ก.ค.2561) 

ป 2561 ยอดตาง 
(%) 

ป 2562 

แผนงานรักษาความสงบภายใน        
   งานเทศกิจ        
   งบบุคลากร        
     หมวดเงินเดือน คาจางประจํา คาจางช่ัวคราว        
     เงินเดือน(ฝายประจํา)        
         เงินเดือนพนักงาน 45,280 0 0 0 0 0 0 
         เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงาน 0 0 0 0 0 0 0 
         คาจางพนักงานจาง 45,000 108,000 108,000 81,000 108,000 0 108,000 
         เงินเพ่ิมตางๆของพนักงานจาง 0 12,000 12,000 9,000 12,000 0 12,000 

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 90,280 120,000 120,000 90,000 120,000 0 120,000 
รวมงบบุคลากร 90,280 120,000 120,000 90,000 120,000 0 120,000 

   งบดําเนินการ        
   คาตอบแทน        
        คาชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 0 0 0 0 
        เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 0 0 0 0 0 0 0 

รวมคาตอบแทน 0 0 0 0 0 0 0 

 

รายการ รายจายจริง ประมาณการ 
ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2561 ยอดตาง ป 2562 
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(1ก.ค.2561) (%) 
คาใชสอย        
  รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ        
       คาจางเหมาบริการอ่ืนๆ 0 0 0 0 10,000 -100 0 

รวมคาใชสอย 0 0 0 0 10,000 -100 0 
คาวัสดุ        
   วัสดุกอสราง 0 0 0 0 0 100 10,000 
  วัสดุอ่ืนๆ 0 0 0 0 10,000 0 10,000 

รวมคาวัสดุ 0 0 0 0 10,000 100 20,000 
รวมงบดําเนินการ 0 0 0 0 20,000 0 20,000 

รวมแผนงานรักษาความสงบภายใน/งานเทศกิจ 90,280 120,000 120,000 90,000 140,000 0 140,000 

 

 

 

 

 

รายงานงบประมาณรายจาย 
ประจําป 2562 

เทศบาลตําบลน้ําโสม อําเภอน้ําโสม จังหวัดอุดรธานี 
รายการ รายจายจริง ประมาณการ 

ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 
(1ก.ค.2561) 

ป 2561 ยอดตาง 
(%) 

ป 2562 

แผนงานการศึกษา        



45 
 

 

47 

   งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา        
   งบบุคลากร        
   หมวดเงินเดือน คาจางประจํา คาจางช่ัวคราว        
     เงินเดือน(ฝายประจํา)        
     เงินเดือนพนักงาน 214,360 497,250 529,440 416,970 600,840 -5.03 570,600 
     เงินเพ่ิมตางๆของพนักงาน 0 0 0 0 0 0 0 
     เงินประจําตําแหนง 0 0 18,000 13,500 18,000 0 18,000 
เงินเดือนขาราชการครู 2,381,134 2,123,710 1,500,413 1,112,070 2,103,420 107.58 4,366,420 
เงินเพ่ิมตางๆของขาราชการครู 134,400 44,800 108,500 91,000 260,400 41.93 369,600 
    เงินเดือนขาราชการ(ครู ผดด.) 0 126,000 2,859,087 2,051,640 2,983,200 2.06 3,044,880 
     คาจางรายเดือน(ผดด.) 0 0 796,360 562,020 739,200 -8.44 676,800 
     เงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราว(ผดด.) 0 0 0 60,960 132,000 9.09 144,000 
     เงินเพ่ิมตางๆของพนักงานจาง(ผดด.)/ครู/ครู ผดด. 0 0 87,560 0 84,000 100 168,000 
คาจางลูกจางประจํา 216,420 240,780 246,200 189,000 280,440 0 280,440 
     คาจางพนักงานจาง(บุคลากรสนับสนุนการสอน) 352,600 523,320 383,980 109,890 149,640 2.32 153,120 

รายการ รายจายจริง ประมาณการ 
ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 

(1ก.ค.2561) 
ป 2561 ยอดตาง 

(%) 
ป 2562 

     เงินเพ่ิมตางๆของพนักงานจาง(บุคลากรสนับสนุนการ 
     สอน) 

 

1,701 
 

24,000 
 

18,775 
 

11,025 
 

24,000 
 

0 
 

24,000 

     คาจางพนักงานจาง 378,880 323,700 340,800 579,525 979,640 17.27 810,420 
     เงินเพ่ิมตางๆของพนักงานจาง 30,000 24,000 20,541 13,035 24,000 0 24,000 
เงินสมทบรายเดือน/คาจางรายเดือนผูดูแลเด็ก 72,000 0 34,450 81,000 803,680 -81.25 150,680 

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 3,781,495 3,927,560 6,944,106 5,291,635 9,182,460 17.62 10,800,960 
รวมงบบุคลากร 3,781,495 3,927,560 6,944,106 5,291,635 9,182,460 17.62 10,800,960 

   งบดําเนินการ        
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   คาตอบแทน        
      เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 0 0 0 0 0 0 0 
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 33,800 50,000 -20 40,000 
คาเชาบาน 0 3,000 108,000 84,000 36,000 0 36,000 

รวมคาตอบแทน 0 3,000 108,000 117,800 86,000 -11.62 76,000 
คาใชสอย        
   รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ        
     (1)คาเชาท่ีดินพรอมอาคารท่ีตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 8,000 8,000 8,000 0 10,000 0 10,000 
(2)คาจาเหมาบริการตามโครงการจัดขบวนแห 
      บายศรี วัฒนธรรมดีศรีอุดรธานี 

 

5,000 
 

0 
 

12,280 
 

0 
 

10,000 
 

0 
 

10,000 

    (3)คาจางเหมาบริการอ่ืนๆ(กองการศึกษา) 30,000 30,700 3,900 12,700 60,000 33.33 80,000 

รายการ รายจายจริง ประมาณการ 
ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 

(1ก.ค.2561) 
ป 2561 ยอดตาง 

(%) 
ป 2562 

    (4)คาจางเหมาบริการอ่ืนๆ(ครู ผดด.) 0 0 59,200 116,000 100,000 0 100,000 
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ 
  รายจายหมวดรายจายอ่ืน 

       

     (1)เงินสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน 1,439,940 2,044,320 1,711,160 990,900 1,426,800 -17.22 1,181,000 
(2)โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารlถานศึกษา 
     (คาน้ําประปา คาไฟฟา) 

 

42,000 
 

42,000 
 

42,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

0 
 

50,000 

(3)คาเดินทางไปราชการ 
 

51,727 21,040 12,698 13,444 60,000 0 80,000 

(4)คาใชจายในการพัฒนาผูดูแลเด็กของศูนยพัฒนา 
      เด็กเล็ก 

 

36,360 
 

79,448 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

     (5)คาเดินทางไปราชการ ครู ผดด.และ ผดด.ศูนยพัฒนา 
     เด็กเล็ก 

0 0 21,698 13,440 70,000 42.85 100,000 
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     (6)โครงการของดีเมืองน้ําโสม 0 12,000 0 0 0 0 0 
คาบํารุงรักษาและซอมแซม 53,200 1,550 3,750 890 10,000 0 10,000 

รวมคาใชสอย 1,666,227 2,239,058 1,874,686 1,197,374 1,796,800 -9.78 1,621,000 
  คาวัสดุ        
    วัสดุสํานักงาน 18,274 15,664 2,912 7,711 20,000 0 20,000 
    วัสดโุฆษณาและเผยแพร 0 0 0 0 5,000 0 5,000 
    วัสดุคอมพิวเตอร 9,730 6,250 15,090 0 20,000 0 20,000 

 

รายการ รายจายจริง ประมาณการ 
ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 

(1ก.ค.2561) 
ป 2561 ยอดตาง 

(%) 
ป 2562 

    คาอาหารเสริมนม 2,640,479.50 1,846,599.16 2,113,374.20 1,033,092.38 2,134,860 -9.52 1,931,540 
    วัสดุงานบานงานครัว 0 0 0 0 0 0 0 
    วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 0 0 0 0 0 

รวมคาวัสดุ 2,668,483.50 1,868,513.16 2,113,374.20 1,040,803.38 2,179,860 -9.32 1,976,540 
รวมงบดําเนินการ 4,334,710.50 4,110,571.16 4,114,062.20 2,355,977.38 4,062,660 -9.57 3,673,540 

  งบลงทุน        
  คาครุภัณฑ        
    ครุภัณฑสํานักงาน        
      โตะทํางาน 0 0 6,000 0 0 0 0 
เกาอ้ีทํางาน 0 0 6,000 0 0 0 0 
      เครื่องปรับอากาศ 0 0 44,000 0 0 0 0 
      พัดลมติดผนัง 0 0 40,000 0 0 0 0 
   ครุภัณฑคอมพิวเตอร        
       คอมพิวเตอรตั้งโตะ 46,000 0 0 48,200 0 0 0 
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       เครื่องปริ้นเตอร 5,500 16,000 0 0 0 0 0 
รวมคาครุภัณฑ 51,500 16,000 96,000 48,200 0 0 0 

   คาท่ีดินและส่ิงกอสราง        
     (1)คาใชจายในการซอมแซมอาคารเรียน 0 0 0 0 200,000 0 200,000 
     (2)คาซอมแซมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 0 0 0 195,200 0 0 0 

รายการ รายจายจริง ประมาณการ 
ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 

(1ก.ค.2561) 
ป 2561 ยอดตาง 

(%) 
ป 2562 

     (3)โครงการปรับปรุงตอเติมหองกองการศึกษา 0 0 0 0 0 100 22,000 
     (4)โครงการปรับปรุงตอเติมท่ีอานหนังสือรักการอาน 0 0 0 0 0 100 22,000 
     (5)คาซอมแซมอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 99,400 0 0 0 0 0 0 
     (6)คาใชจายในการวางระบบไฟฟาในโรงเรียน 0 0 0 0 0 0 0 

รวมคาท่ีดินและส่ิงกอสราง 99,400 0 0 195,000 200,000 100 244,000 
รวมงบลงทุน 150,900 16,000 96,000 243,400 200,000 22 244,000 

   งบอุดหนุน        
    เงินอุดหนุนสวนราชการ        
      (1)โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน 3,535,740 2,826,400 2,836,480 1,903,400 2,896,000 -40 2,780,000 

รวมเงินอุดหนุน 3,535,740 2,826,400 2,836,480 1,903,400 2,896,000 -40 2,780,000 
รวมงบอุดหนุน 3,535,740 2,826,400 2,836,480 1,903,400 2,896,000 -40 2,780,000 

   งบรายจายอ่ืน        
      (1)คาใชจายท่ีไมเขาลักษณะรายจายอ่ืนคาเดินทาง 
       ไปราชการบุคลากรทางการศึกษา 

 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

รวมเงินรายจายอ่ืน 0 0 0 0 0 0 0 
รวมงบรายจายอ่ืน 0 0 0 0 0 0 0 

รวมแผนงานการศึกษา/งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 11,802,845.50 10,880,531.16 13,990,648.20 9,794,412.38 16,341,120 7.08 17,498,500 
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50 
 

 

52 

รายงานงบประมาณรายจาย 
ประจําป 2562 

เทศบาลตําบลน้ําโสม อําเภอน้ําโสม จังหวัดอุดรธานี 
รายการ รายจายจริง ประมาณการ 

ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 
(1ก.ค.2561) 

ป 2561 ยอดตาง 
(%) 

ป 2562 

แผนงานการศึกษา        
   งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา        
   งบดําเนินการ        
     คาใชสอย        
     รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขา 
      ลักษณะหมวดรายจายอ่ืน 

       

        (1)โครงการวันเด็กแหงชาติ 50,000 50,000 50,000 0 0 0 0 
รวมคาใชสอย 50,000 50,000 50,000 0 0 0 0 

รวมงบดําเนินการ 50,000 50,000 50,000 0 0 0 0 
รวมแผนงานการศึกษา/งานระดับกอวัยเรียนและ

ประถมศึกษา 

 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
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รายงานงบประมาณรายจาย 
ประจําป 2562 

เทศบาลตําบลน้ําโสม อําเภอน้ําโสม จังหวัดอุดรธานี 
รายการ รายจายจริง ประมาณการ 

ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 
(1ก.ค.2561) 

ป 2561 ยอดตาง 
(%) 

ป 2562 

แผนงานการศึกษา        
   งานศึกษาไมกําหนดระดับ        
   งบดําเนินการ        
   คาใชสอย        
   รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ 
   รายจายหมวดอ่ืน 

       

     (1)โครงการแขงขันกีฬานักเรียน 0 0 0 0 0 0 0 
     (2)โครงการรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา 0 0 0 0 21,000 0 21,000 
     (3)โครงการสนับสนุนคาใชจายบริหารสถานศึกษา 
     (คาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา) 

 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

0 
 

20,000 
 

0 
 

20,000 

    (4)โครงการสนับสนุนคาใชจายบริหารสถานศึกษา 
     (อินเตอรเน็ตโรงเรียน) 

 

9,600 
 

9,600 
 

9,600 
 

16,800 
 

16,800 
 

19.04 
 

20,000 

    (5)โครงการสนับสนุนคาใชจายบริหารสถานศึกษา 
     (คาพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา) 

 

50,000 
 

147,000 
 

80,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

50 
 

150,000 

    6)โครงการสนับสนุนคาใชจายบริหารสถานศึกษา 
     (คาพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุด) 

 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

0 
 

100,000 

รายการ รายจายจริง ประมาณการ 
ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 

(1ก.ค.2561) 
ป 2561 ยอดตาง 

(%) 
ป 2562 

     (7)คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียน 100,000 50,000 50,000 0 50,000 0 50,000 
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(8)โครงการสงเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
     และการสงเสริมดานกีฬา 

 

50,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

0 
 

50,000 

     (9)โครงการสนับสนุนคาใชจายบริหารสถานศึกษา 
     (คาอาหาร คารับรอง ) 

 

0 
 

8,000 
 

20,000 
 

0 
 

20,000 
 

0 
 

20,000 

     (10)โครงการสนับสนุนคาใชจายบริหารสถานศึกษา 
     (คาสงเสริมกิจกรรมรักการอาน) 

 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

50,000 
 

-100 
 

0 

(11)โครงการสนับสนุนคาใชจายในสถานศึกษา 
     (คากิจกรรมของศูนยการเรียนรูดานการทองเท่ียวใน 
     สถานศึกษา) 

 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

50,000 
 

-1000 
 

0 

    (12)โครงการสนับสนุนคาใชจายบริหารสถานศึกษา 
     (คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูสูประชาคมอาเซียน) 

80,000 0 
 

0 
 

0 0 
 

0 
 

0 

    (13)โครงการสนับสนุนคาใชจายบริหารสถานศึกษา 
     (คาใชจายในการพัฒนาการเรียนอาเซียนศึกษา) 

50,000 0 
 

0 
 

0 0 
 

0 
 

0 

    (14)โครงการสนับสนุนคาใชจายบริหารสถานศึกษา 
     (คาใชจายในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนการมีสวน 
      รวมของครูชุมชนและนักเรียน) 

35,000 0 0 0 0 0 0 

   (15)โครงการสนับสนุนคาใชจายบริหารสถานศึกษา 
    (คาจัดการเรียนการสอนรายหัว) 

15,000 0 146,200 110,450 112,700 
 

282.16 430,700 

รายการ รายจายจริง ประมาณการ 
 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 

(1ก.ค.2561) 
ป 2561 ยอดตาง 

(%) 
ป 2562 

     (16)โครงการสนับสนุนคาใชจายบริหารสถานศึกษา 
    (คาหนังสือเรียน) 

0 39,491 35,667 14,095 28,900 
 

115.64 62,320 

     (17)โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา 
    การจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาฯ 

0 0 0 40,000 425,000 -100 0 

     (18)โครงการสนับสนุนคาใชจายบริหารสถานศึกษา 128,000 146,630 20,740 17,040  22.64  
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       (คาอุปกรณการเรียน) 17,240 53,900 
     (19)โครงการสนับสนุนคาใชจายบริหารสถานศึกษา 
       (คาเครื่องแบบนักเรียน) 

80,950 80,950 20,850 16,918 
 

17,130 332.57 
 

74,100 

     (20)โครงการสนับสนุนคาใชจายบริหารสถานศึกษา 
       (คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน) 

0 41,715 30,090 22,991 
 

23,420 348.88 
 

105,130 

    (21)โครงการสนับสนุนคาใชจายบริหารสถานศึกษา 
       (คาปจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน) 

7,000 13,000 9,000 3,000 
 

13,000 -7.69 
 

12,000 

    (22)โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา 
        (คาจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ) 

0 0 523,600 425,000 
 

40,000 25 
 

50,000 

 
 

รวมคาใชสอย 

 

725,550 
 

696,386 
 

1,105,747 
 

916,294 
 

1,155,190 
 

5.53 
 

1,219,150 

 
รวมงบดําเนินการ 

 

725,550 
 

696,386 
 

1,105,747 
 

916,294 
 

1,115,190 
 

9.32 
 

1,219,150 

รวมแผนงานการศึกษา/งานการศึกษาไมกําหนดระดับ 725,550 696,386 1,105,747 916,294 1,115,190 9.32 1,219,150 
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รายงานงบประมาณรายจาย 

ประจําป 2562 
เทศบาลตําบลน้ําโสม อําเภอน้ําโสม จังหวัดอุดรธานี 

รายการ รายจายจริง ประมาณการ 
ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 

(1ก.ค.2561) 
ป 2561 ยอดตาง 

(%) 
ป 2562 

แผนงานสาธารณสุข        
   งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข        
   งบบุคลากร        
   หมวดเงินเดือน คาจางประจํา คาจางช่ัวคราว        
   เงินเดือน(ฝายประจํา)        
      เงินเดือนพนักงาน 274,240 304,260 330,060 261,990 362,640 103.47 737,880 
เงินประจําตําแหนง 0 0 18,000 13,500 18,000 0 18,000 
      คาจางลูกจางประจํา 0 0 0 0 0 0 0 
      คาจางพนักงานจาง 913,468 1,240,953 1,263,420 916,750 1,299,000 -2.63 1,264,800 
      เงินเพ่ิมตางๆของพนักงานจาง 17,335 137,117 115,420 95,855 115,440 24.74 144,000 

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 1,205,043 1,682,330 1,726,900 1,288,095 1,795,080 20.58 2,164,680 
รวมงบบุคลากร 1,205,043 1,682,330 1,726,900 1,288,095 1,795,080 20.58 2,164,680 

    งบดําเนินการ        
    คาตอบแทน        
คาเชาบาน 0 0 0 0 36,000 16.66 42,000 
      เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 0 0 0 0 0 0 0 

 

รายการ รายจายจริง ประมาณการ 
ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 

(1ก.ค.2561) 
ป 2561 ยอดตาง 

(%) 
ป 2562 
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 12,800 17,000 32,000 18,448 40,000 25 50,000 
      คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการท่ีเปนประโยชนแก 
      อปท..(คาพนักงานตรวจโรคประจําโรงฆาสัตว) 

 

15,000 
 

18,000 
 

18,000 
 

12,000 
 

18,000 
 

66.66 
 

30,000 

รวมคาตอบแทน 27,800 35,000 50,000 30,448 94,000 29.78 122,000 
คาใชสอย        
   รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ        
      (1)คาจาเหมาทําความสะอาดหมูบาน 1,056,000 1,254,500 1,257,670 903,359 1,434,120 10.11 1,579,180 
      (2)คาจางเหมาดูดสิ่งปฏิกูล 0 500 200 950 10,000 -50 5,000 
      (3)คาจางเหมาฝงกลบบอขยะ 3,000 0 144,000 0 0 0 0 
      (4)คาจางเหมาบริการอ่ืนๆ 5,120 43,650 67,700 4,860 30,000 33.33 40,000 
      (5)คาบริการสถานท่ีท้ิงขยะ 0 0 0 0 90,000 -100 0 
      (6)คาจางเหมาบริการตรวจคุณภาพน้ํา 0 0 0 0 10,000 266 36,600 
      (7)คาจางเหมาพนักงานประจําโรงฆาสัตว 0 0 88,000 60,481 96,000 0 96,000 
      (8)คาจางท่ีปรึกษาในการจัดซ้ือท่ีดิน 0 0 0 0 40,000 -100 0 
       (9)โครงการจางเหมาสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและข้ึน 
         ทะเบียนสัตว 

 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

100 
 

7,200 

   รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขา 
   ลักษณะหมวดรายจายอ่ืน 

       

          (1)คาเดินทางไปราชการ 14,915 37,152 17,328 11,368 30,000 33.33 40,000 
 

 

รายการ รายจายจริง ประมาณการ 
ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 

(1ก.ค.2561) 
ป 2561 ยอดตาง 

(%) 
ป 2562 

       (2)โครงการอบรมอาสาสมัครเครือขายโรคพิษสุนัขบา 0 17,000 0 0 0 0 0 
       (3)โครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ(แผนพับ,ปายไวนิล) 0 0 0 720 10,000 0 10,000 
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       (4)โครงการอบรมปศุสัตวเครือขายพิษสุนัขบา 0 0 0 15,550 20,000 -50 10,000 
      (5)โครงการรณรงคปองกันโรคไขเลือดออก 0 8,200 0 0 10,000 0 10,000 
       (6)โครงการสงเสริมการปลูกตนไมในพ้ืนท่ีสาธารณะ 
         เพ่ือลดปญหาภาวะโลกรอน 

 

10,000 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

      (7)โครงการปองกันและควบคุมโรคไขหวัดนกฯ 0 0 0 0 0 0 0 
      (8)โครงการจัดซ้ือเกลือและอาหารเสริมไอโอดีนฯ 0 19,950 0 0 20,000 -100 0 
      (9)โครงการคัดแยกขยะตนทางและธนาคารขยะ 0 40,000 0 0 30,000 -100 0 
     (10)โครงการอาหารปลอดภัย 0 0 0 9,540 10,000 -100 0 
     (11)โครงการตนไมลดโลกรอน 0 17,225 0 0 0 0 0 
     (12)โครงการปองกันควบคุมโรค อุบัติใหม/ 
      อุบัติซํ้าและโรคประจําถ่ิน  ประจําฤดู 

 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

100 
 

10,000 

     (13)โครงการรณรงควันสิ่งแวดลอมโรค 0 0 0 0 10,000 -100 0 
    (14)โครงการจังหวัดอุดรธานีสะอาด 0 0 0 0 0 100 10,000 
     (15)โครงการชุมชนสงเสริมสิ่งแวดลอมพรอมใจอนุรักษ 
     ปา 

 

0 
 

20,000 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

     (17)โครงการเทศบาลตําบลน้ําโสมนาอยูนาทํางานฯ 0 0 0 0 0 100 10,000 
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รายการ รายจายจริง ประมาณการ 
ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 

(1ก.ค.2561) 
ป 2561 ยอดตาง 

(%) 
ป 2562 

     (18)โครงการคลองสวยน้ําใสใสใจสิ่งแวดลอม 0 0 0 0 20,000 -50 10,000 
     (19)โครงการรณรงคสัตวปลอดโรคคนปลอดภัย 0 0 0 12,000 0 0 0 
     (20)โครงการรณรงคปองกันโรคเอดสและโรคติดตอฯ 0 0 19,200 0 0 100 10,000 
     (21)โครงการวันสิ่งแวดลอมโลก 0 0 17,800 0 0 0 0 
     (22)โครงการอหาหารปลอดภัยใสใจคุมครองผูบริโภค 
      และตลาดประชารัฐ 

 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

100 
 

10,000 

     (23)โครงการปองกันโรคขาดสารไอโอดีน 0 0 0 0 0 100 10,000 
     (24)โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก 
      พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

100 
 

10,000 

     (25)โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัย 0 0 0 0 0 100 36,000 
     (26)โครงการฝกอบรมอาสาสมัครทองถ่ินรักษโลก 0 0 0 0 0 100 10,000 
คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน 162,250 116,910 66,936.50 44,095 50,000 00 100,000 

รวมคาใชสอย 1,251,285 1,575,087 1,678,834.50 1,062,923 1,920,120 7.28 2,059,980 
   คาวัสดุ        
     วสัดุสํานักงาน 16,535 20,189 12,629 0 20,000 0 20,000 
วัสดุโฆษณาและเผยแพร 7,850 0 0 0 10,000 0 10,000 
     วสัดุคอมพิวเตอร 12,450 9,800 29,030 9,000 20,000 0 20,000 
     วสัดุการเกษตร 0 37,070 44,445 0 20,000 100 40,000 
วัสดุงานบานงานครัว 29,376 47,548 34,935 23,739 30,000 66.66 50,000 

 

 

รายการ รายจายจริง ประมาณการ 
ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2561 ยอดตาง ป 2562 
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(1ก.ค.2561) (%) 
     วสัดุวิทยาศาสตรและการแพทย 121,800 143,010 80,000 21,000 100,000 20 120,000 
     วสัดุยานพาหนะและขนสง 17,425 0 0 57,950 100,000 0 100,000 
     วสัดุกอสราง 125,799 1,590 5,740 8,792 20,000 50 30,000 
     วสัดุไฟฟาและวิทยุ 0 0 0 0 30,000 -66.66 10,000 
     วสัดุอ่ืนๆ 0 0 48,000 0 0 0 0 

รวมคาวัสดุ 331,235 259,207 254,779 120,481 350,000 14.28 400,000 
รวมงบดําเนินการ 1,582,520 1,869,294 1,983,613.50 1,213,852 2,364,120 9.21 2,581,980 

  งบลงทุน        
  คาครุภัณฑ        
     คาซอมใหญเครื่องจักรกลและยานพาหนะ 0 0 0 0 100,000 50 150,000 
  ครุภัณฑสํานักงาน        
     เครื่องดูดฝุน 0 13,000 0 0 0 0 0 
     โตะทํางาน 0 0 12,000 0 0 0 0 
    โตะพับหนาขาว 0 0 0 0 0 100 5,000 
    ตูเหล็ก 4 ลิ้นชัก 0 0 0 0 0 100 31,600 
     โตะทํางานเจาหนาท่ีระดับ7-8 15,500 0 0 0 0 0 0 
ครุภัณฑคอมพิวเตอร        
     เครื่องพิมพมัลติฟงคชั่น 0 0 0 0 0 100 17,000 

รายการ รายจายจริง ประมาณการ 
ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 

(1ก.ค.2561) 
ป 2561 ยอดตาง 

(%) 
ป 2562 

     คอมพิวเตอรตั้งโตะ 15,000 0 0 0 0 0 0 
     เครื่องปริ้นเตอร 5,500 11,970 0 0 0 0 0 
  ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร        
     กลองถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล 0 9,990 0 0 0 0 0 
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     เครื่องขยายเสียงเคลื่อนท่ีแบบลากจูง 0 0 0 0 0 100 15,000 
  ครุภัณฑการเกษตร        
     เครื่องพนยา 0 14,900 0 0 0 0 0 
  ครุภัณฑงานบานงานครัว        
     เครื่องฉีดน้ําแรงดันขนาด120บาร 0 5,000 0 0 0 0 0 
  เครื่องดูดควันกลางแจง 0 0 27,000 0 57,000 -100 0 
     เครื่องตัดหญาแบบสะพายหลัง 0 0 40,000 0 0 0 0 
  ครุภัณฑกอสราง        
      เครื่องอัดอากาศ 0 0 0 0 0 100 66,000 
  ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ        
     กลองวงจรปด 0 0 69,000 0 0 0 0 
     เครื่องสํารองไฟฉุกเฉิน 0 0 0 0 42,000 -50 21,000 

รวมคาครุภัณฑ 36,000 54,860 148,000 0 199,000 53.56 305,600 
  คาท่ีดินและส่ิงกอสราง        
คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 0 0 0 0 

รายการ รายจายจริง ประมาณการ 
ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 

(1ก.ค.2561) 
ป 2561 ยอดตาง 

(%) 
ป 2562 

     คาจัดซ้ือท่ีดิน 0 0 0 0 5,000,000 -100 0 
รวมคาท่ีดินและส่ิงกอสราง 0 0 0 0 5,000,000 -100 0 

รวมงบลงทุน 36,000 54,860 148,000 0 5,199,000 -94.12 305,600 
  เงินอุดหนุน        
  เงินอุดหนุนเอกชน        
        อุดหนุน อสม.โครงการสาธารณสุขมูลฐาน 90,000 90,000 0 0 0 100 240,000 
  เงินอุดหนุน อปท.        
       อุดหนุน อบต.น้ําโสม ตามโครงการบริหารจัดการขยะ        
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       และบันทึกขอตกลงการกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 0 0 0 0 0 100 144,000 

รวมเงินอุดหนุน 90,000 90,000 0 0 0 100 384,000 
รวมงบอุดหนุน 90,000 90,000 0 0 0 100 384,000 

รวมแผนงานสาธารณสุข/งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

2,913,563 3,696,484 3,858,513.50 2,501,947 9,358,200 -41.90 5,436,260 
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รายงานงบประมาณรายจาย 
ประจําป 2561 

เทศบาลตําบลน้ําโสม อําเภอน้ําโสม จังหวัดอุดรธานี 
รายการ รายจายจริง ประมาณการ 

ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 
(1ก.ค.2561) 

ป 2561 ยอดตาง 
(%) 

ป 2562 

แผนงานสังคมสงเคราะห        
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห        
  งบบุคลากร        
  หมวดเงินเดือน คาจางประจํา คาจางช่ัวคราว        
  เงินเดือน(ฝายประจํา)        
     เงินเดือนพนักงาน 511,320 571,290 610,800 478,844 663,240 -52.12 317,520 
     เงินเพ่ิมตางๆของพนักงาน 0 42,000 0 0 0 0 0 
     เงินประจําตําแหนง 0 0 42,000 31,500 42,000 -100 0 
     คาจางพนักงานจาง 119,800 229,200 235,560 180,720 242,040 9.46 264,960 
     เงินเพ่ิมตางๆของพนักงานจาง 18,000 36,000 36,000 27,000 36,000 0 36,000 

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 649,120 878,490 924,360 718,064 983,280 -37.10 618,480 
รวมงบบุคลากร 649,120 878,490 924,360 718,064 983,280 -37.10 618,480 

  งบดําเนินการ        
  คาตอบแทน        
      เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 0 0 0 0 0 0 0 
      คาเชาบาน 36,000 42,000 42,000 28,000 42,000 -100 0 

รายการ รายจายจริง ประมาณการ 
ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 

(1ก.ค.2561) 
ป 2561 ยอดตาง 

(%) 
ป 2562 

      คาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 0 0 100 10,000 
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รวมคาตอบแทน 36,000 42,000 42,000 28,000 42,000 -76.19 10,000 
คาใชสอย        
   รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ        
     คาเชาบริการเครื่องถายเอกสาร 47,080 51,614 47,080 23,760 60,000 -50 30,000 
     คาจางเหมาบริการอ่ืนๆ 14,900 33,900 41,500 3,900 50,000 -40 30,000 
   รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขา 
   ลักษณะหมวดรายจายอ่ืน 

       

(1)โครงการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกใหแกประชาชน 0 0 0 0 10,000 -100 0 
(2)คาเดินทางไปราชการ 11,280 30,320 36,112 5,000 50,000 -40 30,000 
(3)โครงการบริหารจัดเก็บขอมูลความจําเปนพ้ืนฐาน 0 0 0 0 0 0 0 
คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน 23,265 0 0 0 10,000 200 30,000 

รวมคาใชสอย 96,525 115,834 124,692 32,660 180,000 -33.33 120,000 
   คาวัสดุ        
     วสัดุสํานักงาน 29,999 21,483 27,675 9,004 30,000 16.66 35,000 
     วสัดุโฆษณาและเผยแพร 2,650 4,000 0 0 10,000 0 10,000 
     วสัดุคอมพิวเตอร 550 9,820 18,990 17,740 20,000 25 25,000 
      วัสดุกอสราง 0 0 29,777 19,992 0 100 50,000 

รวมคาวัสดุ 33,199 35,303 76,442 46,736 60,000 100 120,000 

รายการ รายจายจริง ประมาณการ 
ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 

(1ก.ค.2561) 
ป 2561 ยอดตาง 

(%) 
ป 2562 

รวมงบดําเนินการ 165,724 193,137 243,134 107,396 282,000 -11.34 250,000 
   งบลงทุน        
   คาครุภัณฑ        
   ครุภัณฑสํานักงาน        
    ตูเก็บเอกสาร 0 11,000 0 0 0 0 0 
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    ชุดโตะพรอมมานั่งยาว 0 0 0 0 0 100 15,000 
    เกาอ้ีทํางาน 0 7,980 0 0 0 0 0 
     โตะทํางาน 0 8,500 0 0 0 0 0 
  ครุภัณฑคอมพิวเตอร        
      คอมพิวเตอรโนคบุค 0 0 16,000 0 0 0 0 
      เครื่องปริ้นเตอร 11,900 0 0 0 0 0 0 
  ครุภัณฑงานบานงานครัว        
     ถังน้ํารอนไฟฟา 18,900 0 0 0 0 0 0 
ถังคลูเลอรน้ําเย็น 11,500 0 0 0 0 0 0 
  ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ        
     ตูลําโพงเคลื่อนท่ี 0 19,000 0 0 0 0 0 
  ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร        
    กลองถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล 0 0 16,000 0 0 0 0 

รวมคาครุภัณฑ 42,300 46,480 32,000 0 0 100 15,000 

รายการ รายจายจริง ประมาณการ 
ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 

(1ก.ค.2561) 
ป 2561 ยอดตาง 

(%) 
ป 2562 

คาท่ีดินและส่ิงกอสราง        
     โครงการปรับปรุงและตอเติมหองกองสวัสดิการฯ 0 0 0 0 0 100 49,000 

รวมคาท่ีดินและส่ิงกอสราง 0 0 0 0 0 100 49,000 
รวมงบลงทุน 42,300 46,480 32,000 0 0 100 64,000 

งบเงินอุดหนุน        
   เงินอุดหนุน        
   เงินอุดหนุนเอกชน        
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       อุดหนุนกลุมวิสาหกิจชุมชนสวนยาพาราชุมชนโนนบก 0 30,000 0 0 0 0 0 
รวมเงินอุดหนุน 0 30,000 0 0 0 0 0 
รวมงบอุดหนุน 0 30,000 0 0 0 0 0 

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห 
/งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห 

 

857,144 
 

1,148,107 
 

1,199,494 
 

825,460 
 

1,265,280 
 

-26.30 
 

932,480 
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รายงานงบประมาณรายจาย 
ประจําป 2562 

เทศบาลตําบลน้ําโสม อําเภอน้ําโสม จังหวัดอุดรธานี 
รายการ รายจายจริง ประมาณการ 

ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 
(1ก.ค.2561) 

ป 2561 ยอดตาง 
(%) 

ป 2562 

แผนงานสังคมสงเคราะห        
งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห        
  งบดําเนินการ        
  คาใชสอย        
  รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอ่ืน 

       

     (1)โครงการชวยเหลือสงเคราะหประชาชนผูมีรายไดนอย
และยากจน 

0 0 0 0 0 0 0 

     (2)โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูปวยดอยโอกาสและ
ครอบครัวผูมีรายไดนอยไรท่ีพ่ึง 

0 0 0 0 100,000 -70 30,000 

รวมคาใชสอย 0 0 0 0 100,000 -70 30,000 
รวมงบดําเนินการ 0 0 0 0 100,000 -70 30,000 

   งบลงทุน        
   คาท่ีดินและส่ิงกอสราง        
   (1)คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 0 0 0 0 

รวมคาท่ีดินและส่ิงกอสราง 0 0 0 0 0 0 0 
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รายงานงบประมาณรายจาย 
ประจําป 2562 

เทศบาลตําบลน้ําโสม อําเภอน้ําโสม จังหวัดอุดรธานี 
รายการ รายจายจริง ประมาณการ 

ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 
(1ก.ค.2561) 

ป 2561 ยอดตาง 
(%) 

ป 2562 

รวมงบลงทุน 0 0 0 0 0 0 0 
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห/งานสวัสดิการและสังคม

สงเคราะห 
0 0 0 0 100,000 -70 30,000 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานงบประมาณรายจาย 
ประจําป 2562 

เทศบาลตําบลน้ําโสม อําเภอน้ําโสม จังหวัดอุดรธานี 
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รายการ รายจายจริง ประมาณการ 
ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 

(1ก.ค.2561) 
ป 2561 ยอดตาง 

(%) 
ป 2562 

        
แผนงานเคหะและชุมชน        
งานไฟฟาถนน        
 งบลงทุน        
 คาท่ีดินและส่ิงกอสราง        
   (1)โครงการกอสรางถนน คสล.บานน้ําปด หมู3 ต.น้ําโสม 
    อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี กวาง3 เมตร ยาว 160 เมตร หนา  
    0.15 เมตร ปริมาณพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา 480 ตร.ม. 

163,700 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

(2)โครงการกอสรางถนนดิน บานโนนสวรรค หมู 6 ต.น้ํา 
โสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี กวาง 3 เมตร ยาว 577 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ปริมาณดิน 1,081.88 ลบ.ม. ปริมาณ 
หินคลุก 86.55 ลบ.ม. 

217,000 0 0 0 0 0 0 
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รายการ รายจายจริง ประมาณการ 
ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 

(1ก.ค.2561) 
ป 2561 ยอดตาง 

(%) 
ป 2562 

  (3)โครงการกอสรางถนน คสล.พรอมลงทอระบายน้ํา  
   บานโนนสมบูรณ(ซอยอุบลหลา) หมู9 ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม 
    จ.อุดรธานีกวาง 4 เมตร ยาว 88 เมตร หนา 0.15 เมตร  
   ปริมาณพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา 352 ตร.ม. 

267,000 0 0 0 0 0 0 

  (4)โครงการกอสรางถนน คสล.บานโนนบก หมู14   
   (ซอยโรงสูบน้ําตูหุง)ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม  จ.อุดรธานี  
   กวาง 3 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณ 
   พ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา 300 ตร.ม. 

148,000 0 0 0 0 0 0 

  (5)โครงการกอสรางขยายถนน คสล.ท้ังสองดาน บานโนน 
   สมบูรณ(สายทางหนาอนามัย-แยกรานคา)หมู 15 ต.น้ําโสม 
   อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี กวาง 2 เมตร ยาว 330 เมตร หนา  
   0.15 เมตร ปริมาณพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา 660 ตร.ม. 

339,540 0 0 0 0 0 0 

  (6)โครงการซอมแซมถนน คสล. บานโคกนอย(สายทางโคง
ศาลากลางบาน)หมู 8 ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี กวาง 4 
เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณพ้ืนท่ีคอนกรีต
ไมนอยกวา 120 ตร.ม. 

73,00 0 0 0 0 0 0 

 (7)โครงการขยายถนนคสล.บานโนนสมบูรณ หมู 9  
 ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานีกวาง 2 เมตร ยาว 110  
 เมตร หนา 0.15 เมตร 

0 156,000 0 0 0 0 0 

รายการ รายจายจริง ประมาณการ 
ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 

(1ก.ค.2561) 
ป 2561 ยอดตาง 

(%) 
ป 2562 

  (8)โครงการกอสรางหอกระจายขาวบานน้ําทรง หมู 6  0 148,697.50 0 0 0 0 0 
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ต.ศรีสําราญ อ.น้ําโสม จ.อุดรธานีจํานวน 1 จุด 
  (9)โครงการขยายถนน คสล. บานน้ําโสม หมู 1 ต.น้ําโสม อ.
น้ําโสม จ.อุดรธานี กวางดานละ 1 เมตร ยาวดานละ180 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

0 0 195,500 0 0 0 0 

   (10)โครงการยกระดับถนน คสล. บานน้ําโสม หมู 1 ต.น้าํ
โสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี กวาง 6 เมตร ยาว 25 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

0 0 85,000 0 0 0 0 

   (11)โครงการยกระดับถนน คสล. บานน้ําโสม หมู 1 ต.น้าํ
โสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี กวาง 4 เมตร ยาว 20 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

0 0 49,100 0 0 0 0 

   (12)โครงการกอสราง คสล.บานน้ําปด หมู 3 ต.น้ําโสม  
อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี กวาง 4 เมตร ยาว74 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

0 0 179,100 0 0 0 0 

    (13)โครงการยกระดับถนน คสล. บานโพน หมู 4 ต.น้ํา
โสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี กวาง 4 เมตร ยาว 36 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

0 0 84,900 0 0 0 0 

   (14)โครงการกอสรางถนน คสล. บานโพน หมู 4 ต.น้ําโสม 
อ.น้ําโสมจ.อุดรธานีกวาง3เมตรยาว43เมตร หนา 0.15 เมตร 

0 0 81,000 0 0 0 0 
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รายการ รายจายจริง ประมาณการ 
ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 

(1ก.ค.2561) 
ป 2561 ยอดตาง 

(%) 
ป 2562 

   (15)โครงการกอสรางถนน คสล.บานโนนสมบูรณ หมู 13 
ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี กวาง 3 เมตร ยาว 30 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

0 0 57,700 0 0 0 0 

   (16)โครงการกอสรางถนน คสล. บานโนนบก หมู 14 ต.น้ํา
โสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี กวาง 4 เมตร ยาว 93 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

0 0 0 0 0 0 0 

  (17)โครงการกอสรางถนน คสล. บานโนนบก หมู 14 ต.น้ํา
โสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี กวาง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

0 0 359,000 0 0 0 0 

  (18)โครงการกอสรางถนน คสล. บานโนนภูทอง หมู 15  
ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี กวางดานละ 1 เมตร ยาวดาน
ละ 508 เมตร หนา 0.15 เมตร 

0 0 639,000 0 0 0 0 

  (19)โครงการกอสรางถนน คสล. บานมวง หมู 2(ซ.บานตู 
ตอง)ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี กวาง 3 เมตร ยาว 35
เมตร หนา 0.15 เมตรระยะหางระหวางรอยตอ 5 เมตร 

0 0 62,700 0 0 0 0 

  (20)โครงการกอสรางถนน คสล. บานมวง หมู 2(ซ.บานตู 
อ๋ัน)ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี กวาง 3 เมตร ยาว 36
เมตร หนา 0.15 เมตรระยะหางระหวางรอยตอ 5 เมตร 
 

0 0 64,500 0 0 0 0 

รายการ 
 

รายจายจริง ประมาณการ 
ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 

(1ก.ค.2561) 
ป 2561 ยอดตาง 

(%) 
ป 2562 

 (21)โครงการกอสรางถนน คสล. บานน้ําโสม หมู 1(ซ.บานตู        
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นารี) ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี กวาง 3 เมตร ยาว 27 
เมตร หนา 15 ซม. 

0 0 0 0 0 100 43,000 

 (22)โครงการกอสรางถนน คสล. บานน้ําโสม หมู 1(ซ.บานตู
ศูนย) ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี กวาง 3 เมตร ยาว 36 
เมตร หนา 15 ซม. 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
100 

 
59,000 

(23)โครงการกอสรางถนน คสล. บานน้ําโสม หมู 1(ซ.บานแม
แกม) ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี กวาง 3 เมตร ยาว 45 
เมตร หนา 15 ซม. 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
100 

 
73,000 

(24)โครงการกอสรางถนน คสล. บานมวง หมู 2(ซ.บานพอ
เรือง) ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี กวาง 3 เมตร ยาว 20 
เมตร หนา 15 ซม. 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
100 

 
32,000 

(25)โครงการเสริมถนน คสล. บานน้ําปด หมู 3(สะพานโนน
สวรรค-วัดบานน้ําปด) ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี กวาง 4 
เมตร ยาว 76 เมตร หนา 15 ซม. 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
100 

 
161,000 

(26)โครงการซอมแซมถนน คสล. บานน้ําทรง หมู6 (ซ.คุมภู)
ต.ศรีสําราญ อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี กวาง 4 เมตร ยาว 92 
เมตร หนา 15 ซม. 
 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
100 

 
272,000 

รายการ 
 

รายจายจริง 
 

ประมาณการ 

ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 
(1ก.ค.2561) 

ป 2561 ยอดตาง 
(%) 

ป 2562 

(27)โครงการเสริมถนน คสล. บานน้ําทรง หมู 6 (ซ.สันติ)   
ต.ศรีสําราญ อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี กวาง 4 เมตร ยาว 80 
เมตร หนา 15 ซม. 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
100 

 
177,000 

(28)โครงการกอสรางถนน คสล. บานโคกนอย หมู 8 ต.น้ํา        
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โสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี กวาง 5 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 
15 ซม. 

0 0 0 0 0 100 427,000 

(29)โครงการขยายถนน คสล. บานโนนสมบูรณ หมู 9 (แยก
หัวภ-ูบานแมวิ)ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี  กวาง 1 เมตร 
ยาว 198 เมตร หนา 15 ซม. 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
100 

 
131,000 

(30)โครงการขยายถนน คสล. บานโนนสมบูรณ หมู 9      
(ซ.บานแมวิ) ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี กวาง 1 เมตร 
ยาว 163 เมตร หนา 15 ซม. 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
100 

 
91,000 

(31)โครงการกอสรางถนน คสล. บานโนนสมบูรณ หมู 9   
(ซ.บานตูจอย) ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี กวาง 3 เมตร 
ยาว 35 เมตร หนา 15 ซม. 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
100 

 
57,000 

(32)โครงการกอสรางถนน คสล.บานแสงทองพัฒนา หมู 12 
(ซ.บานตูรําไพ) ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี กวาง 2.50
เมตร ยาว 71 เมตร หนา15 ซม. 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
100 

 
97,000 

รายการ รายจายจริง ประมาณการ 
ป 2558 ป 2559 ป 2560 

 
ป 2561 

(1ก.ค.2561) 
ป 2561 ยอดตาง 

(%) 
ป 2562 

(33)โครงการกอสรางถนน คสล. บานแสงทองพัฒนา หมู 12  
(ซ.บานตูเก) ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี กวาง 2.50 เมตร 
ยาว 33 เมตร หนา 15 ซม. 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
100 

 
45,000 

(34)โครงการขยายถนน คสล. บานโนนสมบูรณ หมู 13(ซ.
หนาวัดน้ํา) ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี กวางดานละ 1 
เมตร หนา 15 ซม.ท้ังสองดาน ดานท่ี 1 ยาว 165 เมตร ดาน
ท่ี 2 ยาว 75 เมตร 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
100 

 
138,000 

(35)โครงการกอสรางถนน คสล.บานโนนสมบูรณ หมู 13(ซ.
โรงสีเกา) ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี กวาง 4 เมตร ยาว 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
100 

 
100,000 
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44 เมตร หนา 15 ซม. 
(36)โครงการกอสรางถนน คสล. บานโนนบก หมู 14(ซ.ไป
ฝายนาประชา) ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี กวาง 3 เมตร 
ยาว 110 เมตร หนา 15 ซม. 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
100 

 
179,000 

(37)โครงการกอสรางถนนดิน บานมวง หมู 2 ต.น้ําโสม อ.น้ํา
โสม จ.อุดรธานี กวาง 3 เมตร ยาว 87 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 
เมตร 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
100 

 
12,100 

(38)โครงการซอมแซมถนดินพรอมวางทอ บานมวง หมู 2 ต.
น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี กวาง 3 เมตร ยาว 380 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
100 

 
47,500 

รายการ รายจายจริง ประมาณการ 
ป 2558 ป 2559 ป 2560 

 
ป 2561 

(1ก.ค.2561) 
ป 2561 ยอดตาง 

(%) 
ป 2562 

(39)โครงการซอมแซม ถนน คสล. บานโนนสวรรค หมู 6  
(หนาบานผูชวยผูใหญบาน) ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี 
กวาง 4 เมตร ยาว 22 เมตร หนา 15 ซม. 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
100 

 
51,000 

(40)โครงการกอสรางถนน คสล. บานโนนสวรรค หมู 6 
(ทางเขาศาลากลางบาน)ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี กวาง 
3 เมตร ยาว 58 เมตร หนา 15 ซม. 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
100 

 
95,000 

(41)โครงการซอมแซม ถนน คสล. บานน้ําปด หมู 3(ซอย
บานพอนก) ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี  กวาง 4 เมตร 
ยาว 21 เมตร หนา 15 ซม. 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
100 

 
61,000 

(42)โครงการซอมแซมถนน คสล. บานน้ําปด หมู 3(ซ.บานแม
ออด) ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี กวาง4 เมตร ยาว 31 
เมตร หนา 15 ซม. 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
100 

 
92,000 

(43)โครงการซอมแซมถนน คสล. บานน้ําปด หมู3 (ซอยบาน        
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ตูพึง) ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี กวาง 4 เมตร ยาว 43 
เมตร หนา 15 เซนติเมตร 

0 0 0 0 0 100 126,000 

รวมคาท่ีดินและส่ิงกอสราง 1,208,240.00 304,697.50 1,857,500 0 0 100 2,566,600 
รวมงบลงทุน 1,208,240.00 304,697.50 1,857,500 0 0 100 2,566,600 

  งบอุดหนุน        
        เงินอุดหนุนสวนราชการ        

รายการ 
รายจายจริง ประมาณการ 

ป 2558 ป 2559 ป 2560 
 

ป 2561 
(1ก.ค.2561) 

ป 2561 ยอดตาง 
(%) 

ป 2562 

         (1)อุดหนุนไฟฟาสวนภูมิภาคบานผือ 627,856.57 1,485,445.14 578,306.45 94,925.11 0 100 409,400 
รวมเงินอุดหนุน 627,856.57 1,485,445.14 578,306.45 94,925.11 0 100 409,400 
รวมงบอุดหนุน 627,856.57 1,485,445.14 578,306.45 94,925.11 0 100 409,400 

รวมแผนงานเคหะละชุมชน/งานไฟฟาและถนน 1,836,096.57 1,790,142.64 2,435,806.45 94,925.11 0 100 2,976,000 
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รายงานงบประมาณรายจาย 
ประจําป 2562 

เทศบาลตําบลน้ําโสม อําเภอน้ําโสม จังหวัดอุดรธานี 
รายการ รายจายจริง ประมาณการ 

ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 
(1ก.ค.2561) 

ป 2561 ยอดตาง 
(%) 

ป 2562 

แผนงานเคหะและชุมชน        
งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล        
งบดําเนินการ        
  คาใชสอย        
  รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ        
    โครงการจางเหมาทําความสะอาดหมูบาน 0 0 0 0 0 0 0 

รวมคาใชสอย 0 0 0 0 0 0 0 
  คาวัสดุ        
    วัสดุเครื่องแตงกาย 41,350 32,845 27,880 0 50,000 0 50,000 
วัสดุอ่ืนๆ 0 294,000 48,000 0 60,000 80 108,000 
    วัสดุเก็บกวาดขยะมูลฝอย 0 0 0 0 0 0 0 

รวมคาวัสดุ 41,350.00 326,845 75,880 0 110,000 43.63 158,000 
รวมงบดําเนินการ 41,350.00 326,845 75,880 0 110,000 43.63 158,000 

  งบลงทุน        
  คาท่ีดินและส่ิงกอสราง        
     (1)โครงการกอสรางลานคอนกรีตเสริมเหล็กตลาดสด 0 0 0 0 0 0 0 

 

รายการ รายจายจริง ประมาณการ 
ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2561 ยอดตาง ป 2562 
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(1ก.ค.2561) (%) 
รวมคาท่ีดินและส่ิงกอสราง 0 0 0 0 0 0 0 

รวมงบลงทุน 0 0 0 0 0 0 0 
รวมแผนงานเคหะและชุมชน/งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิง

ปฏิกูล 

 

41,350.00 
 

326,845 
 

75,880 
 

0 
 

110,000 
 

43.63 
 

158,000 

 

  



77 
 

 

80 

รายงานงบประมาณรายจาย 
ประจําป 2562 

เทศบาลตําบลน้ําโสม อําเภอน้ําโสม จังหวัดอุดรธานี 
รายการ รายจายจริง ประมาณการ 

ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 
(1ก.ค.2561) 

ป 2561 ยอดตาง 
(%) 

ป 2562 

แผนงานเคหะและชุมชน        
งานบําบัดน้ําเสีย        
งบดําเนินการ        
  คาใชสอย        
 (1)คาจางเหมาขุดลอกรางระบายน้ําจํานวน12 หมูบาน 0 0 0 0 100,000 100 50,000 
    (2)คาจางเหมาในการกําจัดวัชพืช 0 0 0 0 60,000 -83.33 10,000 

            รวมคาใชสอย 0 0 0 0 160,000 -62.5 60,000 
รวมงบดําเนินการ 0 0 0 0 160,000 -62.5 60,000 

 งบลงทุน        
 คาท่ีดินและส่ิงกอสราง        
    (1)โครงการกอสรางรางระบายน้ํา บานโนนสมบูรณ  หมู 
9(ซอยบานตูสิงห  สนองคุณ) ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี 
กวาง 0.40 เมตร ยาว 34 เมตร ลึกจากปากรางลางไมนอย
กวา 0.60 เมตร  

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
100 

 
89,000 
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รายการ รายจายจริง ประมาณการ 
ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 

(1ก.ค.2561) 
ป 2561 ยอดตาง 

(%) 
ป 2562 

    (2)โครงการซอมแซมบอพักน้ํา บานมวง หมู 2 ต.น้ําโสม 
    อ.น้ําโสมจ.อุดรธานีกวาง1เมตรยาว1เมตรจํานวน 6 บอ  

 
34,000 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

    (3)โครงการซอมแซมบอพักน้ํา บานแสงทองพัฒนา หมู 
    12 ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี กวาง 1 เมตร ยาว 1 
    เมตร จํานวน   15 บอ 

 
85,000 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

   (8)คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 50,000 0 0 0 0 
   (9)โครงการกอสรางรางระบายน้ํา บานน้ําทรง หมู 6  
   ต.ศรีสําราญ อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี กวาง 0.26 เมตร ยาว  
   392 เมตร หนา 0.125 เมตร 

 
0 

 
0 

 
734,000 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 (10)โครงการกอสรางรางระบายน้ํา บานโนนสมบูรณ หมู 9 
ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานนี กวาง 0.40 เมตร ยาว 95 
เมตร 

 
0 

 
0 

 
314,300 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 (11)โครงการกอสรางรางระบายน้ําบานแสงทองพัฒนา หมู 
12 ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี กวาง 0.40 เมตร ยาว 
148 เมตร 

 
0 

 
0 

 
471,000 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

รวมงบลงทุน 119,800.00 0 1,569,300 0 0 100 89,000 
รวมแผนงานเคหะและชุมชน/งานบําบัดน้ําเสีย 119,800.00 0 1,569,300 0 160,000 -6.87 149,000 
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รายงานงบประมาณรายจาย 

ประจําป 2562 
เทศบาลตําบลน้ําโสม อําเภอน้ําโสม จังหวัดอุดรธานี 

รายการ รายจายจริง ประมาณการ 
ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 

(1ก.ค.2561) 
ป 2561 ยอดตาง 

(%) 
ป 2562 

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน        
งานสงเสริมสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน        
งบดําเนินการ        
 คาใชสอย        
 รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ 
 หมวดรายจายอ่ืน 

       

   (1)โครงการคายพอแมรวมใจสายใยครอบครัว 0 0 0 0 0 100 20,000 
   (2)โครงการจัดตั้งโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลตําบลน้ําโสม 0 0 0 0 0 100 100,000 
   (3)โครงการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตามหลักของ 
    ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน ฯ 

0 0 0 0 30,000 0 30,000 

     (4)โครงการสงเสริมคามรูและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
     ผูดอยโอกาส 

53,000 0 0 0 0 0 0 

   (5)โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน 0 0 0 0 0 100 100,000 
   (6)โครงการสงเสริมอาชีด(ระยะสั้น) 0 0 0 0 0 100 30,000 
   (7)โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน/ผูนํา
ชุมชน/ประธานกลุมตางๆ 

0 0 0 0 0 100 20,000 

รายการ รายจายจริง ประมาณการ 
ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 

(1ก.ค.2561) 
ป 2561 ยอดตาง 

(%) 
ป 2562 

     (8)โครงการสงเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชนและ 0 0 0 0 10,000 -100 0 
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กิจกรรมการสนับสนุนการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชนการ
พัฒนาผูนําชุมชนสรางเครือขายองคกรชุมชน 
    (9)โครงการสงเสริมการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมดาน
การพัฒนาสตรี/เด็กเยาวชนและครอบครัว 

0 0 0 0 150,000 -100 0 

    (10)โครงการอบรมเสริมสรางศักยภาพกลุมสตรี 0 0 0 0 0 100 20,000 
    (11)โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของสมเด็จ 
    พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจาฯ 
    พระบรมราชินีนาถ 

 
117,450 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

   (12)โครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตชมรมผูสูงอายุเทศบาลตําบลน้ําโสม 

 

0 
 

0 
 

0 
 

85,900 
 

0 
 

0 
 

0 

  (13)โครงการพัฒนาศักยภาพเสริมสรางความเขมแข็งของ 
   เด็กและสตรี 

 

0 
 

0 
 

17,980 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

  (14)โครงการจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐาน 0 12,640 0 0 0 0 0 
  (15)โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตคน
พิการผูดอยโอกาส 

0 0 0 0 0 100 10,000 

  (15)โครงการสงเสริมกิจกรรมชมรมผูสูงอายุ 0 57,000 0 0 0 0 0 
  (16)โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพใหกับประชาชนฯ 
 

 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

50,000 
 

-100 
 

0 

รายการ รายจายจริง ประมาณการ 
ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 

(1ก.ค.2561) 
ป 2561 ยอดตาง 

(%) 
ป 2562 

  (18)โครงการลูกเสือชาวบานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 

 

219,500 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

  (19)โครงการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชราคน
พิการ 

 

0 
 

0 
 

0 
 

11,700 
 

150,000 
 

-100 
 

0 

รวมคาใชสอย 390,550.00 69,640 17,980 97,600 390,000 -15.38 330,000 
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รวมงบดําเนินการ 390,550.00 69,640 17,980 97,600 390,000 -15.38 330,000 
  งบลงทุน        
  คาท่ีดินและส่ิงกอสราง        
(1)โครงการปรับปรุงซอมแซมศาลากลางบาน บานแสง 
ทองพัฒนา หมู 12 ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี กวาง  
 7.20 เมตร ยาว 18 เมตร หนา 0.10 เมตร 

 
57,600 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

  (2)โครงการกอสรางลาน คสล.บานมวง หมู 2 ต.น้ําโสม  
   อ.น้ําโสมจ.อุดรธานี กวาง30 ม. ยาว35 ม. หนา0.10 ม. 

 
0 

 
298,620 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

  (3)โครงการกอสรางลาน คสล. บานโนนสมบูรณ หมู 13  
  ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี กวาง32เมตร ยาว32 เมตร 
  หนา 0.10 เมตร 

 
0 

 
291,200 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

  (4)โครงการกอสรางลาน คสล. บานโนนภูทอง หมู 15 
ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี กวาง32เมตร ยาว32 เมตร 
   หนา 0.10 เมตร 

 
0 

 
291,200 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

รายการ รายจายจริง ประมาณการ 
ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 

(1ก.ค.2561) 
ป 2561 ยอดตาง 

(%) 
ป 2562 

  (5)โครงการกอสรางศาลาเอนกประสงค บานโนนสวรรค 
  หมู 6 ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี กวาง 8 เมตร  
  ยาว 12 เมตร 

 
0 

 
350,770 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 (6)โครงการกอสรางศาลาเอนกประสงค บานแสงทอง 
  พัฒนาหมู 12  ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี กวาง8เมตร  
  ยาว20เมตร 

0 540,000 0 0 0 0 0 

 (7)โครงการกอสรางศาลาหลักบานประจําหมูบาน บานน้ํา    
  โสม หมู 1 ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี กวาง 2.50 เมตร  
  ยาว 2.50 เมตร 

 
0 

 
43,200 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 
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  (8)โครงการกอสรางหอถังสูง บานน้ําปด หมู 3 ต.น้ําโสม  
  อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี กวาง 3 เมตร ยาว 3 เมตร สูง 9 เมตร 

 

0 
 

233,900 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

  (9)โครงการกอสรางหอถังสูง บานน้ําโสม หมู 1 ต.น้ําโสม  
  อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี กวาง 3 เมตร ยาว 3 เมตร สูง 9 เมตร 

0 233,900 0 0 0 0 0 

  (10)โครงการขุดเจาะบอบาดาล  สํานักงานเทศบาลตําบล 
   น้ําโสม ขนาดทอไมนอยกวา   6 นิ้ว จํานวน 1บอ 

0 120,900 0 0 0 0 0 

  (11)โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานโพน หมู 4 ต.น้ําโสม  
   อ.น้ําโสม จ.อุดรธานีขนาด  ทอไมนอยกวา 6นิ้ว 1บอ 

0 120,900 0 0 0 0 0 
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รายการ รายจายจริง ประมาณการ 
ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 

(1ก.ค.2561) 
ป 2561 ยอดตาง 

(%) 
ป 2562 

  (12)โครงการกอสรางลาน คสล. บานน้ําปด หมู 3 ต.น้ําโสม 
อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี พ้ืนท่ีรวม 649.10 ตารางเมตร หนา 
0.10 เมตร 

0 0 285,100 0 0 0 0 

   (13)โครงการกอสรางหอกระจายขาวประจําหมูบาน บาน
โพน หมู 4 ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี กวาง 1 เมตร ยาว 
1 เมตร สูง 10 เมตร 

0 0 168,203.60 0 0 0 0 

   (14)โครงการเปลี่ยนหลังคา(ศาลากลางบาน) บานโพน หมู 
4 ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี กวาง 7 เมตร ยาว 18 เมตร 

0 0 73,400 0 0 0 0 

   (15)โครงการปรับปรุงตอเติมตลาดสดเทศบาลตําบลน้ําโสม 
บานโพน หมู 4 ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี 

0 0 19,380 0 0 0 0 

   (16)โครงการกอสรางลาน คสล. บานโนนสวรรค หมู 6  
ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี พ้ืนท่ีรวม 233.6ตารางเมตร
หนา 0.15 เมตร 

0 0 141,000 0 0 0 0 

  (17)โครงการตอเติมศาลาพักญาติ บานโนนสวรรค หมู 6  
ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี พ้ืนท่ีใชสอยไมนอยกวา 110 
ตารางเมตร 

 
0 

 
0 

 
233,480 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

  (18)โครงการกอสรางลาน คสล. บานโคกนอย หมู 8 ต.น้ํา
โสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี พ้ืนท่ีรวม 273.2 ตารางเมตร หนา 
0.10 เมตร 

 
0 

 
0 

 
122,000 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 
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รายการ รายจายจริง ประมาณการ 
ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 

(1ก.ค.2561) 
ป 2561 ยอดตาง 

(%) 
ป 2562 

  (19)โครงการกอสรางลาน คสล. บานโคกนอย หมู 8 ต.น้ํา
โสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี พ้ืนท่ี 865.90 ตารางเมตร หนา 
0.10 เมตร 

 
0 

 
0 

 
380,000 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

  (20)โครงการยกระดับพ้ืน คสล. บานโนนสมบูรณ หมู 9 ต.
น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี กวาง 8 เมตร ยาว 12 เมตร 
หนา 0.10 เมตร 

 
0 

 
0 

 
53,200 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

  (21)โครงการกอสรางศาลาเอนกประสงค บานโนนสมบูรณ 
หมู 13 ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี กวาง 8 เมตร ยาว 12 
เมตร พ้ืนท่ีใชสอย 96 ตารางเมตร 

 
0 

 
0 

 
439,000 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

  (22)โครงการติดตั้งปายแนะนําเสนทาง บานน้ําทรง หมู6 
(ทางเขาบานน้ําทรงไปโนนสมบูรณ) ต.ศรีสําราญ อ.น้ําโสม  
จ.อุดรธานี 

 
0 

 
0 

 
6,000 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

  (23)โครงการปรับปรุงซอมแซมศาลาเอนกประสงคอางเก็บ
น้ําบานโนนสมบูรณ 

 

0 
 

0 
 

72,800 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

  (24)โครงการกอสรางหอถังสูงบานน้ําโสม หมู 1 ต.น้ําโสม 
อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี กวาง 3. เมตร ยาว 3 เมตร สูง 9 เมตร 

 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

100 
 

179,000 
 

  (25)โครงการกอสรางหอถังสูงบานมวง หมู 2 ต.น้ําโสม    
อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี กวาง 3. เมตร ยาว 3 เมตร สูง 9 เมตร 

 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

100 
 

179,000 
 

 
รายการ รายจายจริง ประมาณการ 

ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 
(1ก.ค.2561) 

ป 2561 ยอดตาง 
(%) 

ป 2562 
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 (26)โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค)(เปลี่ยนหลังคา
เปนอลูซ่ิงและติดตั้งประตูมวน) บานมวง หมู 2 ต.น้ําโสม    
อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี กวาง 10 เมตร ยาว 24 เมตร 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
100 

 
255,000 

 (27)โครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค(ติดตั้งประตูมวน)
บานโพน หมู 4 ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี กวาง 7 เมตร 
ยาว 24 เมตร 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
100 

 
154,000 

 (28)โครงการกอสราง ลาน คสล. บานโคกนอย หมู 8 ต.น้ํา
โสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี พ้ืนท่ีรวม 134.30 ตร.ม. หนา 
0.10 เมตร 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
100 

 
49,000 

 (29)โครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค(ปูกระเบื้อง)บาน
โนนสมบูรณ หมู 9 ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี กวาง 10 
เมตร ยาว 24 เมตร 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
100 

 
101,000 

 (30)โครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค(ปูกระเบื้อง) บาน
โนนสมบูรณ หมู 9 ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี กวาง 
7.80 เมตร ยาว 5.50 เมตร หนา 0.10 เมตร 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
100 

 
37,000 

 (31)โครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค(เปลี่ยนหลังคา
เปนอลูซ่ิง) บานแสงทองพัฒนา หมู 12 ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม 
จ.อุดรธานี กวาง 10 เมตร ยาว 18 เมตร 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
100 

 
88,000 

รายการ รายจายจริง ประมาณการ 
ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 

(1ก.ค.2561) 
ป 2561 ยอดตาง 

(%) 
ป 2562 

 (32)โครงการกอสรางลาน คสล. บานโนนบก หมู 14 ต.น้าํ
โสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี พ้ืนท่ีรวม 329.80 ตร.ม. หนา 
0.10 เมตร 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
100 

 
120,000 

 (33)โครงการกอสรางลาน คสล. บานโนนภูทอง หมู 15 ต.
น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานิ พ้ืนท่ีรวม 1,126 ตร.ม. หนา 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
100 

 
422,000 
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0.10 เมตร 
 (34)โครงการกอสรางรั้วพรอมประตูสแตนเลส บานโพน หมู 
4 ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี ยาวรวม 148 เมตร สูง 2 
เมตร 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
100 

 
533,000 

 (35)โครงการกอสรางหอกระจายขาวประจําหมูบาน บาน
แสงทองพัฒนา หมุ 12 ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี ขนาด
สูง 10 เมตร 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
100 

 
112,000 

 (36)โครงการกอสราง ลาน คสล. บานโนนสวรรค หมู 6    
ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี  พ้ืนท่ีรวม 588 ตร.ม. หนา 
0.10 เมตร 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
100 

 
215,000 

รวมงบลงทุน 57,600.00 2,524,590 1,993,563.60 0 0 100 2,382,000 
 งบอุดหนุน        
   หมวดเงินอุดหนุน        
    อุดหนุนกิจการท่ีเปนสาธารณะประโยชน        

รายการ รายจายจริง ประมาณการ 
ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 

(1ก.ค.2561) 
ป 2561 ยอดตาง 

(%) 
ป 2562 

     อุดหนุนกลุมอาชีพ กลุม OTOP 0 0 0 0 0 100 30,000 
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 0 0 100 30,000 

รวมแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน/งานสงเสริม 
สนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 

 

448,150 
 

2,594,230 
 

2,011,543.60 
 

97,600 
 

390,000 
 

85.78 
 

2,742,000 
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รายงานงบประมาณรายจาย 

ประจําป 2562 
เทศบาลตําบลน้ําโสม อําเภอน้ําโสม จังหวัดอุดรธานี 

รายการ รายจายจริง ประมาณการ 
ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 

(1ก.ค.2561) 
ป 2561 ยอดตาง 

(%) 
ป 2562 

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ        
งานกีฬาและนันทนาการ        
  งบดําเนินการ        
  คาใชสอย        
  รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขา 
  ลักษณะรายจายหมวดอ่ืน 

       

     (1)โครงการสงเสริมความเปนเลิศทางดานกีฬา 0 0 0 0 10,000 700 80,000 
รวมคาใชสอย 0 0 0 0 10,000 700 80,000 
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รวมงบดําเนินการ 0 0 0 0 10,000 700 80,000 
รวมแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/ 

งานกีฬาและนันทนาการ 
0 0 0 0 

 

10,000 
 

700 
 

80,000 
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รายงานงบประมาณรายจาย 
ประจําป 2562 

เทศบาลตําบลน้ําโสม อําเภอน้ําโสม จังหวัดอุดรธานี 
รายการ รายจายจริง ประมาณการ 

ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 
(1ก.ค.2561) 

ป 2561 ยอดตาง 
(%) 

ป 2562 

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ        
งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น        
  งบดําเนินการ        
  คาใชสอย        
  รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขา 
  ลักษณะรายจายหมวดอ่ืน 

       

    (1)โครงการประเพณีสงกรานต 152,614 149,900 147,250 10,300 100,000 -50 50,000 
    (2)โครงการประเพณีบุญบ้ังไฟ 145,610 183,670 152,545 133,850 100,000 50 150,000 
    (3)โครงการประเพณีแขงเรือ 0 0 0 0 0 0 0 
   (4)โครงการประเพณีลอยกระทง 0 0 0 0 0 0 0 
   (5)โครงการประเพณีเขาพรรษา 14,900 15,000 15,000 0 15,000 0 15,000 
   (6)โครงการจัดงานของดีอําเภอน้ําโสม(รําบวงสรวงฯ) 0 0 0 0 15,000 0 15,000 

รวมคาใชสอย 313,124 348,570 314,795 144,150 230,000 0 230,000 
รวมงบดําเนินการ 313,124 348,570 314,795 144,150 230,000 0 230,000 

รวมแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/ 
งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น 

 

313,124 
 

348,570 
 

314,795 
 

144,150 
 

230,000 
 

0 
 

230,000 
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รายงานงบประมาณรายจาย 

ประจําป 2562 
เทศบาลตําบลน้ําโสม อําเภอน้ําโสม จังหวัดอุดรธานี 

รายการ รายจายจริง ประมาณการ 
ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 

(1ก.ค.2561) 
ป 2561 ยอดตาง 

(%) 
ป 2562 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา        
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา        
  งบบุคลากร        
  หมวดเงินเดือน คาจางประจํา คาจางช่ัวคราว        
  เงินเดือน(ฝายประจํา)        
     เงินเดือนพนักงาน 729,900 821,844 869,130 680,940 948,960 4.98 996,240 
     เงินเพ่ิมตางๆของพนักงาน 2,180 0 0 0 0 0 0 
เงินประจําตําแหนง 0 0 36,000 27,000 36,000 0 36,000 
     คาจางพนักงานจาง 987,582 1,107,450 1,252,150 960,695 1,295,640 2.00 1,321,680 
     เงินเพ่ิมตางๆของพนักงานจาง 64,820 136,250 119,245 82,035 127,820 -9.21 116,040 

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 1,784,482 2,065,544 2,276,525 1,750,670 2,408,420 2.55 2,469,960 
รวมงบบุคลากร 1,784,482 2,065,544 2,276,525 1,750,670 2,408,420 2.55 2,469,960 

  งบดําเนินการ        
  คาตอบแทน        
     เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 0 0 0 0 0 0 0 
     คาชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 2,756 0 10,000 300 40,000 

รายการ รายจายจริง ประมาณการ 
ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 

(1ก.ค.2561) 
ป 2561 ยอดตาง 

(%) 
ป 2562 

     คาเชาบาน 27,600 36,000 36,000 28,000 40,000 -10 36,000 
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     คาลวงเวลา 0    0 0 0 
รวมคาตอบแทน 27,600 36,000 38,756 28,000 50,000 52 76,000 

คาใชสอย        
    รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ        
      คาจางเหมาบริการอ่ืนๆ 28,500 15,500 20,100 0 30,000 0 30,000 
      คาจางสํารวจขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา 0 0 0 0 0 0 0 
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขา 
     ลักษณะรายจายหมวดอ่ืน 

       

      (1)คาเดินทางไปราชการ 21,340 6,800 19,388 4,400 30,000 0 30,000 
(2)ซอมแซมหอกระจายขาวประจําหมูบาน 0 0 0 0 0 0 0 
      คาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสิน 221,990 47,705.40 21,130 11,800 30,000 66.66 50,000 

รวมคาใชสอย 271,830 70,005.40 60,618 16,200 90,000 22.22 110,000 
   คาวัสดุ        
      วัสดุสํานักงาน 30,837 22,615 11,635 5,646 30,000 0 30,000 
      วัสดุคอมพิวเตอร 10,000 28,640 20,895 30,000 30,000 0 30,000 
      วัสดุการเกษตร 6,970 5,040 8,695 0 5,000 0 5,000 
      วัสดุยานพาหนะขนสง 7,510 51,160 5,600 10,100 50,000 -20 40,000 
      วัสดุงานชาง 26,371.39 5,243 2,270 0 0 0 0 

รายการ รายจายจริง ประมาณการ 
ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 

(1ก.ค.2561) 
ป 2561 ยอดตาง 

(%) 
ป 2562 

      วัสดุไฟฟาและวิทยุ 94,240 181,623 127,580 59,265 150,000 33.33 200,000 
วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 0 5,000 -100 0 
       วัสดุกอสราง 0 0 0 237,048 20,000 0 20,000 

รวมคาวัสดุ 175,928.39 294,321 176,675 342,059 290,000 12.06 325,000 
รวมงบดําเนินการ 447,758.39 400,326.40 276,049 386,259 430,000 18.83 511,000 
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   งบลงทุน        
   คาครุภัณฑ        
   ครุภัณฑสํารวจ        
         (1)เทปวัดระยะทาง 0 0 0 0 0 100 3,000 
         (2)เครื่องหาพิกัดGPS 25,000 0 0 0 0 0 0 
         (3)ลอวัดระยะ 5,000 0 0 0 0 0 0 
  ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ        
     (1)เครื่องกําเนิดไฟฟา 0 0 0 0 0 0 0 
     (2)ไมชักฟวสไฟฟาแรงสูง 0 26,000 0 0 0 0 0 
     (3)ถุงมือปองกันไฟฟาแรงสูง 0 0 0 0 0 0 0 
   ครุภัณฑคอมพิวเตอร        
      (1)เครื่องปริ้นเตอร 0 16,000 0 0 0 0 0 
      (2)คอมพิวเตอร 0 0 32,000 0 0 0 0 
 ครุภัณฑโรงงาน        

รายการ รายจายจริง ประมาณการ 
ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 

(1ก.ค.2561) 
ป 2561 ยอดตาง 

(%) 
ป 2562 

       (1)สวานโรตารี ่ 0 0 3,000 0 0 0 0 
       (2)เครื่องเปาลมโปลเวอร 2,800 0 0 0 0 0 0 
ครุภัณฑสํานักงาน        
       (1)ตูเก็บเอกสาร 7,980 0 0 0 0 0 0 
       (2)พัดลมเพดาน 19,368 29,400 0 0 0 0 0 
       (3)เครื่องปรับอากาศ 0 0 40,000 0 0 0 0 
   ครุภัณฑงานบานงานครัว        
       (1)เครื่องทําน้ํารอนน้ําเย็น 0 7,900 6,500 0 0 0 0 
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    ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร        
       (1)กลองดิจิตอล 0 0 0 0 0 0 0 

รวมคาครุภัณฑ 60,148 79,300 81,500 0 0 100 3,000 
รวมงบลงทุน 60,148 79,300 81,500 0 0 100 3,000 

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/ 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

2,292,388.39 
 

2,545,170.40 
 

2,634,074 
 

2,136,929 
 

2,838,420 
 

5.12 
 

2,983,960 
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รายงานงบประมาณรายจาย 

ประจําป 2562 
เทศบาลตําบลน้ําโสม อําเภอน้ําโสม จังหวัดอุดรธานี 

รายการ รายจายจริง ประมาณการ 
ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 

(1ก.ค.2561) 
ป 2561 ยอดตาง 

(%) 
ป 2562 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา        
งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน        
  งบลงทุน        
  คาท่ีดินและส่ิงกอสราง        
    (1)โครงการกอสรางอาคารหอประชุมเทศบาลตําบลน้ํา 
    โสม อําเภอน้ําโสม จังหวัดอุดรธานี  

3,550,000 0 0 0 0 0 0 

    (2)โครงการกอสรางหองน้ําปาชาบานโนนสวรรค หมู 6 ต.
น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี กวาง 4 เมตร ยาว 5 เมตร 
จํานวน 5 หอง 

 
0 

 
0 

 
185,000 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

    (3)โครงการกอสรางหองน้ําคนพิการ (สํานักงานเทศบาล
ตําบลน้ําโสม) หมู 8 ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี กวาง 
2.30 เมตร ยาว 2.30 เมตร พ้ืนท่ี 5.30 เมตร จํานวน 1 หอง 

 
0 

 
0 

 
145,400 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

   (4)โครงการกอสรางหองน้ําสาธารณะ บานโนนสวรรค หมู 
6 ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี กวาง 4 เมตร ยาว 3 เมตร 
จํานวน 4 หอง 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
100 

 
164,000 

รวมคาท่ีดินและส่ิงกอสราง 0 0 330,400 0 0 100 164,000 
รายการ รายจายจริง ประมาณการ 

ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 
(1ก.ค.2561) 

ป 2561 ยอดตาง 
(%) 

ป 2562 

รวมงบลงทุน 3,550,000 0 330,400 0 0 100 164,000 
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รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานกอสราง
โครงสรางพ้ืนฐาน 

 
3,550,000 

 
0 

 
330,400 

 
0 

 
0 

 
100 

 
164,000 
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รายงานงบประมาณรายจาย 
ประจําป 2562 

เทศบาลตําบลน้ําโสม อําเภอน้ําโสม จังหวัดอุดรธานี 
รายการ รายจายจริง ประมาณการ 

ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 
(1ก.ค.2561) 

ป 2561 ยอดตาง 
(%) 

ป 2562 

แผนงานงบกลาง        
งานงบกลาง        
          เงินสํารองจาย 384,667 279,194.88 102,049 183,740.94 600,000 -33.33 400,000 
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 306,850 389,709 345,027.05 253,453 504,000 9.12 550,000 
เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 32,000 36,000 40,300 27,000 36,000 100 36,000 
          เงินชวยเหลือพิเศษ(เงินชวยเหลือคาทําศพ) 0 0 2,000 0 10,000 100 10,000 
          เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 0 0 7,445,300 5,758,700 8,733,600 8.32 9,460,800 
          เบี้ยยังชีพคนพิการ 0 0 2,579,965 1,731,800 3,196,800 15.01 3,676,800 
          เงินสมทบ  กบท. 0 541,985.40 985,942.40 988,329.60 532,000 16.54 620,000 
เงินสมทบกองทุน กบข. 29,653 32,000 0 0 0 0 0 
เงินสมทบกองทุน กสจ. 6,430 6,935.40 7,380 5,020.20 7,940 3.27 8,200 
เงินสมทบ สทท. 0 0 0 0 0 0 0 
          เงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ(ชคบ.) 0 0 55,941.60 39,042 53,000 0 53,000 
รายจายตามขอผูกพัน        
          (1)เงินสมทบ สปสช. 205,298 180,000 180,000 180,000 180,000 0 180,000 
(2)เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 0 30,000 30,000 0 30,000 0 30,000 
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รายงานงบประมาณรายจาย 

ประจําป 2562 
เทศบาลตําบลน้ําโสม อําเภอน้ําโสม จังหวัดอุดรธานี 

รายการ รายจายจริง ประมาณการ 
ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 

(1ก.ค.2561) 
ป 2561 ยอดตาง 

(%) 
ป 2562 

          (3)เงินคาบํารุงสมาคมสันนิบาต 3,270 0 49,111.92 0 54,000 1.85 55,000 
รวมแผนงานงบกลาง/งานงบกลาง 968,168 1,495,824.68 11,823,016.97 9,167,085.74 13,937,340 7.57 15,079,800 

รวมทุกแผนงาน 968,168 41,614,476.96 57,713,760.22 35,170,412.03 61,000,000 6.15 65,000,000 



101 
 

 

   รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป 

ประจําปงบประมาณ 2562 

เทศบาลตําบลนํ้าโสม 

อําเภอน้ําโสม  จังหวัดอุดรธานี 

 

ประมาณการรายจายรวมท้ังส้ิน    7,192,850  บาท  จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน

อุดหนุนท่ัวไป  แยกเปน 

แผนงานบริหารท่ัวไป 

งานบริหารท่ัวไป         รวม 7,192,850 บาท 

งบบุคลากร         รวม 4,666,850 บาท 

 เงินเดือน (ฝายการเมือง)       รวม  1,742,450 บาท 

 เงินเดือนนายก/รองนายก     จํานวน        100,000 บาท 

เพ่ือจายเปนเงินเดือน นายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน เงินคาตอบแทน  
และประโยชนตอบแทนอยางอ่ืน ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี  
ประธานสภา รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ 
นายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีและการจายเบี้ยประชุมกรรมการ 
สภาเทศบาล (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557 เปนเงิน  100,000  บาท 
(ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป/งานบริหารท่ัวไป) 

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก  จํานวน  30,000    บาท 
 เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนง นายกเทศมนตรี 

รองนายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน  
เงินคาตอบแทน และประโยชนตอบแทนอยางอ่ืน ของนายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ นายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
ปละการจายเบี้ยประชุมการสภาเทศบาล (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557 เปนเงิน 
30,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป/งานบริหารท่ัวไป) 

 เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก    จํานวน      30,000   บาท 
  เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษ  นายกเทศมนตรี 

รองนายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน  
เงินคาตอบแทน และประโยชนตอบแทนอยางอ่ืน ของนายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ นายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
ปละการจายเบี้ยประชุมการสภาเทศบาล (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557 เปนเงิน 
30,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป/งานบริหารท่ัวไป) 

 เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี   จํานวน    27,250  บาท 
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  เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี 
  และท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย 
  เงินเดือน เงินคาตอบแทน และประโยชนตอบแทนอยางอ่ืนของ  
  นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
  สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษา 
  นายกเทศมนตรีและการจายเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับท่ี2)
  พ.ศ. 2557 เปนเงิน  27,250 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป/ 
  งานบริหารท่ัวไป)  
 เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล    จํานวน   1,555,200  บาท 
  เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนประธานสภา รองประธานสภา  
  สมาชิกสภาเทศบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน เงิน 
  คาตอบแทน และประโยชนตอบแทนอยางอ่ืนของนายกเทศมนตรี  รอง 
  นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิก 
  สภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีและการ 
  จายเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557 เปนเงิน  
  1,555,200 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป/งานบริหารท่ัวไป) 
 เงินเดือน (ฝายประจํา)       รวม 2,924,400 บาท 
 เงินเดือนพนักงาน      จํานวน 1,913,280  บาท 
  เพ่ือจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปสําหรับพนักงาน 
  เทศบาลเปนเงิน1,913,280  บาท(ปรากฏในแผนงานบริหาร 
  ท่ัวไป/งานบริหารท่ัวไป) 
 เงินประจําตําแหนง      จํานวน    144,000    บาท 
  เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงผูบริหาร(พนักงานเทศบาล) ท่ีมีสิทธิ 
  ไดรับตามระเบียบฯ เปนเงิน 144,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหาร 
  ท่ัวไป/งานบริหารท่ัวไป )  
 คาตอบแทนพิเศษรายเดือนพนักงานเทศบาล   จํานวน    84,000    บาท 
  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพิเศษรายเดือนของพนักงานเทศบาล ท่ีไดรับ 
  เงินประจําตําแหนงผูบริหารในอัตราเดือนละ 7,000 บาท เปนเงิน  
  84,000 บาท(ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป/งานบริหารท่ัวไป) 
 
 คาจางพนักงานจาง      จํานวน736,800บาท 
  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางท่ัวไป พนักงานจางตาม 
  ภารกิจ เปนเงิน 736,800 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป  
  /งานบริหารท่ัวไป) 
 เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง    จํานวน46,320  บาท 
  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจางท่ัวไป 
  และพนักงานจางตามภารกิจตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน 
  เทศบาลจังหวัดอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑการใหพนักงานเทศบาล 
  จังหวัดอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑการใหพนักงานเทศบาล ลูกจาง  
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  และพนักงานจาง ของเทศบาลไดรับเงินเพ่ิมคาครองชีพ ชั่วคราว  
  และคาตอบแทนพิเศษ ตามหนังสือสั่งการดวนท่ีสุด ท่ี มท  
  0809.3/ว155 ลงวันท่ี 2 ตุลาคม 2550 เปนเงิน  46,320 บาท 
  (ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป/งานบริหารท่ัวไป)  
         
งบดําเนินการ         รวม 2,386,000 บาท 

 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ      รวม 1,617,000 บาท 

 คาตอบแทน         รวม  272,000 บาท 

 คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อปท.  จํานวน 150,000 บาท 

   เพ่ือจายเปน 

 (1)เงินประโยชนตอบแทนอ่ืนสําหรับพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา 
และพนักงานจางของเทศบาลตําบลน้ําโสมเปนกรณีพิเศษ(เงินรางวัล 

 ประจําป) ตามหลักเกณฑประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 
 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินคาครองชีพ 
 ชั่วคราวของขาราชการและลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ.2548 

แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี3  พ.ศ.2551 เปนเงิน 150,000 บาท(ปรากฏ 
ในแผนงานบริหารท่ัวไป /งานบริหารท่ัวไป ) 

 คาเบ้ียประชุม     จํานวน 20,000 บาท 
   เพ่ือจายเปนคาเบี้ยประชุมใหแกคณะกรรมการท่ีสภาเทศบาลแตงตั้ง 
   หรือกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งตามกฎหมาย ตามระเบียบกระทรวง 
   มหาดไทยวาดวยเงินเดือน เงินคาตอบแทนและประโยชนตอบแทน 
   อยางอ่ืนของนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรีฯ  พ.ศ. 2547 
   และท่ีแกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี2) พ.ศ.2548 เปนเงิน 20,000 บาท 
   (ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป /งานบริหารท่ัวไป) 
 คาเชาบาน      จํานวน 42,000 บาท 
   เพ่ือจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาลท่ีมีสิทธิไดรับเงิน 

คาเชาบานตามระเบียบฯ  เปนเงิน  42,000  บาท(ปรากฏใน 
แผนงานบริหารท่ัวไป/งานบริหารท่ัวไป) 

 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร    จํานวน 60,000 บาท 
   เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานเทศบาล 
   และผูบริหารฯลฯ ท่ีมีสิทธิไดรับตามระเบียบฯ เปนเงิน 60,000 

บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป / งานบริหารท่ัวไป) 
 

คาใชสอย         รวม  1,185,000 บาท 
 รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ    จํานวน  378,000   บาท 
  (1)คาเชาเครื่องถายเอกสาร      จํานวน  48,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาเชาเครื่องถายเอกสารพรอมปริ้นเตอร 
เพ่ือใชในงานสํานักปลัด  กองคลัง เดือนละ 4,000 บาท เปนเงิน   
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48,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป/งานบริหารท่ัวไป  
 ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป 2561-2564 หนา59 

   (2)คาจางเหมาบริการอ่ืนๆ   จํานวน  300,000 บาท  
    เพ่ือจายเปนคาลงทะเบียนในการฝกอบรมตางๆของพนักงาน  

สังกัดสํานักปลัดฯลฯหรือคาจางเหมาบริการ เชนแรงงานหรือจางบุคคล 
ภายนอกใหทํางานอยางใดอยางหนึ่งเปนเงิน 300,000 บาท(ปรากฏ 
ในแผนงานบริหารท่ัวไป/งานบริหารท่ัวไป )   

                 (3)  คาจางเหมาการประเมินความพึงพอใจตอการใหบริการประชาชน 

    จํานวน 30,000  บาท 

                     เพ่ือจายเปนเงินคาจางเหมาประเมินความพึงพอใจตอการใหบริการ 

    ประชาชน เปนเงิน  30,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป/  

    งานบริหารท่ัวไป) 

 
 รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ   จํานวน 40,000 บาท 

(1)คารับรองของเทศบาลท่ีมีความจําเปนจํานวน  20,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคารับรองของเทศบาลท่ีมีความจําเปนโดย 

ตั้งจายไวไมเกินรอยละ 1ของรายไดจริงจากเงินรายไดของเทศบาล 
ในปงบประมาณท่ีลวงมาแลวเปนเงิน 20,000  บาท  ตามหนังสือ 
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.4/ว2381 ลงวันท่ี 28 กรกฎาคม 
2548 ( ปรากฏตามแผนงานบริหารท่ัวไป / งานบริหารท่ัวไป) 
(2)คารับรองในการประชุมสภาทองถิ่นหรือคณะกรรมการหรือ 
คณะอนุกรรมการ จํานวน  20,000 บาท  

เพ่ือจายเปนคารับรองในการประชุมสภาทองถ่ินหรือ 
คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีไดรับแตงตั้งตามกฎหมาย 
ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.4 / ว2381  
ลงวันท่ี  28 กรกฎาคม2548  เปนเงิน 20,000 บาท (ปรากฏ 
ตามแผนงานบริหารท่ัวไป/งานบริหารท่ัวไป ) 
 

 รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะหมวดรายจายอ่ืนจํานวน   517,000   บาท 
(1)คาใชจายในการเดินทางไปราชการ  จํานวน  300,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
และนอกราชอาณาจักรเชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาท่ีพัก 
ฯลฯ เปนเงิน 300,000 บาท  (ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป/งาน 
บริหารท่ัวไป ) 
(2)คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม และพวงมาลา  จํานวน  7,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดซ้ือหรือจาทําพวงมาลา 
 พวงมาลัยพานพุม ชอดอกไม กระเชาดอกไมสําหรับใชในงานพิธี 
และวันสําคัญตาง ๆ เชน   วันเฉลิมพระชนมพรรษา  วันปยะมหาราช 
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เปนตนเปนเงิน  7,000 บาท(ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป/ งานบริหารท่ัวไป ) 
(3) โครงการปองกันการทุจริต    จํานวนเงิน  10,000 บาท 
 เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการอบรมใหความรูเก่ียวกับ 
การปองกันการทุจริตและมาตรการ แนวทางการปองกันการทุจริต 
ของพนักงานเทศบาล เปนเงิน 10,000  บาท(ปรากฏในแผนงาน 
บริหารท่ัวไป/งานบริหารท่ัวไป )ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป 2561-2564 
หนา60 
(4) โครงการสงเสริมความรูเกี่ยวกับประชาธิปไตย              จํานวนเงิน     10,000 บาท 
 เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการสงเสริมความรูเก่ียวกับ 
ประชาธิปไตยและการมีสวนรวมของประชาชน เปนเงิน 10,000  บาท 
(ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป/งานบริหารท่ัวไป )ปรากฏใน 
แผนพัฒนาสี่ป 2561-2564 หนา 57 
(6) โครงการจัดงานของดีอําเภอน้ําโสม     จํานวนเงิน   10,000  บาท 
 เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดนิทรรศการงานวันของดี 
อําเภอน้ําโสม เปนเงิน 10,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป 
/งานบริหารท่ัวไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป 2561-2564 หนา55 
(7)  โครงการสรางความปรองดองสมานฉันท  จํานวนเงิน  10,000  บาท 
 เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการสรางความปรองดอง 
สมานฉันท เปนเงิน 10,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป 
/ งานบริหารท่ัวไป) ปรากฏใน แผนพัฒนาสามสี่ป 2561-2564 หนา57 
(8) โครงการจัดทําคูมือประชาสัมพันธงานทะเบียนราษฎร   จํานวนเงิน  10,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาจางเหมาในการจัดทําคูมืองานทะเบียนราษฎร 

          เปนเงิน  10,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป/งานบริหาร 
          ท่ัวไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป 2561-2564 เพ่ิมเติมฉบับท่ี4 หนา72 
  (9)  โครงการอบรมเพ่ือใหความรูดานการปฏิบัติงานตาม จํานวนเงิน 50,000 บาท 

นโยบายผูบริหาร     
เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการอบรมเพ่ือใหความรูดานการ 

          ปฏิบัติตามนโยบายผูบริหาร ประกอบดวย คณะผูบริหาร 
        สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจางเทศบาล  

เปนเงิน50,000  บาท(ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป/ 
งานบริหารท่ัวไป )ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป 2561-2564 เพ่ิม 
เติมฉบับท่ี 1หนา56 
(10)  โครงการฝกอบรม คุณธรรมจริยธรรม  จํานวนเงิน  10,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการฝกอบรมคุณธรรมจริยธรรม 

   ประกอบดวย คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน 
   เทศบาล และพนักงานจางเทศบาล   เปนเงิน 10,000 บาท   
   (ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป/งานบริหารท่ัวไป) ปรากฏใน 
   แผนพัฒนาสี่ป 2561-2564 เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1หนา55 
   (11) โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี  จํานวนเงิน  100,000  บาท 
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   เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภา 
   เทศบาล และนายกเทศมนตรี  เปนเงิน 100,000 บาท  
   (ปรากฏในแผน งานบริหารงานท่ัวไป/งานบริหารท่ัวไป)  
   ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป 2561-2564  เพ่ิมเติมฉบับท่ี1หนา57 
คาบํารุงรักษาและซอมแซม      จํานวน  250,000  บาท 

เพ่ือจายเปนเงินคาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑ และสิ่งกอสรางตาง ๆ   
เชน   ยานพาหนะ   โตะ เกาอ้ี เตนท  คอมพิวเตอร เครื่องปริ้นตเตอร   
สิ่งกอสรางอาคารสํานักงาน หองน้ํา หองประชุม  ระบบสาธารณูปโภค  
ของเทศบาล   ฯลฯเปนเงิน 250,000บาท (ปรากฏ ในแผนงานบริหารท่ัวไป  
/ งานบริหารท่ัวไป ) 

คาวัสดุ           รวม 160,000 บาท 
 วัสดุสํานักงาน         
  เพ่ือจายเปนเงินคาจัดซ้ือวัสดุสํานักงาน เชน ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ 
  ตราสัญลักษณ เสาธง เพ่ือประดับในวันสําคัญของชาติ กระดาษ ปากกา  
  ดินสอ แฟม ฯลฯ  เปนเงิน  50,000  บาท (ปรากฏในแผนงานบริหาร 
  งานท่ัวไป / งานบริหารท่ัวไป) 
 วัสดุงานบานงานครัว 
  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุงานบานงานครัว เชน กระดาษชําระ ไมกวาด  
  ไมกวาดขนไก ผงซักฟอก น้ํายาลางจาน จาน แกว ถวย ท่ีนอน เตาไฟฟา  
  เตาแกซ กระติกน้ํารอน ฯลฯ เปนเงิน  20,000  บาท (ปรากฏในแผนงาน 
  บริหารท่ัวไป / งานบริหารท่ัวไป) 
 วัสดุยานพาหนะและขนสง 
  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ยางนอก 
  ยางใน หัวเทียน น้ํามันเบรก กระจก ฟลมกรองแสง ฯลฯ เปนเงิน  
  40,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป/งานบริหารท่ัวไป) 
 วัสดุโฆษณาและเผยแพร 
  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน แผนปาย พูกัน  
  สี ฟลมสไลด รูปสีหรือขาวดํา ท่ีไดจากการลาง อัด ขยาย ฯลฯ  
  เปนเงิน 15,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป/งานบริหารท่ัวไป) 
 วัสดุคอมพิวเตอร 
  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร เชน Diskette  Mouse  
  กระดาษตอเนื่อง หมึกพิมพ ผาหมึกพิมพคอมพิวเตอร หมึกเครื่องปริ้นเตอร 
  ฯลฯ เปนเงิน  30,000  บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป/งานบริหารไป) 
 วัสดุอ่ืน ๆ  
  สําหรับจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุอุปกรณอ่ืน ๆ ท่ีไมประเภทคาวัสดุใดๆ 
  เปนเงิน 5,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป/งานบริหารท่ัวไป) 
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คาสาธารณูปโภค        รวม  769,000  บาท 
 คาไฟฟา       จํานวน  500,000 บาท 
  เพ่ือจายเปนคาไฟฟาท่ีใชในสํานักงานเทศบาล ตลาดสด สวนหยอม  
  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และการใชกระแสไฟฟาสาธารณะ ในเขตเทศบาล 
  เปนเงิน 500,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป/งานบริหารท่ัวไป) 
 คาน้ําประปา      จํานวน 100,000 บาท 
  เพ่ือจายเปนคาน้ําประปาท่ีใชในสํานักงานเทศบาล  ตลาดสด  
  หองน้ําตลาดสด เปนเงิน 100,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป/ 
  งานบริหารท่ัวไป) 

คาโทรศัพท      จํานวน   25,000  บาท 
 เพ่ือจายเปนคาโทรศัพททางใกลทางไกล ฯลฯ ท่ีใชใน 
  สํานักงานเทศบาล คาใชจายท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับการใชบริการ  
  เชน คาบํารุงรักษาสาย คาเชาเครื่อง คาเชาหมายเลข ฯลฯ 
  เปนเงิน 25,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป/ 
      งานบริหารท่ัวไป) 
 คาไปรษณีย      จํานวน  20,000  บาท 
 เพ่ือจายเปนคาไปรษณีย  คาโทรเลข คาธนาณัติ  คาซ้ือดวงตราไปรษณียากร   
 ของหนวยงานตาง ๆ ของเทศบาล ในการติดตอราชการ เปนเงิน 20,000 บาท 
  (ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป/งานบริหารท่ัวไป) 
 คาบริการทางโทรคมนาคม    จํานวน 124,000 บาท 
 (1) เพ่ือจายเปนคาสมาชิกอินเตอรเน็ตในการติดตอราชการ 
   และขอมูลขาวสารของหนวยงาน เปนเงิน   120,000 บาท  
   (ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป/งานบริหารท่ัวไป) 
 (2) เพ่ือเปนคาใชจายในการเชาพ้ืนท่ีเว็บไซต (Hosting)  
   และคาจดทะเบียนโดเมน เปนเงิน 2,000 บาท (ปรากฏใน 
   แผนงานบริหารท่ัวไป/งานบริหารท่ัวไป) 
                (3) เพ่ือเปนคาใชจายในการเชา Web site application ระบบ 
  งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกสและระบบบริหารงานบุคคล 
  ทองถ่ิน เปนเงิน 2,000 บาท(ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป 
  /งานบริหารท่ัวไป) 
 

งบเงินอุดหนุน         รวม   80,000  บาท 
 หมวดเงินอุดหนุน       รวม   80,000  บาท 
 เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น   รวม     30,000  บาท 
 (1) เพ่ืออุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นเทศบาลตําบลนางัว 
  เพ่ืออุดหนุนศูนยปฏิบัติงานรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร 
                     ปกครองสวนทองถ่ิน เปนเงิน 30,000 บาท (ปรากฏในแผนงานท่ัวไป 

/บริหารงานท่ัวไป) และปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป 2561-2564 เพ่ิมเติม 
ฉบับท่ี4หนา120 
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 เงินอุดหนุนสวนราชการ     รวม    50,000  บาท 
 (1) อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอน้ําโสม 
  ตามโครงการสนับสนุนการรับบริจาคโลหิต เปนเงิน 
  10,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป/งาน 

บริหารท่ัวไป)และปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป 2561-2654 หนา116 
 (2) อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอน้ําโสม 
  ตามโครงการงานรัฐพิธีและวันสําคัญ เปนเงิน 20,000 บาท 
  (ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป/งานบริหารท่ัวไป) และ 

ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป 2561-2564 หนา115 
 (3) อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอน้ําโสม  
  ตามโครงการอุดหนุนงานประจําปงานทุงศรีเมืองอุดรธานี  
  เปนเงิน 20,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป/ 

แผนงานท่ัวไป) และปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป 2561-2564 หนา115 
 
งบลงทุน          รวม 60,000 บาท 
หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและส่ิงกอสราง       รวม 60,000 บาท 
  คาครุภัณฑ         รวม 60,000 บาท
  ครุภัณฑสํานักงาน      รวม     40,000  บาท 

 (1)  ตูเหล็กหนาเปด     จํานวน  13,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือตูเหล็กหนาเปด มีชองก้ันแฟม 40 ชอง  

จํานวน 2 หลัง ๆ ละ 6,500 บาท  เปนเงิน  13,000 บาทราคา 
ตามทองตลาดปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป /งานบริหารท่ัวไป  
และปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป 2561-2564 หนา130 
(2)  ตูเหล็กทึบ ๒ ล้ินชัก     จํานวน  11,000  บาท 

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือตูเหล็กทึบ 2 ลิ้นชัก 
จํานวน 2 หลัง ๆ ละ 5,500 บาท  เปนเงิน  11,000 บาทราคา 
ตามทองตลาดปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป /งานบริหารท่ัวไป  
และปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป 2561-2564 หนา130 
(3)  โตะทํางาน       จํานวน  10,000    บาท 

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือโตะทํางาน จํานวน 2 ชุดๆละ 5,000 บาท  
เปนเงิน  10,000 บาทราคาตามทองตลาดปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป  
/งานบริหารท่ัวไป และปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป 2562-2565 หนา130 
 
 

(4)เครื่องโทรศัพท      จํานวน  6,000  บาท 
 เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องโทรศัพท จํานวน 1 เครื่องๆละ 6,000 บาท 
เปนเงิน 6,000 บาท ราคาตามทองตลาดปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป 
/งานบริหารท่ัวไปและปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป 2562-2565 หนา130 
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร       รวม  20,000  บาท 
 (1)  เครื่องสแกนเนอร     จํานวน  20,000  บาท 

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องสแกนเนอร สําหรับแสกน 
เอกสาร ชนิดปอนกระดาษขนาด A4 อัตโนมัติ (Auto Document  
Feeder) ไดไมนอยกวา 50 แผน สามารถแสกนเอกสารได 2 หนาแบบ 
อัตโนมัติ มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมนอยกวา 600x600 dpi  
มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ไดไมนอยกวา 20 ppm  
สามารถสแกนเอกสารไดไมนอยกวากระดาษขนาด A4  มีชองเชื่อมตอ 
(Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 
1 ชอง จํานวน  1เครื่องๆละ 20,000บาท เปนเงิน 20,000บาท 
ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป /งานบริหาร 
ท่ัวไป ) และปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป  2561-2564 หนา169 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป 
ประจําปงบประมาณ  2562 

เทศบาลตําบลนํ้าโสม 
อําเภอน้ําโสม  จังหวัดอุดรธานี 

ประมาณการรายจายรวมท้ังส้ิน  1,588,240 บาท  จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน

อุดหนุนท่ัวไป  แยกเปน 

แผนงานบริหารท่ัวไป 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ       รวม 1,588,240  บาท 

 งบบุคลากร         รวม 1,286,240 บาท 

 เงินเดือน(ฝายประจํา)       รวม 1,286,240 บาท 

   เงินเดือนพนักงาน        จํานวน 967,760บาท 

 เพ่ือจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปสําหรับ 

พนักงานเทศบาล  เปนเงิน 967,760 บาท (ปรากฏในแผนงาน 

บริหารท่ัวไป/งานวางแผนสถิติและวิชาการ ) 

   เงินประจําตําแหนง        จํานวน 36,000  บาท 

เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงผูบริหาร(พนักงานเทศบาล)ท่ีมี  

สิทธิไดรับตามระเบียบฯ เปนเงิน 36,000 บาท(ปรากฏในแผนงาน 

บริหารท่ัวไป/งานวางแผนสถิติและวิชาการ ) 

   คาจางพนักงานจาง        จํานวน  246,480 บาท 
   เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางท่ัวไปพนักงานจางตามภารกิจ 

เปนเงิน 246,480 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป/งานวาง 

แผนสถิติและวิชาการ)  

 เงินเพ่ิมตางๆของพนักงานจาง      จํานวน  36,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจางท่ัวไป 

   และพนักงานจางตามภารกิจตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน 

   เทศบาลจังหวัดอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑการใหพนักงานเทศบาล  

   ลูกจาง และพนักงานจาง ของเทศบาล ไดรับเงินเพ่ิมคาครองชีพ 

   ชั่วคราว และคาตอบแทนพิเศษ ตามหนังสือสั่งการดวนท่ีสุด ท่ี 

   มท 0809.3/ว155ลงวันท่ี 2ตุลาคม2550เปนเงิน 36,000 บาท 

(ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป/ งานวางแผนสถิติและวิชาการ) 
 

งบดําเนินการ                     รวม  302,000 บาท 

หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ           รวม  302,000 บาท 

 คาใชสอย                       รวม  222,000 บาท 
 รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ      จํานวน  152,000 บาท 
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   (1)คาจางเหมาบริการในการจัดทําวารสารของเทศบาล  
    เพ่ือจายเปนคาจางเหมาในการจัดทําวารสารของเทศบาล 
   ตําบลน้ําโสม เปนเงิน 30,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป 

/งานวางแผนสถิติและวิชาการ  )ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป  

2561-2564 หนา57 

   (2)คาจางเหมาบริการอ่ืนๆ   
    เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการงานอ่ืนๆในกองวิชาการฯ 
   เพ่ือจายเปนคาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ คาถายเอกสาร คา 
   ธรรมเนียม และคาลงทะเบียนตาง ๆ คาจางเหมาอ่ืน ฯลฯ  
   เปนเงิน  62,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป/ 
   งานวางแผนสถิติและวิชาการ  ) 
   (3)คาเชาเครื่องถายเอกสาร 
    เพ่ือจายเปนคาเชาเครื่องถายเอกสารพรอมปริ้นเตอรเพ่ือใช 
   ในงานกองวิชาการฯ  กองสาธารณสุขฯ กองคลัง เปนเงิน 60,000 บาท  
   (ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป/งานวางแผนสถิติและวิชาการ  ) 
   ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป2561-2564เพ่ิมเติมฉบับท่ี4 หนา72 
 
 รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะหมวดรายจายอ่ืน         จํานวน  60,000 บาท 

(1)คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 
   เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช 

อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง   
คาพาหนะ  คาเชาท่ีพักฯลฯเปนเงิน  30,000 บาท (ปรากฏ 
ในแผนงานบริหารท่ัวไป/งานวางแผนสถิติและวิชาการ) 

   (2)โครงการปรับปรุงและบูรณาการการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป 
    เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการบูรณาการการจัดทํา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน 4ป เปนเงิน 30,000 บาท (ปรากฏในแผนงาน 
บริหารท่ัวไป/งานวางแผนสถิติและวิชาการ) ปรากฏในแผนพัฒนา 
ทองถ่ิน 4 ป 2561-2564เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1 หนา55 
 

 คาบํารุงรักษาและซอมแซม              จํานวน 10,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนเงินคาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑ และ สิ่งกอสราง 
    ตาง ๆ  เชน    โตะ เกาอ้ี   คอมพิวเตอร สิ่งกอสรางของเทศบาล   
    ฯลฯเปนเงิน 10,000   บาท(ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป/ 
    งานวางแผนสถิติและวิชาการ) 
 
 คาวัสดุ          รวม 80,000บาท 
 วัสดุสํานักงาน 
    เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ  ปากกา ดินสอ 
     เครื่องเขียนแบบพิมพ  เปนตนเปนเงิน 40,000บาท(ปรากฏในแผน 
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    งานบริหารท่ัวไป/งานวางแผนสถิติและวิชาการ  ) 
 วัสดุโฆษณาและเผยแพร 
   เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพรเชน แผนปาย พูกัน 
   สี   ฟลมสไลด รูปสีหรือขาวดํา  ท่ีไดจากการลาง อัด ขยายฯลฯ 
    เปนเงิน 10,000 บาท(ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป/งานวาง 
    แผนสถิติและวิชาการ  ) 
 วัสดุคอมพิวเตอร 
   เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร เชน  Diskette   Mouse  
   หมึกปริ้นเตอร  กระดาษตอเนื่อง ผาหมึกพิมพคอมพิวเตอรฯลฯ 
    เปนเงิน 30,000 บาท(ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป/งานวาง 
    แผนสถิติและวิชาการ  ) 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป 

ประจําปงบประมาณ 2562 

เทศบาลตําบลน้ําโสม 

อําเภอน้ําโสม จังหวัดอุดรธานี 

ประมาณการรายจาย รวมท้ังส้ิน 4,045,920 บาท จายจากเงินรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน

อุดหนุนท่ัวไป   แยกเปน 

แผนงานบริหารท่ัวไป 

งานบริหารงานคลัง        รวม 4,045,920 บาท 

งบบุคลากร         รวม 2,577,720 บาท 

 เงินเดือน (ฝายประจํา)       รวม 2,577,720บาท 

 เงินเดือนพนักงาน      จํานวน 1,445,580 บาท 

  เพ่ือจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน 

ประจําปสําหรับพนักงานเทศบาล เปนเงิน  

1,445,580 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป 

/งานบริหารงานคลัง) 

 เงินประจําตําแหนง      จํานวน 85,200 บาท 

  เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงผูบริหาร(พนักงาน 

เทศบาล)ท่ีมีสิทธิไดรับตามระเบียบฯเปนเงิน 

85,200 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป 

/งานบริหารงานคลัง) 

 คาตอบแทนพิเศษรายเดือนพนักงานเทศบาล   จํานวน 67,200 บาท 

  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพิเศษรายเดือนพนักงาน 

เทศบาลท่ีไดรับเงินประจําตําแหนงผูบริหารในอัตรา 

เดือนละ 5,600 บาท จํานวน 12 เดือน   เปนเงิน  

67,200 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป/งาน 

บริหารงานคลัง) 

 

 

 

 คาจางพนักงานจาง      จํานวน 887,400 บาท 

  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางท่ัวไป,พนักงาน 

จางตามภารกิจ เปนเงิน 887,400 บาท(ปรากฏใน 

แผนงานบริหารท่ัวไป/งานบริหารงานคลัง) 

 เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง     จํานวน 92,340 บาท 
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  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงาน 

จางท่ัวไปและพนักงานจางตามภารกิจ ตามประกาศคณะ 

กรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุดรธานีเรื่องหลักเกณฑ 

การใหพนักงานเทศบาล  ลูกจาง  และพนักงานจาง ของ 

เทศบาลไดรับเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราว และคาตอบแทน 

พิเศษ ตามหนังสือสั่งการดวนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 155  

ลงวันท่ี 2ตุลาคม 2550 เปนเงิน 92,340 บาท (ปรากฏใน 

แผนงานบริหารท่ัวไป/งานบริหารงานคลัง) 

 

งบดําเนินการ         รวม 1,451,000 บาท 

 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ     รวม 1,451,000 บาท 

 คาตอบแทน        รวม     19,000 บาท 

 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 

  เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงาน 

เทศบาลและผูบริหาร ฯลฯ ท่ีมีสิทธิไดรับเงินตามระเบียบฯ  

เปนเงิน 19,000 บาท(ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป/ 

งานบริหารงานคลัง) 

 คาใชสอย        รวม   612,000 บาท 

 รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ      รวม   502,000 บาท 

(1) คาจางเหมาบริการตามโครงการปรับปรุงแผนท่ีภาษี 

และทะเบียนทรัพยสิน 

เพ่ือรวบรวมขอมูลดานการคลัง จัดเก็บภาษีอยางมีระบบ 

สามารถตรวจสอบไดถูกตองครบถวนสมบูรณและปรับ 

ปรุงระบบแผนท่ีภาษีใหเปนปจจุบันใชประโยชนในการบริหาร 

งานของเทศบาล เปนเงิน 260,000 บาท (ปรากฏในแผนงาน 

บริหารท่ัวไป/งานบริหารงานคลัง) ปรากฏตามแผนพัฒนาทอง 

ถ่ิน 4 ป 2561-2564 เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1 หนา 59 

(2) คาจางเหมาบริการเก็บเงินคาขยะและคาตลาดเทศบาล 

เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการตามโครงการจางเหมาบริการเก็บ 

เงินคาขยะและคาตลาดเทศบาล จํานวน 1 คน อัตราเดือนละ  

9,000 บาท จํานวน 6 เดือน เปนเงิน 108,000 บาท  (ปรากฏ 

ในแผนงานบริหารท่ัวไป/งานบริหารงานคลัง) ปรากฏตามแผน 

พัฒนาทองถ่ิน 4 ป 2561-2564  หนา 58 
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(3) คาจางเหมาบริการเก็บขอมูลท่ีดินและปรับปรุงขอมูล 

เพ่ือใชในการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง ป2562  

เปนตนไป   จํานวน 1 คน  อัตราเดือนละ 9,000 บาท  

จํานวน 6 เดือนเปนเงิน 54,000 บาท (ปรากฏในแผนงาน 

บริหารท่ัวไป/งานบริหารงานคลัง) ปรากฏตามแผนพัฒนา 

ทองถ่ิน 4 ป 2561-2564 เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1 หนา 60 

(4) คาจางเหมาบริการอ่ืน ๆ  

เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการงานอ่ืน ๆ ในกองคลัง เปนคาเย็บ 

หนังสือ เขาปกหนังสือ คาถายเอกสาร คาธรรมเนียม และคาลง 

ทะเบียนตาง ๆ  คาจางเหมาอ่ืน ฯลฯ  เปนเงิน 80,000 บาท  

(ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป/งานบริหารงานคลัง) 

 รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะหมวดรายจายอ่ืน   จํานวน 70,000 บาท 

(1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการและนอกราช 

อาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก ฯลฯ  

เปนเงิน 70,000 บาท  (ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป/งาน 

บริหารงานคลัง) 

 

 

 คาบํารุงรักษาและซอมแซม      จํานวน 40,000 บาท 

  เพ่ือจายเปนเงินคาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑตาง ๆ เชน  

ยานพาหนะ เครื่องพิมพดีด โตะ เกาอ้ี คอมพิวเตอร ฯลฯ  

เปนเงิน 40,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป/ 

งานบริหารงานคลัง) 

 คาวัสดุ         รวม 820,000 บาท 

 คาวัสดุสํานักงาน 

  เพ่ือจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ  

เครื่องเขียนแบบพิมพ ฯลฯ เปนเงิน 70,000 บาท(ปรากฏ 

ในแผนงานบริหารท่ัวไป/งานบริหารงานคลัง) 

 คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร 

  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน แผนปาย  

พูกัน สี พิลมสไลด รูปสีหรือขาวดํา ท่ีไดจากการลาง อัด ขยาย  

ฯลฯ เปนเงิน 10,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป/ 

งานบริหารงานคลัง) 
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 คาวัสดุคอมพิวเตอร 

  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร เชน Diskette mouse  

หมึกปริ้นเตอร กระดาษตอเนื่อง ผาหมึกพิมพคอมพิวเตอร ฯลฯ  

เปนเงิน 40,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป/งานบริหาร 

งานคลัง) 

 คาวัสดุน้ํามันเช้ือเพลิงและหลอล่ืน 

  เพ่ือจายเปนคาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น สําหรับรถยนตและ 

รถจักรยานยนตสวนกลางของเทศบาลตําบลน้ําโสม เปนเงิน  

700,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป/งานบริหาร 

งานคลัง) 

 

 

 

 

 งบลงทุน        รวม 17,200 บาท 

 หมวดครุภัณฑท่ีดินและส่ิงกอสราง     รวม     17,200  บาท 

 ครุภัณฑสํานักงาน     รวม 17,200 บาท 

 ตูเหล็กเก็บเอกสาร 4 ล้ินชัก  

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือตูเหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก จํานวน 3  

ตู ๆ ละ 4,400 บาท เปนเงิน 13,200 บาท (ปรากฏในแผน 

งานบริหารท่ัวไป/งานบริหารงานคลัง)ปรากฏตามแผนพัฒนา 

ทองถ่ิน 4 ป 2561-2564 หนา130 

ช้ันเก็บเอกสารทรงสูง 

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือชั้นเก็บเอกสารทรงสูง 4 ชั้น (8 ชอง)  

ไม ขนาด กวาง 0.80 เมตร สูง 1.60 เมตร ลึก 0.40 เมตร 

จํานวน 1 ตู เปนเงิน 4,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหาร 

ท่ัวไป/งานบริหารงานคลัง) ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  

4 ป 2561-2564 หนา130 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป 

ประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๒ 

เทศบาลตําบลนํ้าโสม 

อําเภอน้ําโสม  จังหวัดอุดรธานี 

ประมาณการรายจายรวมท้ังส้ิน  2,353,840    บาท  จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน

อุดหนุนท่ัวไป  แยกเปน 

แผนงานรักษาความสงบภายใน 

งานบริหารท่ัวไป เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน    รวม 2,353,840   บาท 

 งบบุคลากร        รวม 965,340 บาท 

  เงินเดือน(ฝายประจํา)      รวม 965,340 บาท 

  คาจางพนักงานจาง      จํานวน  879,600บาท 

   เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางท่ัวไปพนักงานจางตามภารกิจ 

เปนเงิน 879,600บาท (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน/ 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน) 

  เงินเพ่ิมตางๆของพนักงานจาง     จํานวน 85,740 บาท 

   เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจางท่ัวไป 

   และพนักงานจางตามภารกิจตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน 

   เทศบาลจังหวัดอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑการใหพนักงานเทศบาล  

   ลูกจาง และพนักงานจาง ของเทศบาล ไดรับเงินเพ่ิมคาครองชีพ 

   ชั่วคราว และคาตอบแทนพิเศษ ตามหนังสือสั่งการดวนท่ีสุด ท่ี 

   มท0809.5/ว 81ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2557เปนเงิน 85,740บาท 

(ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน/งานบริหารท่ัวไปเก่ียว 

กับการรักษาความสงบภายใน) 

 

 งบดําเนินการ        รวม  756,500 บาท 

 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ      รวม     756,500 บาท 

  คาตอบแทน        รวม   30,000 บาท 

  คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก 
   พนักงานเทศบาล  ท่ีมีสิทธิไดตามระเบียบฯ  เปนเงิน  10,000  บาท  
   (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน/งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ 
   การรักษาความสงบภายใน) 
   
  คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  จํานวน 20,000 บาท 
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   เพ่ือจายเปนตอบแทนการปฏิบัติราชการแกสมาชิก  อปพร.    
   เพ่ือเปนการชดเชยการงานหรือเวลาท่ีเสียไปเพ่ือสนับสนุนการ 
   ปฏิบัติหนาท่ีในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือการปฏิบัติ 
   หนาท่ีอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามระเบียบฯ  
   เปนเงิน  20,000  บาท (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน/ 
   งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน) 
 
คาใชสอย         รวม 526,500 บาท 

  รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ    จํานวน  40,000   บาท 

 (1)คาจางเหมาบริการอ่ืน ๆ    จํานวน 40,000 บาท 
  เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการอ่ืน ๆ  จายเปนคาเย็บหนังสือ   
  เขาปกหนังสือ  คาถายเอกสาร  คาธรรมเนียม  คาลงทะเบียน 
  ในการฝก อบรมตาง ๆ  ของพนักงาน  เจาหนาท่ีหรือลูกจาง 
  ในงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  คาจางเหมาอ่ืน ๆ  ฯลฯ 
  เปนเงิน  40,000  บาท(ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน/ 
  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน) 
 
  รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะหมวดรายจายอ่ืน จํานวน  456,500บาท 

(1) โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุชวงเทศกาลปใหม  
เพ่ือจายเปนตอบแทนการปฏิบัติราชการแกสมาชิก  อปพร.    
ในการตั้งจุดบริการประชาชนในชวงเทศบาลปใหมจํานวน  7  
วัน ๆ ละ 10 คน ละ ๆ 300  บาท  ท้ังหมด  4  จุด เปนเงิน 
84,000บาท  (ปรากฏตามแผนงานรักษาความสงบภายใน/ 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน)  และ 
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป2561-2564 เพ่ิมเติมฉบับท่ี4หนา 75 
(2) โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุชวงเทศกาลสงกรานต  
เพ่ือจายเปนตอบแทนการปฏิบัติราชการแกสมาชิก  อปพร.    
ในการตั้งจุดบริการประชาชนในชวงเทศบาลสงกรานต   
จํานวน  7 วัน ๆ ละ 10 คน ละ ๆ 300  บาท  ท้ังหมด   
4  จุด  เปนเงิน 84,000 บาท  (ปรากฏตามแผนงาน 
รักษาความสงบภายใน/งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการ 
รักษาความสงบภายใน)  และปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป  
2561-2545 เพ่ิมเติมฉบับท่ี4  หนา 75 

  (3)โครงการกิจกรรมเนื่องในวัน อปพร.   
เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการกิจกรรมเนื่องในวัน อปพร. 
เปนเงิน  10,000 บาท (ปรากฏตามแผนงานรักษาความสงบ 
ภายใน/งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน)   
และปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป2561-2564 หนา 65 
(4)โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด   



119 
 

 

กิจกรรมสงเสริมการบําบัดฟนฟูและสงเสริมอาชีพใหแกผูติด/ 
ผูเสพยาเสพติด 
เพ่ือเปนคาใชจายในการสงเสริมบําบัดฟนฟูผูติดยาเสพติด 
และสงเสริมอาชีพใหแกผูเสพติด จํานวน  5คนเปนเงิน  
32,500  บาท(ปรากฏตามแผนงานรักษาความสงบภายใน 
/งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน ) 
และปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป 2561-2564 เพ่ิมเติมฉบับท่ี4  
หนา74 
 (5) โครงการฝกซอมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการฝกเตรียมความพรอมใน 
การปองกันภัยตางๆ ของเจาหนาท่ีและสมาชิก   
อปพร. เปนเงิน  10,000 บาท  (ปรากฏตาม 
แผนงานรักษาความสงบภายใน/งานบริหารท่ัวไป 
เก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน)  และปรากฏใน 
แผนพัฒนาสี่ป  2564-2564 หนา  67 

  (6) โครงการรณรงคปองกันอุบัติเหตุทางถนน   
เพ่ือเปนการรณรงคประชาสัมพันธใหประชาชนไดทราบ   
และตระหนักถึงอุบัติเหตุ  เปนเงิน 10,000  บาท 
(ปรากฏตามแผนงานรักษาความสงบภายใน/ 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน) 
และปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป 2561-2564 เพ่ิมเติม 
ฉบับท่ี1หนา63 
 

  (7)  โครงการณรงคตอตานวันยาเสพติดโลก   
เพ่ือเปนการรณรงค  ประชาสัมพันธตอตานยาเสพติด   
เปนเงิน  10,000  บาท  (ปรากฏตามแผนงานรักษา 
ความสงบภายใน/งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษา 
ความสงบภายใน)และปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป 2561 
-2564เพ่ิมเติมฉบับท่ี1หนา63 

  (8)  โครงการ  อปพร.พานองขามถนน   
เพ่ือจายเปนตอบแทนการปฏิบัติราชการแกสมาชิก  อปพร.   
ในการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และการอํานวย 
ความสะดวกแกเด็กนักเรียน  นักศึกษา  และประชาชน 
ผูใชรถใชถนน  ตามหนังสือดวนมาก  ท่ี มท 0808.2/ว7271   
ลงวันท่ี  26  ธันวาคม  2560  จํานวน  2  คน  เปนเงิน   
216,000  บาท(ปรากฏตามแผนงานรักษาความสงบภายใน/ 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 
และปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป 2561-2564เพ่ิมเติมฉบับท่ี4  
หนา76 
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 คาบํารุงรักษาและซอมแซม     จํานวน 30,000 บาท 
     เพ่ือจายเปนเงินคาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสินตางๆ   
     เชน ยานพาหนะ เครื่องพิมพดีด โตะ เกาอ้ี คอมพิวเตอร  
     สิ่งกอสรางของเทศบาล ฯลฯ เปนเงิน 30,000 บาท 
     (ปรากฏตามแผนงานรักษาความสงบภายใน/งานบริหาร 
     ท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน) 
 
 คาวัสดุ         รวม  200,000 บาท 
 วัสดุสํานักงาน 

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุสํานักงาน เชน  ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ  
ตราสัญลักษณ เสาธง เพ่ือประดับในวันสําคัญของชาติ   กระดาษ   
กระดาษไข  ปากกา แฟม  ฯลฯ เปนเงิน 20,000  บาท(ปรากฏ 
ตามแผนงานรักษาความสงบภายใน/งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ 
การรักษาความสงบภายใน) 

 วัสดุกอสราง 
    เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุกอสราง  เชน  ไมตาง ๆ  สี   ทินเนอรตะปู   
    ฯลฯ  เปนเงิน 20,000  บาท (ปรากฏตามแผนงานรักษาความสงบ 
    ภายใน/ งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน) 
 วัสดุยานพาหนะและขนสง 
    เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนสง  เชน  ยางนอก   
    ยางใน  หัวเทียน  น้ํามันเบรค  กระจก  ฟลมกรองแสง ฯลฯ  
    เปนเงิน 50,000บาท(ปรากฏตามแผนงานรักษาความสงบภายใน 
    / งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน) 
 วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 
   เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  เชน   

สารเคมีดับเพลิง ออกซิเจน น้ํายาตางๆ สายยาง  ถุงมือ ฯลฯ  
เปนเงิน 20,000 บาท(ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบ 
ภายใน  /งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน) 

 วัสดุโฆษณาและเผยแพร 
    เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพรเชน แผนปาย  
    พูกันสี   ฟลมสไลด รูปสีหรือขาวดํา  ท่ีไดจากการลาง อัด  
    ขยายฯลฯเปนเงิน 10,000 บาท (ปรากฏในแผนงานรักษา 
    ความสงบภายใน  /งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความ 
    สงบภายใน ) 
 วัสดุคอมพิวเตอร 
    เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร เชน  Diskette    
    Mouseกระดาษตอเนื่อง  ผาหมึกพิมพคอมพิวเตอรฯลฯ 
    เปนเงิน 20,000 บาท(ปรากฏในแผนงานรักษาความ 
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    สงบภายใน/งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน) 
 วัสดุไฟฟาและวิทยุ   
    เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ืออะไหลวิทยุสื่อสารและวัสดุไฟฟาอ่ืน ๆ  
    ท่ีจําเปน  เชน เครื่องรับโทรทัศน จานรับสัญญาณดาวเทียม  
    ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน เปนตน เปนเงิน 20,000 บาท 
    ( ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน /งานบริหารท่ัวไป 
    เก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน)หนา 
 วัสดุเครื่องแตงกาย 
    เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องแตงกาย  เชน  ชุด  อปพร.  เสื้อชูชีพ   
    เสื้อสะทอนแสง   เสื้อกันฝน  รองเทาบูท  ถุงมือ  ฯลฯ   
    เปนเงิน  20,000  บาท  (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน/ 
    งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน) 
 
 วัสดุอ่ืน ๆ    
    เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุตางๆ ท่ีมิไดกําหนดไวขางตน  
    เชน วัสดุเครื่องดับเพลิงตาง ๆ เชน  ซีลลูกยาง  นอต   
    นกหวีด  ไฟฉาย   ขอตอ  ทอดูด   ทอสงน้ําดับเพลิง   
    ประเก็นชิ้นสวนประกอบเครื่องดับเพลิง กรวยจราจร   
    แผงกันจราจร โซเลื่อยยนต  เครื่องมือและอุปกรณดับ 
    ไฟปา เซฟตี้ฯลฯ เปนเงิน20,000บาท(ปรากฏในแผน 
    งานการรักษาความสงบภายใน  /งานบริหารท่ัวไป 
    เก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน) 
 
งบลงทุน         รวม   632,000 บาท 
หมวดครุภัณฑท่ีดินและส่ิงกอสราง      รวม     632,000  บาท 
คาครุภัณฑ         รวม   632,000  บาท 
ครุภัณฑสํานักงาน      รวม  15,000 บาท 

ตูเก็บเอกสาร 
   เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือตูเก็บเอกสาร  เพ่ือใชในการเก็บ 
   เอกสารตาง ๆ  จํานวน  3  หลัง ๆ ละ  5,000  บาท   
   เปนเงิน  15,000  บาท(ปรากฏตามแผนงานรักษา 
   ความสงบภายใน/งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษา 
   ความสงบภายใน)  และปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป 2561 
   -2564   หนา 130 
ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ      รวม    15,000  บาท 
   ไฟฉุกเฉิน 
  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องไฟฟาแสงสวางท่ีใชหลอดไฟชนิด  

LED  EMERGENCYใชหลอด  LED ไมนอยกวา  3 วัตต   
ไฟฉุกเฉินมีดวงโคมไมนอยกวา  2  ดวง  สามารถใหแสง 
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สวางไมนอยกวา  7  ชั่วโมง  พรอมติดตั้ง แบตตเตอรี่ขนาด   
12โวลท  ไมนอยกวา  5แอมปมีรีโมทคอนโทรลสามารถ 
ทดสอบการทํางานไดมีหลอดสัญญาณแสดงสถานะไฟเขาเครื่อง   
มีปุมทดสอบปด-เปด  ไดรับมอก.1102-2538  และ มอก. 
1955-2551  จํานวน  5  เครื่อง ๆ ละ  3,000  บาท  เปนเงิน   
15,000  บาท   ราคาตามทองตลาด  (ปรากฏตามแผนงาน 
รักษาความสงบภายใน/งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษา 
ความสงบภายใน)  และปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป 2561-2564  หนา130 

ครุภัณฑดับเพลิง      รวม   102,000  บาท 

   สายสงน้ําดับเพลิง 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือสายสงน้ําดับเพลิงผาใบโพลีเอสเตอร 

พรอมขอตอ  ชนิดสวมเร็ว ขนาด  1.5  นิ้ว  ยาว  20  เมตร   

จํานวน  4  เสน ๆ ละ  8,000  บาท  เปนเงิน  32,000  บาท   

และสายสงน้ําดับเพลิงผาใบโพลีเอสเตอรพรอมฃอตอ  ชนิดสวมเร็ว   

ขนาด  2.5  นิ้ว  ยาว  20  เมตร  จํานวน  4 เสน ๆ ละ 10,000  บาท   

เปนเงิน  40,000  บาทรวมเปนเงิน  72,000  บาทราคาตามทองตลาด   

(ปรากฏตามแผนงานรักษาความสงบภายใน/งานบริหารท่ัวไปเก่ียว 

กับการรักษาความสงบภายใน)  และปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป 2561- 

2564 หนา 166 
 

   หัวฉีดดับเพลิง  
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือหัวฉีดดับเพลิง  ชนิดสวมเร็ว   

แบบเปลี่ยนน้ําเปนลํา  ฝอย  มานน้ํา  จํานวน  1  ชุด   

เปนเงิน  30,000  บาทราคาตามทองตลาด   

(ปรากฏตามแผนงานรักษาความสงบภายใน/ 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน)   

และปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป 2561-2564  หนา 166 

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร    รวม  480,000  บาท 

   กลองวงจรปดพรอมติดตั้ง 

   เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือกลองวงจรปดพรอมอุปกรณติดตั้ง   

   สามารถทําการหมุน  (Pan)  ไดไมนอยกวา  360  องศา   

   การกมเงย(Tilt)  กับระนาบ  (Horizontal)   

   ไดไมนอยกวา  90  องศา  การยอขยาย  (Zoom)   

   แบบ Optical)  Zoom  ไมไดนอยกวา  30  เทา   

   มีความละเอียดของภาพสูงสุดไมนอยกวา  1,920x1,080   



123 
 

 

   pixel   หรือไมนอยกวา  2,073,600  pixel  มี  frame   

   ไมนอยกวา  30  ภาพตอวินาที  (frame  per  second)   

   มีความไวแสงนอยสุด  ไมมากกวา  0.42  LUX  สําหรับ 

   การแสดงภาพสี  (Color)  และไมมากกวา  0.06  LUX   

   สําหรับการแสดงภาพขาวดํา  (Black/White)  มีขนาดตัว 

   รับภาพ  (Image  Sensor)  ไมนอยกวา  1/3  นิ้ว   

   สามารถสงสัญญาณภาพ   (Steaming)  ไปแสดงไดอยาง 

   นอย  2  แหลง  ไดรับมาตรฐาน  Onvif สามารถ 

   สงสัญญาณภาพไดตามมาตรฐาน  H.264  เปนอยางนอย   

   สามารถใชงานตามมาตรฐาน  IPv4  และ  IPv6  ได   

   มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย  (Network  Interface)   

   แบบ10/100  Base-T  หรือดีกวา  และสามารถทํางาน 

   ไดตามมาตรฐาน  IEEE 802.3af  หรือ  IEEE  802.3at   

   (Power  over  Ethernet)  ในชองเดียวกันได  ตัวกลอง 

   ไดมาตรฐาน  IP66  หรือติดตั้งอุปกรณเพ่ิมเติมสําหรับ 

   หุมกลอง  (Housing)  ท่ีไดมาตรฐาน  IP66หรือดีกวา   

   สามารถทํางานไดท่ีอุณหภูมิ  -10 – 50  องศา  เปน 

   อยางนอย  สามารถใชงานกับมาตรฐาน HTTP,  

   HTTPS,”NTP หรือSNTP”,SNMP,RTSP,IEEE802.1X ได 

   เปนอยางนอยมีชองสําหรับบันทึกขอมูลลงหนวยความจํา 

   แบบ  SD Card หรือ MicroSD Card หรือ MiniSD Car  

   ตองมี Software Development Kit (SDK) หรือ  

   Application programming interface (API)ในรูปแบบแผน 

   CD หรือ DVD ท่ีมีลิสิทธิ์ถูกตอง หรือสามารถ Download  

   จากเว็บไซดผูผลิต  ดรับมาตรฐานดานความปลอดภัยตอผูใชงาน   

   ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม   

   ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานการบริหารจัดการหรือบริหารงาน 

   ท่ีมีคุณภาพจํานวน5จุดๆละ 96,000 เปนเงิน  480,000 บาท   
(ปรากฏตามแผนงานรักษาความสงบภายใน/งานบริหารท่ัวไป 

เก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน)และปรากฏในแผนพัฒนา 

สี่ป 2561-2564เพ่ิมเติมฉบับท่ี4  หนา 128 

 

ครุภัณฑโรงงาน      รวม  20,000  บาท 

   เล่ือยยนต 
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   เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเลื่อยยนตแผนบังคับโซ  11.5  นิ้ว   

   ปริมาณกระบอกสูบ  31.8  ซีซี ขนาด  2  แรงมา   

   ความจุถังน้ํามันโซ  0.15  ลิตรความจุถังน้ํามัน 0.25 ลิตร   

   น้ําหนัก  3.9  กิโลกรัม จํานวน  2 เครื่อง ๆ ละ   

   10,000  บาท  เปนเงิน 20,000บาทราคาตามทองตลาด 

   (ปรากฏตามแผนงานรักษาความสงบภายใน/งานบริหาร 

   ท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน)  และปรากฏ 

   ในแผนพัฒนาสี่ป 2561-2564  เพ่ิมเติมฉบับท่ี4หนา 129 

  



125 
 

 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป 

ประจําปงบประมาณ  2562 

เทศบาลตําบลน้ําโสม 

อําเภอน้ําโสม  จังหวัดอุดรธานี 

ประมาณการรายจายรวมท้ังส้ิน   140,000 บาท  จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน

อุดหนุนท่ัวไป  แยกเปน 

แผนงานรักษาความสงบภายใน 

งานเทศกิจ         รวม   140,000 บาท 

 งบบุคลากร         รวม     120,000 บาท 

 เงินเดือนเงินเดือน(ฝายประจํา)      รวม   120,000 บาท 

 คาจางพนักงานจาง   จํานวน  108,000บาท 

  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางท่ัวไปพนักงานจางตามภารกิจ  

เปนเงิน 108,000บาท(ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน/งานเทศกิจ) 

เงินเพ่ิมตางๆของพนักงานจาง   จํานวน  12,000 บาท 

เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจางท่ัวไป 

และพนักงานจางตามภารกิจตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน 

เทศบาลจังหวัดอุดรธานี เรื่องหลักเกณฑการใหพนักงานเทศบาล  

ลูกจางและพนักงานจางของเทศบาลไดรับเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราว 

และคาตอบแทนพิเศษ ตามหนังสือสั่งการดวนท่ีสุดท่ี มท 0809.3/ 

ว155ลงวันท่ี 2 ตุลาคม 2550 เปนเงิน 12,000 บาท(ปรากฏในแผน 

งานรักษาความสงบภายใน/งานเทศกิจ) 
 

งบดําเนินการ         รวม   20,000 บาท 

หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ      รวม     20,000  บาท 

คาวัสดุ      รวม  20,000 บาท 

 วัสดุกอสราง 
   เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุกอสราง  เชน  ไมตาง ๆ  สี   ทินเนอรตะปู   
   ฯลฯ  เปนเงิน 10,000  บาท (ปรากฏตามแผนงานรักษาความสงบภายใน/ 
   งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน) 
 
 วัสดุอ่ืน ๆ    
   เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุตางๆ ท่ีมิไดกําหนดไวขางตน เชน วัสดุ 
   เครื่องดับเพลิงตาง ๆ เชน  ซีลลูกยาง  นอต  นกหวีด  ไฟฉาย    
   ขอตอ  ทอดูด  ทอสงน้ําดับเพลิง  ประเก็นชิ้นสวนประกอบเครื่อง 
   ดับเพลิง กรวยจราจร  แผงกันจราจร ฯลฯ เปนเงิน10,000บาท 
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   (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน/งานบริหารท่ัวไป 
   เก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน) 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป 

ประจําปงบประมาณ  2562 

เทศบาลตําบลน้ําโสม 

อําเภอน้ําโสม  จังหวัดอุดรธานี 

ประมาณการรายจายรวมท้ังส้ิน 17,498,500  บาท  จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนท่ัวไป  แยกเปน 

แผนงานการศึกษา 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา      รวม   17,498,500 บาท 
งบบุคลากร         รวม   10,800,960 บาท 
เงินเดือน(ฝายประจํา)        รวม   10,800,960 บาท 

 เงินเดือนพนักงาน      จํานวน 570,600 บาท 

   เพ่ือจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปสําหรับ 

พนักงานเทศบาลเปนเงิน  570,600 บาท (ปรากฏในแผนงาน 

การศึกษา/งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา ) 

       เงินประจําตําแหนง      จํานวน  18,000  บาท 

เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงผูบริหาร(พนักงานเทศบาล)ท่ีมี 

สิทธิไดรับตามระเบียบฯ เปนเงิน 18,000 บาท (ปรากฏในแผน 

งานการศึกษา/งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา) 

 เงินเดือนขาราชการครู     จํานวน  4,366,420 บาท 
    เพ่ือจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปใหแก 
    ขาราชการครู สังกัดโรงเรียนเทศบาลตําบลน้ําโสม   เปนเงิน 
    4,366,420 บาท(ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานบริหาร 
    ท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา) 
  เงินเพ่ิมตางๆของขาราชการครู    จํานวน  369,600  บาท 
    (1)เงินวิทยฐานะชํานาญการ 
    เพ่ือจายเปนคาวิทยฐานะชํานาญการขาราชการครู สังกัด 
    โรงเรียนเทศบาลตําบลน้ําโสม   เปนเงิน 168,000  บาท 
    (ปรากฏ ในแผนงานการศึกษา/งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ 
    การศึกษา) 

(2)เงินวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 
   เพ่ือจายเปนคาวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ผูอํานวยการโรงเรียนและครู 
   โรงเรียน เทศบาลตําบลน้ําโสม  เปนเงิน  100,800 บาท 

   (ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา) 

   (3)เงินคาตอบแทนรายเดือนชํานาญการพิเศษ 

   เพ่ือจายเปนคาตอบแทนรายเดือนชํานาญการพิเศษผูอํานวยการ 

   โรงเรียนและครูโรงเรียนเทศบาลตําบลน้ําโสม  เปนเงิน 100,800 บาท 
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     (ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา) 

       เงินเดือนขาราชการ (ครู/ครูผูดูแลเด็ก)   จํานวน 3,044,880 บาท 
 เพ่ือจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปใหแก 
 ครู ครูผูดูแลเด็ก ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบของ 
 เทศบาลตําบลน้ําโสม เปนเงิน 3,044,880บาท 
 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ 
 การศึกษา )  

       คาจางรายเดือน ผูดูแลเด็ก     จํานวน 676,800 บาท 
 เพ่ือจายเปนคาตอบแทน ผูดูแลเด็ก ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
 ในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลน้ําโสม เปนเงิน 676,800 บาท 
 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา )  

        เงินเพ่ิมตางๆของพนักงานจาง(ครู/ครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็ก) จํานวน 168,000 บาท 

    เงินวิทยฐานะชํานาญการ 
    เพ่ือจายเปนคาวิทยฐานะชํานาญการขาราชการครู  
    ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบ เปนเงิน 168,000 บาท 
    (ปรากฏ ในแผนงานการศึกษา/งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ 
    การศึกษา) 
  เงินเพ่ิมคาครองชีพช่ัวคราวสําหรับพนักงานจางท่ัวไป จํานวน 144,000 บาท 

   และพนักงานจางตามภารกิจ(ผูดูแลเด็ก)  

   เปนเงิน 144,000 บาท(ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานบริหาร 

   ท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา)  

        เงินสมทบเงินเดือน/คาจางรายเดือนผูดูแลเด็ก  จํานวน 150,680 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนผูดูแลเด็ก  

   เปนเงิน 150,680 บาท(ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

   /งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา )  

 

 

      คาจางลูกจางประจํา     จํานวน  280,440 บาท 

    เพ่ือจายเปนคาจางและเงินปรับปรุงคาจางประจําปใหแกลูกจาง 

    ประจํา เปนเงิน  280,440 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

    /งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา) 

 คาจางพนักงานจาง(บุคลากรสนับสนุนการสอน)  จํานวน  153,120 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ(บุคลากร 

   สนับสนุนการสอน) สังกัดโรงเรียนเทศบาลตําบลน้ําโสม  

   เปนเงิน 153,120 บาท 

   (ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา ) 
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      เงินเพ่ิมตางๆของพนักงานจาง(บุคลากรสนับสนุนการสอน) จํานวน 24,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงาน 

   จางท่ัวไปและพนักงานจางตามภารกิจ  (บุคลากรสนับสนุน 

   การสอน) ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 

   จังหวัดอุดรธานี   เรื่อง หลักเกณฑการใหพนักงานเทศบาล  

   ลูกจาง และพนักงานจาง  ของเทศบาล   ไดรับเงินเพ่ิมคา 

   ครองชีพชั่วคราว และคาตอบแทน พิเศษ ตามหนังสือสั่งการ 

   ดวนท่ีสุด ท่ีมท0809.3/ว155ลงวันท่ี2ตุลาคม2550เปนเงิน   

   24,000 บาท(ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานบริหารท่ัว 

   ไปเก่ียวกับการศึกษา )  

     คาจางพนักงานจาง     จํานวน  810,420 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางท่ัวไปและพนักงานจาง 

   ตามภารกิจครูอัตราจางโรงเรียนเทศบาลตําบลน้ําโสม 

   เปนเงิน 810,420 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

   /งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา)  

  เงินเพ่ิมตางๆของพนักงานจาง    จํานวน 24,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจางท่ัวไป 

   และพนักงานจางตามภารกิจตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน 

   เทศบาลจังหวัดอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑการใหพนักงานเทศบาล  

   ลูกจาง และพนักงานจาง ของเทศบาล ไดรับเงินเพ่ิมคาครองชีพ 

   ชั่วคราว และคาตอบแทนพิเศษ ตามหนังสือสั่งการดวนท่ีสุด ท่ี 

   มท0809.3/ว155ลงวันท่ี 2 ตุลาคม 2550 เปนเงิน  24,000 บาท 

   (ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา)  

 

       งบดําเนินการ         รวม   3,673,540 บาท 

  หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ       รวม   3,673,540 บาท 

   คาตอบแทน         รวม  76,000 บาท 

   เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร    จํานวน   40,000  บาท 

   เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกขาราชการครูผูดูแลเด็ก 

   ท่ีมีสิทธิไดรับตามระเบียบฯลฯ เปนเงิน 40,000 บาท (ปรากฏในแผน 

   งานการศึกษา/งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา )  

  คาเชาบาน      จํานวน  36,000  บาท 

   เพ่ือจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาลท่ีมีสิทธิ 

   ไดรับเงินคาเชาตามระเบียบฯ เปนเงิน 36,000 บาท  
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   (ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา ) 

 

   คาใชสอย        รวม    1,621,000 บาท 

  รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ     รวม   200,000 บาท 
  (1)คาเชาท่ีดินพรอมอาคารท่ีตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
   เพ่ือจายเปนคาเชาท่ีดินพรอมอาคาร  

  ท่ีตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็กท่ีเลือกแนวทางการดําเนินงานแนวทางท่ี 1   

  เปนเงิน 10,000 บาท แยกเปน 

       -คาเชาท่ีดินวัดอุทธการาม   5,000  บาท 
             -คาเชาท่ีดินวัดแสงนิมิตร    5,000  บาท  

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการ 
ศึกษา)และปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 2561-2564 
เพ่ิมเติมฉบับท่ี 4 หนา106 
(2)คาจางเหมาบริการตามโครงการจัดขบวนแห“บายศรี” 
วัฒนธรรมดีศรีอุดรธานี      

เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการท่ัวไป  ตามโครงการ 
จัดขบวนแห “บายศรี” วัฒนธรรมดีศรีอุดรธานี เปนเงิน  
10,000  บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานบริหาร 
ท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา)และปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน4ป  
2561-2564 เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1 หนา 87  
(3)คาจางเหมาบริการอ่ืนๆ 

    เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการงานอ่ืนๆในกองการศึกษา 
   เพ่ือจายเปนคาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ คาถายเอกสาร คา 
   ธรรมเนียม และคาลงทะเบียนตาง ๆ คาจางเหมาอ่ืน ฯลฯ เปน 
   เงิน 80,000 บาท  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานบริหาร 

   ท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา) 

   (4)คาจางเหมาบริการอ่ืนๆ 
    เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการงานอ่ืนๆ ของครูผูดูแลเด็ก  
   ผูดูแลเด็กและคา ลงทะเบียนตาง ๆ คาจางเหมาอ่ืนฯลฯ เปนเงิน  
   100,000บาท  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานบริหารท่ัวไปเก่ียว 
   กับการ ศึกษา) 
 

  รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะหมวดรายจายอ่ืน  รวม   1,411,000 บาท 
(1) โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา   

(เงินสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน)     
เพ่ือเบิกหักผลักสงใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดแสงนิมิตร  
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดอุทธการาม ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดเกาะแกวชัยมงคล  
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโนนสวรรค และโรงเรียนเทศบาลตําบลน้ําโสม 
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เปนคาอาหารกลางวัน  จํานวน 248 คน เปนเงิน 1,181,000  บาท   
ตั้งจายตามหนังสือดวนท่ีสุด ท่ี มท  0816.2/ว 3274  ลงวันท่ี  19  
มิ.ย. 61 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับ 
การศึกษา)และปรากฏในและปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน4ป 2561-2564 
หนา 90 
(2)โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา  
(คาน้ําประปา คาไฟฟา)  

เพ่ือเบิกหักผลักสงใหโรงเรียน จายเปนคาน้ําประปา  
คาไฟฟา ของสถานศึกษาของเทศบาลตําบลน้ําโสม เปนเงิน  
50,000  บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานบริหารงาน 
ท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา )ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป2561 
-2564 หนา 83 
 
(3)คาเดินทางไปราชการบุคลากรกองการศึกษา   

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ 
บุคลากรกองการศึกษา เชนคาเดินทางไปราชการ คาเบี้ยเลี้ยง  
คาท่ีพัก คาพาหนะประจําทาง  ฯลฯเปนเงิน  80,000  บาท   
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับ 
การศึกษา ) 
(4)คาเดินทางไปราชการ ครูผูดูแลเด็ก และผูดูแลเด็กของ 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก    

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ 
ครูผูดูแลเด็กและผูดูแลเด็ก    เชนคาเดินทางไปราชการ  
คาเบี้ยเลี้ยง คาท่ีพัก คาพาหนะประจําทาง  ฯลฯ  เปนเงิน   
100,000 บาท(ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานบริหารงาน 
ท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา ) 
 

 คาบํารุงรักษาและซอมแซม         จํานวน 10,000 บาท 
     เพ่ือจายเปนเงินคาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑ  
    และสิ่งกอสรางตาง ๆ  เชน ยานพาหนะ เครื่องพิมพดีด โตะ  
    เกาอ้ี คอมพิวเตอร สิ่งกอสรางของเทศบาล    ฯลฯ เปนเงิน  
    10,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานบริหารงาน 
    ท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา)  
 

 คาวัสดุ            รวม  1,976,540 บาท 
  วัสดุสํานักงาน 
   เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุสํานักงาน เชน  ธงชาติ  

ธงตราสัญลักษณ ตราสัญลักษณ เสาธง เพ่ือประดับในวัน 
สําคัญของชาติ   กระดาษ  กระดาษไข  ปากกา แฟม  ฯลฯ  
เปนเงิน  20,000  บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งาน 
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บริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา) 
     วัสดุโฆษณาและเผยแพร 
    เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพรเชน  
   แผนปาย พูกันสี  ฟลมสไลด รูปสีหรือขาวดํา ท่ีไดจากการลาง  
   อัด ขยายฯลฯเปนเงิน 5,000 บาท(ปรากฏในแผนงานการ 
   ศึกษา/งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา)  
 
 
  วัสดุคอมพิวเตอร 
    เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร เชน  Diskette    
   Mouse  กระดาษตอเนื่อง ผาหมึกพิมพคอมพิวเตอรฯลฯเปนเงิน  
   20,000บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานบริหารงานท่ัวไป 
   เก่ียวกับการศึกษา)  
  คาอาหารเสริม(นม)          

เพ่ือจัดซ้ืออาหารเสริม(นม) สําหรับเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
จํานวน 4 แหง เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 – ป.6 ของโรงเรียน 
ในเขตเทศบาล จํานวน 950 คน เปนเงิน 1,931,540  บาท   
ตั้งจายตามหนังสือดวนท่ีสุด ท่ี มท  0816.2/ว 3274   
ลงวันท่ี  19 มิ.ย. 61 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานบริหาร 
งานท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา)และปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 
4ป 2561-2564 หนา 90 
 

งบอุดหนุน                      รวม 2,780,000 บาท 
 หมวดเงินอุดหนุน              รวม  2,780,000 บาท 
  เงินอุดหนุนสวนราชการ    จํานวน 2,780,000 บาท 
  (1)ประเภทเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน  
  (ตามโครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน ประจําปงบ 
  ประมาณ 2562) เปนเงิน 2,780,000 บาท แยกเปน  

            -  โรงเรียนน้ําโสมประชาสรรคฯ   ตั้งไว  2,180,000 บาท 
 -  ร.ร.บานโนนสมบูรณ (ร.ร.สพฐ.ในโครงการพระราชดําริ )       

 ตั้งไว  600,000 บาท  ตั้งจายตามหนังสือดวนท่ีสุด ท่ี มท  
 0816.2/ว 3274 ลงวันท่ี 19 มิ.ย.61  (ปรากฏในแผนงานการ 
 ศึกษา/งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา)และปรากฏใน 
 แผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป 2561-2564 เพ่ิมเติมฉบับท่ี 4 หนา122 
 
 งบลงทุน              รวม    244,000 บาท 
     หมวดครุภัณฑท่ีดินและส่ิงกอสราง             รวม    244,000 บาท 
  คาท่ีดินและส่ิงกอสราง    รวม  244,000 บาท 

    1.คาใชจายในการซอมแซมอาคารเรียน 
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เพ่ือจายเปนคาใชจายในการปรับปรุง/ซอมแซมอาคารเรียน 
และอาคารประกอบของเทศบาลตําบลน้ําโสม เปนเงิน 200,000 บาท 
ตั้งจายตามหนังสือดวนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3274 ลงวันท่ี 19 มิ.ย.61  
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา) 

  และปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป 2561-2564เพ่ิมเติมฉบับท่ี1หนา83 
   2.โครงการปรับปรุงตอเติมหองกองการศึกษา 
 เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงตอเติมหองกองการศึกษา ขนาดกวาง 3.60 เมตร  
 ยาว 2.20 เมตร เปนเงิน 22,000 บาท (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลน้ําโสม)  
 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา)และ 
 ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป 2561-2564 เพ่ิมเติมฉบับ ท่ี4 หนา106 

3.โครงการปรับปรุงตอเติมท่ีอานหนังสือทองถิ่น รักการอาน 
 เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงตอเติมท่ีอานหนังสือ รักการอาน(เทศบาลตําบลน้ําโสม)  
 ขนาดกวาง 3.60 เมตร สูง 2.20 เมตร  เปนเงิน 22,000  บาท (ตามแบบแปลน 
 เทศบาลตําบลน้ําโสม) (ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียว 
 กับการศึกษา)และปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป 2561-2564 เพ่ิมเติมฉบับท่ี 4  
 หนา106 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป 

ประจําปงบประมาณ  2562 

เทศบาลตําบลนํ้าโสม 

อําเภอน้ําโสม  จังหวัดอุดรธานี 
ประมาณการรายจายรวมท้ังส้ิน  1,219,150 บาท  จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนท่ัวไป  แยกเปน 

แผนงานการศึกษา 
งานศึกษาไมกําหนดระดับ       รวม 1,219,150 บาท 

 งบดําเนินการ        รวม 1,219,150 บาท 

 หมวดคาตอบแทนสอยและวัสดุ      รวม 1,219,150 บาท 

  คาใชสอย       รวม 1,219,150บาท 

  รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะหมวดรายจายอ่ืนๆ  รวม 1,219,150 บาท 

(1)โครงการรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา  

เปนเงิน  21,000  บาท  แยกจายเปน  

  -  ใหโรงเรียนในสังกัดเทศบาล    จํานวน 15,000 บาท 
  - คาพัฒนาเจาหนาท่ีของเทศบาล เพ่ือพัฒนาบุคลากร โรงเรียนใน 

สังกัดเทศบาล    จํานวน 3,000 บาท  
  - คาพัฒนาครูแกนนําของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล  

 จํานวน  3,000 บาท 
ตั้งจายตามหนังสือดวนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3274 ลงวันท่ี 19 มิ.ย.61  

  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานศึกษาไมกําหนดระดับ) 
 และปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป 2561-2564 หนา 96 
  (2)โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา  

(ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา)  
เพ่ือเบิกหักผลักสงใหโรงเรียนเทศบาลตําบลน้ําโสม เพ่ือจายเปนคา 

ใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาล เปนเงิน  

20,000  บาท ตั้งจายตามหนังสือดวนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3274 ลงวันท่ี 19 มิ.ย.61  
 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานศึกษาไมกําหนดระดับ) 

 และปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป 2561-2564 หนา 92 
 
 

(3)โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา(คาอินเตอรเน็ตโรงเรียน) 

   เพ่ือเบิกหักผลักสงใหโรงเรียนเทศบาลตําบลน้ําโสม  ใชจายเปน 
 คาอินเตอรเน็ตโรงเรียน ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line : ADS  
 และ ระบบ Wireless Fidelity : WiFi ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล   

เปนเงิน  20,000  บาท    ตั้งจายตามหนังสือดวนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3274  
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ลงวันท่ี 19 มิ.ย.61  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานศึกษาไมกําหนดระดับ) 
 และปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป 2561-2564 หนา 91 
 (4)โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา 
 (คาพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน) 

เพ่ือเบิกหักผลักสงใหโรงเรียนเทศบาลตําบลน้ําโสม ใชจายเปน 
คาพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุดโรงเรียนเทศบาลตําบลน้ําโสม   เปนเงิน  
100,000บาท  ตั้งจายตามหนังสือดวนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3274 ลงวันท่ี  
19 มิ.ย.61  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานศึกษาไมกําหนดระดับ) 

 และปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป 2561-2564 เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1 หนา 85 
(5)โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา 
(คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียน) 

   เพ่ือเบิกหักผลักสงใหโรงเรียนเทศบาลตําบลน้ําโสม ใชจายเปน 
 คาพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล  เปนเงิน 50,000 บาท   
 ตั้งจายตามหนังสือดวนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3274 ลงวันท่ี 19 มิ.ย.61  
 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานศึกษาไมกําหนดระดับ) 
 และปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป 2561-2564 เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1 หนา85 
 (6)โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา 
 (คาใชในการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล) 

เพ่ือเบิกหักผลักสงใหโรงเรียนเทศบาลตําบลน้ําโสมเพ่ือจายเปนคา 
   พัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาล 

เปนเงิน 150,000 บาท   (ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานศึกษาไมกําหนดระดับ )  
 และปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป 2561-2564 เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1 หนา 86  
 (7)โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา 
 (คาปจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน) 
   เพ่ือเบิกหักผลักสงใหโรงเรียนเทศบาลตําบลน้ําโสม ใชจายเปนคา 
 ปจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนในโรงเรียนเทศบาลตําบลน้ําโสมท่ีบิดา/มารดา 
 /ผูปกครองท่ีมีรายไดตอครัวเรือนไมเกินสี่หม่ืนบาทตอป ตั้งไว  12,000  บาท   
 แยกเปน 

- ระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.6)  อัตราคนละ  500  บาท/ภาคเรียน   
(1,000บาท/คน/ป) เปนเงิน  12,000 บาท 

 ตั้งจายตามหนังสือดวนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3274 ลงวันท่ี 19 มิ.ย.61  
 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานศึกษาไมกําหนดระดับ) 
 และปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน4ป 2561-2564 หนา 93 

(8)โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา 
 (คาจัดการเรียนการ(สอนรายหัว)) 
   เพ่ือเบิกหักผลักสงใหโรงเรียนเทศบาลตําบลน้ําโสม เปนคาจัด 

การเรียนการ(สอนรายหัว) ของโรงเรียนเทศบาลตําบลน้ําโสม  
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดแสงนิมิตร ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดอุทธการาม  
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดเกาะแกวชัยมงคลและ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโนนสวรรค  
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  เปนเงิน 430,700  บาท  แยกเปน 
  8.1  รายหัว   เปนเงิน  70,600  บาท 

- ระดับอนุบาล     เปนเงิน  13,600 บาท 

- ระดับประถมศึกษา    เปนเงิน  57,000 บาท 
  8.2  รายหัวเพ่ิมเติม  (Top  Up)   เปนเงิน  15,000 บาท 

- ระดับประถมศึกษา    เปนเงิน  15,000 บาท 
 8.3 เด็กปฐมวัย (2-5 ป)(ศพด.) เปนเงิน 345,100  บาท   

 ตั้งจายตามหนังสือดวนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3274 ลงวันท่ี 19 มิ.ย.61  
 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานศึกษาไมกําหนดระดับ) 
 และปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน4ป 2561-2564 เพ่ิมเติมฉบับท่ี 4 หนา104 
 (9)โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา(คาหนังสือเรียน) 

 เพ่ือเบิกหักผลักสงใหโรงเรียนเทศบาลตําบลน้ําโสม  
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดแสงนิมิตร ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดอุทธการาม  
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดเกาะแกวชัยมงคลและ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโนนสวรรค  

 เปนคาหนังสือเรียน  ตั้งไว  62,320  บาท  แยกเปน 
- ระดับอนุบาล     เปนเงิน    1,600 บาท 

- ระดับประถมศึกษา    เปนเงิน  20,120 บาท 

- เด็กปฐมวัย (3-5 ป)(ศพด.) เปนเงิน 40,600  บาท 
 ตั้งจายตามหนังสือดวนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3274 ลงวันท่ี 19 มิ.ย.61  
  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานศึกษาไมกําหนดระดับ) 
 และปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน4ป 2561-2564 เพ่ิมเติมฉบับท่ี 4 หนา104 
 
 (10) โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา(คาอุปกรณการเรียน) 
   เพ่ือเบิกหักผลักสงใหโรงเรียนเทศบาลตําบลน้ําโสม เปนคาอุปกรณการ 
 เรียน ของโรงเรียนเทศบาลตําบลน้ําโสม  ตั้งไว  53,900  บาท  แยกเปน 

- ระดับอนุบาล     เปนเงิน   1,600 บาท 

- ระดับประถมศึกษา    เปนเงิน  11,700 บาท 

- เด็กปฐมวัย (3-5 ป)(ศพด.) เปนเงิน 40,600  บาท 
 ตั้งจายตามหนังสือดวนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3274 ลงวันท่ี 19 มิ.ย.61  
  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานศึกษาไมกําหนดระดับ) 
 และปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน4ป 2561-2564 เพ่ิมเติมฉบับท่ี 4 หนา105 
 (11) โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา 
 (คาเครื่องแบบนักเรียน) 
   เพ่ือเบิกหักผลักสงใหโรงเรียนเทศบาลตําบลน้ําโสม เปนคา 
 เครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนเทศบาลตําบลน้ําโสม  ตั้งไว 74,100   
 บาท  แยกเปน 

- ระดับอนุบาล     เปนเงิน   2,400 บาท 

- ระดับประถมศึกษา    เปนเงิน  10,800 บาท 
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- เด็กปฐมวัย (3-5 ป)(ศพด.) เปนเงิน 60,900  บาท 
 ตั้งจายตามหนังสือดวนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3274 ลงวันท่ี 19 มิ.ย.61  
 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานศึกษาไมกําหนดระดับ) 
 และปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน4ป 2561-2564 เพ่ิมเติมฉบับท่ี 4 หนา107 
 (12)โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา 
 (คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน) 
   เพ่ือเบิกหักผลักสงใหโรงเรียนเทศบาลตําบลน้ําโสม เปนคา 
 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนเทศบาลตําบลน้ําโสม   
 ตั้งไว  105,130  บาท  แยกเปน 

- ระดับอนุบาล     เปนเงิน  3,440 บาท 

- ระดับประถมศึกษา    เปนเงิน  14,400 บาท 

- เด็กปฐมวัย (3-5 ป)(ศพด.) เปนเงิน 87,290  บาท 
 ตั้งจายตามหนังสือดวนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3274 ลงวันท่ี 19 มิ.ย.61  

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานศึกษาไมกําหนดระดับ)  
 และปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน4ป 2561-2564เพ่ิมเติมฉบับท่ี 4 หนา107 
 
 
  (13)โครงการเสริมสรางกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักเรียนและการสงเสริม 

ดานกีฬา  
   เพ่ือเบิกหักผลักสงใหโรงเรียนเทศบาลตําบลน้ําโสม เพ่ือจายเปน 
คาใชจายตามโครงการเสริมสรางกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักเรียนและการ 
สงเสริมดานกีฬา ของโรงเรียนสังกัดเทศบาล เปนเงิน 50,000 บาท(ปรากฏ 
ในแผนงานการศึกษา/งานศึกษาไมกําหนดระดับและและปรากฏในแผน 
พัฒนาทองถ่ิน4ป 2561-2564 หนา99 
(14)โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา 
   เพ่ือเบิกหักผลักสงใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ใชจาย เปนคาอาหาร  
คารับรอง และคาวัสดุท่ีเก่ียวของ ในการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศเด็กกอนวัยเรียน 
และผูปกครองคาใชจายอ่ืนๆตามโครงการปฐมนิเทศเด็กครูและประชุมผูปกครอง 
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลน้ําโสม เปนเงิน  
20,000 บาท  แยกเปน   

- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโนนสวรรค 5,000  บาท 
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดแสงนิมิตร 5,000  บาท 

- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดอุทธการาม 5,000  บาท 

- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดเกาะแกวชัยมงคล      5,000  บาท 
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานศึกษาไมกําหนดระดับ)และปรากฏในแผน 
พัฒนาทองถ่ิน4ป 2561-2564 เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1 หนา 86 

 (15) โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา 
 (คาจัดกิจกรรมเด็กแหงชาติ) 
   เพ่ือเบิกหักผลักสงใหโรงเรียนเทศบาลตําบลน้ําโสม เปนคา 
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 ใชจายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ  ตั้งไว  50,000  บาท  
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานระดับกอนวัยเรียนและ 
ประถมศึกษา) และปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน4ป 2561-2564 
หนา90 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป 
ประจําปงบประมาณ  2562 

เทศบาลตําบลนํ้าโสม 
อําเภอน้ําโสม  จังหวัดอุดรธานี 

ประมาณการรายจายรวมท้ังส้ิน 5,436,260 บาท  จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน

อุดหนุนท่ัวไป  แยกเปน 

แผนงานสาธารณสุข 

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข      รวม 5,436,260 บาท 

 งบบุคลากร         รวม 2,164,680บาท 

 เงินเดือน(ฝายประจํา)       รวม 2,164,180 บาท 

    เงินเดือนพนักงาน     จํานวน 737,880 บาท 

 เพ่ือจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปสําหรับ 

พนักงานเทศบาล  เปนเงิน  737,880 บาท(ปรากฏในแผนงาน 
สาธารณสุข/งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข )  
 

เงินประจําตําแหนง     จํานวน  18,000  บาท 

เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงผูบริหาร(พนักงานเทศบาล)ท่ีมี 

สิทธิไดรับตามระเบียบฯ เปนเงิน 18,000บาท(ปรากฏในแผนงาน 
สาธารณสุข/งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข )  

 

คาจางพนักงานจาง     จํานวน  1,264,800 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางท่ัวไปพนักงานจางตามภารกิจ 

เปนเงิน 1,264,800 บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/งานบริหาร 
ท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข ) 
 

 เงินเพ่ิมตางๆของพนักงานจาง   จํานวน144,000บาท 

   เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจางท่ัวไป 

   และพนักงานจางตามภารกิจตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน 

   เทศบาลจังหวัดอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑการใหพนักงานเทศบาล  

   ลูกจาง และพนักงานจาง ของเทศบาล ไดรับเงินเพ่ิมคาครองชีพ 

   ชั่วคราว และคาตอบแทนพิเศษ ตามหนังสือสั่งการดวนท่ีสุด ท่ี 

   มท 0809.3/ว155ลงวันท่ี 2ตุลาคม2550เปนเงิน 144,000 บาท 

(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข) 
 

งบดําเนินการ               รวม 2,581,980 บาท 
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 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ            รวม 2,581,980 บาท 
 คาตอบแทน                รวม  122,000 บาท 
คาตอบแทนผูปฎิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 -คาตอบแทนพนักงานตรวจโรคประจําโรงฆาสัตวเทศบาล  จํานวน 30,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานตรวจโรคประจําโรงฆาสัตวเทศบาล 
ตําบลน้ําโสมในอัตราเดือนละ 2,500 บาท จํานวน 12 เดือน เปนเงิน  
30,000  บาท(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/งานบริหารท่ัวไปเก่ียว 
กับสาธารณสุข ) 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   จํานวน 50,000  บาท 
   เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก  

พนักงานเทศบาล ท่ีมีสิทธิไดรับตามระเบียบฯเปนเงิน 50,000 
บาท(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ 
สาธารณสุข ) 

   คาเชาบาน       จํานวน  42,000  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินคาเชาบานพนักงานเทศบาลท่ีมีสิทธิไดรับ 

ตามระเบียบฯ เปนเงิน 42,000บาท(ปรากฏในแผนงาน 

สาธารณสุข/งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข )  
 
 

 คาใชสอย            รวม  2,059,980 บาท 
 รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ     จํานวน 1,763,980 บาท 

 (1)คาจางเหมาบริการทําความสะอาดประจําหมูบาน 
เพ่ือจายเปนจางเหมาบริการตามโครงการจางทําความ 

สะอาดประจําหมูบานจํานวน12หมูบาน จํานวน 18 คน  
เปนเงิน 1,579,180 บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/ 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข)และปรากฏ 
ในแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป2561-2564เพ่ิมเติมฉบับท่ี 4 หนา84 
 
(2)คาจางเหมาดูดส่ิงปฏิกูล 
 เพ่ือจายเปนคาจางเหมาดูดสิ่งปฏิกูลภายในสํานักงาน 
เทศบาลและตลาดสดเทศบาลตําบลน้ําโสม เปนเงิน 5,000 
บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ 
สาธารณสุข)และปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป 2561-2564 
หนา84 

   (3)คาจางเหมาบริการอ่ืนๆ 
    เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการงานอ่ืนๆในกองสาธารณสุข 
   เพ่ือจายเปนคาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ คาถายเอกสาร คา 
   ธรรมเนียม และคาลงทะเบียนตาง ๆ คาจางเหมาอ่ืน ฯลฯ เปน 

เงิน 40,000 บาท(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/งานบริหาร 



141 
 

 

ท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข) 
(4)คาจางเหมาบริการตรวจคุณภาพน้ําอุปโภค/บริโภค 
 เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการในการตรวจคุณภาพน้ํา 4 ตัวอยาง 
เปนเงิน 36,600 บาท(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/งานบริหาร 
ท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข)และปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป  
2561-2564 เพ่ิมเติมฉบับท่ี 4 หนา85 
(5)โครงการจางเหมาพนักงานประจําโรงฆาสัตว 

เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการจางเหมาพนักงานประจําโรงฆา 
สัตวจํานวน 1 คน เดือนละ 8,000 บาท จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 96,000  
บาทปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข) 
และปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป 2561-2564 หนา85 

(6)โครงการจางเหมาในการสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและข้ึนทะเบียนสัตว 
เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ 

สุนัขบาตามพระปณิธานศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณ 
วลัยลักษณ อัครราชกุมารี จัดสรรให อปท.ตามจํานวนสัตวสุนัข-แมวท้ังท่ีมีเจาของ 
และไมมีเจาของจากการสํารวจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตัวละ 6 บาทตอป  
จํานวน 1,200 ตัว เปนเงิน 7,200 บาทตามหนังสือสั่งการท่ี มท 0810.5/ว2072  
ลงวันท่ี 5 ก.ค.2561 เรื่องซักซอมการตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
2562เงินอุดหนุนท่ัวไปดานสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน(ปรากฏใน 
แผนงานสาธารณสุข/งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข)และปรากฏในแผนพัฒนา 
ทองถ่ิน 4 ป 2561-2564 เพ่ิมเติมฉบับท่ี 4 หนา86 
 
 
 

 รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะหมวดรายจายอ่ืน  จํานวน 196,000 บาท 
 (1)คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 

   เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในและ 
นอกราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยง 
เดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาท่ีพักเปนเงิน 40,000  บาท 
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/งานบิริหารท่ัวไปเก่ียวกับ 
สาธารณสุข ) 
(2)โครงการจัดทําส่ือประชาสัมพันธ(แผนพับ/ปายไวนิล/ 
สติกเกอร/ปายอ่ืนๆ)เพ่ือใหความรูในการดูแลสุขภาพ 

เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ 
(แผนพับ/ปายไวนิล)เพ่ือใหความรูในการดูแลสุขภาพ เปนเงิน 10,000  
บาทปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ 
สาธารณสุขและปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป 2561-2564หนา74 
(3)โครงการอาหารปลอดภัยใสใจคุมครองผูบริโภคและตลาดประชารัฐ 
 เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการอาหารปลอดภัยใสใจคุมครอง 
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ผูบริโภคและตลาดประชารัฐเปนเงิน 10,000 บาทปรากฏในแผนงาน 
สาธารณสุข/งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข)และปรากฏในแผน 
พัฒนาทองถ่ิน 4 ป 2561-2564 เพ่ิมเติมฉบับท่ี 4 หนา87 
 (4)โครงการอบรมอาสาสมัครปศุสัตวเครือขายปองกันโรคพิษสุนัขบา 

เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการอบรมอาสาสมัครปศุสัตวเครือขาย 
ปองกันโรคพิษสุนัขบา เพ่ืออบรมใหความรูประชาชนเปนเงิน10,000 บาท 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข) 
และปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป 2561-2564 หนา83 

(5)โครงการรณรงคปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก 
เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการรณรงคปองกันและควบคุม 

โรคไขเลือดออกเพ่ือรณรงคใหความรูและสงเสริมการกําจัดลุกน้ํายุงลาย  
เปนเงิน 10,000 บาท ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/งานบริหารท่ัวไป 
เก่ียวกับสาธารณสุข)และปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป 2561-2564  
เพ่ิมเติมฉบับท่ี 4 หนา87 
 (6)โครงการรณรงคปองกันโรคขาดสารไอโอดีน 

เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดโรคขาดสารไอโอดีน 
เพ่ือปองกันโรคขาดสารไอโอดีนเปนเงิน 10,000 บาท  ปรากฏใน 
แผนงานสาธารณสุข/งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข)  และ 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป 2561-2564 เพ่ิมเติมฉบับท่ี 4 หนา87 
 (7)โครงการจังหวัดอุดรธานีสะอาด 

เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการจังหวัดอุดรธานีสะอาด 
เพ่ือสงเสริมการคัดแยกขยะ เปนเงิน 10,000 บาท ปรากฏในแผนงาน 

สาธารณสุข/งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข)และปรากฏในแผนพัฒนา 
ทองถ่ิน 4 ป 2561-2564 เพ่ิมเติมฉบับท่ี 4 หนา88 
 (8) โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่อง 
มาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
เปนเงิน 10,000 บาทปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/งานบริหารท่ัวไป 
เก่ียวกับสาธารณสุข)และปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป 2561-2564   
เพ่ิมเติมฉบับท่ี 4 หนา118 
 (9)โครงการคลองสวยน้ําใสใสใจส่ิงแวดลอม 

เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการคลองสวยน้ําใสใสใจสิ่งแวดลอม 
เปนเงิน 10,000 บาท ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/งานบริหารท่ัวไปเก่ียว 
กับสาธารณสุข)และปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป 2561-2564 หนา110 
(10)โครงการเทศบาลตําบลน้ําโสมนาอยูนาทํางานสูสํานักงานสีเขียว 

เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการเทศบาลตําบลน้ําโสมนาอยูนา 
ทํางานสูสํานักงานสีเขียวเปนเงิน 10,000 บาทปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
/งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข)และปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป  
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2561-2564 เพ่ิมเติมฉบับท่ี 4 หนา118 
(11)โครงการปองกันควบคุมโรคเอดส โรคติดตอทางเพศสัมพันธ 
และทองไมพรอม 
 เพ่ือจายเปนคาโครงการปองกันควบคุมโรคเอดส โรคติดตอ 

ทางเพศสัมพันธและทองไมพรอมเปนเงิน 10,000 บาทปรากฏในแผน 
งานสาธารณสุข/งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข)และปรากฏในแผน 
พัฒนาทองถ่ิน 4 ป 2561-2564 เพ่ิมเติมฉบับท่ี 4 หนา81 
(12)โครงการปองกันควบคุมโรคอุบัติใหม/อุบัติซํ้าและโรคประจําถิ่น 
ประจําฤดู 
 เพ่ือจายเปนคาโครงการปองกันควบคุมโรคอุบัติใหม/อุบัติซํ้า 

เปนเงิน 10,000 บาทปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/งานบริหารท่ัวไปเก่ียว 
กับสาธารณสุข)และปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป 2561-2564 เพ่ิมเติม 
ฉบับท่ี 4 หนา86 
 (13)โครงการฝกอบรมอาสาสมัครทองถิ่นรักษโลก 

เพ่ือจายเปนคาโครงการฝกอบรมอาสาสมัครทองถ่ินรักษโลก  
เปนเงิน 10,000 บาทปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/งานบริหารท่ัวไปเก่ียว 
กับสาธารณสุข)และปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป 2561-2564 เพ่ิมเติม 
ฉบับท่ี 4 หนา118 
 (14)โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบาตาม 
พระปณิธานศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณ 
วลัยลักษณ อัครราชกุมารี  

เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย  
จากโรคพิษสุนัขบาตามพระปณิธานศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจาลูกเธอ 
เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี เพ่ือดําเนินการจัดซ้ือวัคซีนและ 
อุปกรณในการฉีดเพ่ือปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา ตัวละ30 บาท  
จํานวน 1,200 ตัว โดยจัดสรรตามจํานวนประชากรสุนัข-แมวท้ังมีเจาของ 
และไมมีเจาของจากการสํารวจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีสงหลักฐาน 
การสํารวจใหกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  เปนเงิน 36,000 บาท  
ตามหนังสือสั่งการท่ี มท 0810.5/ว2072 ลงวันท่ี 5 ก.ค.2561 เรื่องซักซอมการ 
ตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2562เงินอุดหนุนท่ัวไปดานสาธารณสุข 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/งานบริหารท่ัวไป 
เก่ียวกับสาธารณสุข)และปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป 2561-2564เพ่ิมเติม 
ฉบับท่ี 4 หนา88 
 

 คาบํารุงรักษาและซอมแซม     จํานวน 100,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนเงินคาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑ และ สิ่งกอสราง 
    ตาง ๆ เชน รถบรรทุกขยะ  เครื่องพนหมอกควันยานพาหนะ 
    เครื่องกรองน้ํา โตะ เกาอ้ี คอมพิวเตอร สิ่งกอสรางของเทศบาล 

 รางระบายน้ํา  ตลาดสดเทศบาลตําบลน้ําโสมฯลฯ เปนเงิน  
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100,000 บาท(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/งานบริหารท่ัว 
ไปเก่ียวกับสาธารณสุข ) 
 

 คาวัสดุ       รวม 400,000 บาท 
 วัสดุสํานักงาน 
    เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ  ปากกา ดินสอ 

เครื่องเขียนแบบพิมพ  เปนตนเปนเงิน 20,000บาท(ปรากฏในแผน 
งานสาธารณสุข/งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข ) 

 วัสดุโฆษณาและเผยแพร 
   เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพรเชน แผนปาย พูกัน 
   สี   ฟลมสไลด รูปสีหรือขาวดํา  ท่ีไดจากการลาง อัด ขยายฯลฯ 

เปนเงิน 10,000 บาท(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/งานบริหาร 
ท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข  ) 

 วัสดุคอมพิวเตอร 
   เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร เชน  Diskette   Mouse  
   หมึกปริ้นเตอร  กระดาษตอเนื่อง ผาหมึกพิมพคอมพิวเตอรฯลฯ 

เปนเงิน 20,000 บาท(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/งานบริหาร 
ท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข  ) 

 วัสดุงานบานงานครัว 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุงานบานงานครัว เชนผาเช็ดมือ ผากันเปอน 
กระดาษชําระ ไมกวาด ผงซักฟอก น้ํายาลางหองน้ํา น้ํายาถูพ้ืน ไมถูพ้ืน 
และวัสดุงานบานงานครัวอ่ืนๆ ฯลฯเปนเงิน 50,000 บาท (ปรากฏใน 
แผนงานสาธารณสุข/งานบิริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข ) 

 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 
   เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา  คาน้ํายาพนหมอกควัน 
   และทรายเคลือบเทมีฟอส  คาน้ํายาปองกันโรคไขหวัดนก  คาน้ํายาฆา   
   แมลง เวชภัณณมิใชยา )ฯลฯเปนเงิน 120,000 บาท (ปรากฏในแผนงาน 
   สาธารณสุข/งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข )และปรากฏในแผน 
   พัฒนาทองถ่ิน 4 ป 2561-2564 หนา76 

    วัสดุการเกษตร 

   เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว อาหารสัตว 
พันธุพืช ปุย จอบหมุน คราดซ่ีพรวนดิน กระชัง  กระถางตนไม กระถางไม 
ดอกไมประดับ มีดดายหญา กรรไกรตัดก่ิงฯลฯ เปนเงิน 40,000 บาท 
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข ) 

    วัสดุกอสราง 
  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุกอสราง เชนไมตางๆ สี ทินเนอร ทอน้ําและอุปกรณ 

ประปาฯลฯ เปนเงิน 30,000 บาท(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/งานบริหาร 
ท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข ) 

    วัสดุยานพาหนะขนสง 
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เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือ แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล เพลา ตลับลูกปน  
น้ํามันเบรก นอตและสกรู ฟลมกรองแสง เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ เปนเงิน 100,000  
บาท(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข ) 

    วัสดุไฟฟาและวิทยุ 

  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือ สายไฟ,หลอดไฟ, ปลั๊กไฟฟา, เทปพันสายไฟ ฯลฯ 

เปนเงิน 10,000 บาท(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/งานบริหารท่ัวไป 
เก่ียวกับสาธารณสุข ) 
 

งบอุดหนุน        รวม  384,000บาท 
อุดหนุนกิจการท่ีเปนสาธารณะประโยชน   จํานวน  240,000  บาท 

1)อุดหนุนศูนยสาธารณสุขมูลฐานประจําหมูบาน 
เพ่ือจายเปนคาอุดหนุนศูนยสาธารณสุขมูลฐานตามโครงการ 
พระราชดําริดานสาธารณสุขหมูบานละ 20,000 บาท จํานวน  
12 หมูบาน  เปนเงิน 240,000 บาท  (ปรากฏในแผนงาน 
สาธารณสุข/งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข)และปรากฏ 
ในแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป 2561-2564เพ่ิมเติมฉบับท่ี 4 หนา121 

 อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น   จํานวน 144,000  บาท 
1)อุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลน้ําโสม 
เพ่ือจายเปนคาอุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลน้ําโสมตาม 
โครงการบริหารจัดการขยะและบันทึกขอตกลงการกําจัด 
ขยะมูลฝอยชุมชนระหวางองคการบริหารสวนตําบลน้ําโสม 
และเทศบาลตําบลน้ําโสมจํานวน 12 เดือนๆละ 12,000 บาท  
เปนเงิน 144,000 บาท(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/งาน 
บริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข)และปรากฏในแผนพัฒนา 
ทองถ่ิน 4 ป 2561-2564เพ่ิมเติมฉบับท่ี 4 หนา121 
 

งบลงทุน         รวม 305,600บาท 
หมวดครุภัณฑท่ีดินและส่ิงกอสราง      รวม 305,600 บาท 
  คาครุภัณฑ       รวม 305,600 บาท 

คาซอมใหญเครื่องจักรกลและยานพาหนะ    จํานวน 150,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาซอมใหญเครื่องจักรกลและยานพาหนะ 

    เชน รถบรรทุกขยะ สิ่งกอสรางของเทศบาล ตลาดสด 
    เทศบาลตําบลน้ําโสมฯลฯ   เปนเงิน 150,000 บาท   
    (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/งานบริหารท่ัวไปเก่ียว 
    กับสาธารณสุข )และปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป  
    2561-2564 เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1หนา72 
  ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ      รวม 21,000 บาท 
  เครื่องสํารองไฟฉุกเฉิน 

- เพ่ือจายเปนคาซ้ือเครื่องสํารองไฟฉุกเฉินชนิดติดตั้ง 
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บนฝาผนังสามารถสํารองไฟไดไมนอยกวา  3 ชั่วโมง  
พรอมหลอดไฟ LED สองสวางจํานวน 2 หลอด ( ราคา 
ตามทองตลาด) จํานวน 6เครื่อง ๆละ 3,500  เปนเงิน  
21,000 บาท(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/งานบริหาร 
ท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข )และปรากฏในแผนพัฒนา 
ทองถ่ิน 4 ป 2561-2564เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1หนา93 

  ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร     รวม 15,000 บาท 
    เครื่องขยายเสียงเคล่ือนท่ีแบบลากจูง 

- เพ่ือจายเปนคาเครื่องขยายเสียงเคลื่อนท่ีแบบลากจูง  
ขนาด 15 นิ้ว 450 วัตต  พรอมไมลลอย 2 ตัว  จํานวน 1 ชุด  
เปนเงิน 15,000 บาท (ราคาตามทองตลาด) (ปรากฏในแผน 
งานสาธารณสุข/งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข )และ 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป 2561-2564 หนา 156 

   ครุภัณฑกอสราง       รวม 66,000 บาท 
    เครื่องอัดอากาศ(ปมลม) 

- เพ่ือจายเปนคาเครื่องอัดอากาศ(ปมลม)ขนาด 300 ลิตร 
/นาที เพ่ือใชเติมลมรถยนตและรถบรรทุกขยะ จํานวน  1   
เครื่อง เปนเงิน 66,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภัณฑ)  
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ 
สาธารณสุข )และปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป 2561 
-2564เพ่ิมเติมฉบับท่ี 4 หนา126 

  ครุภัณฑสํานักงาน       รวม 36,600 บาท 
    ตูเหล็ก 4 ล้ินชัก  

เพ่ือจายเปนคาตูเหล็ก 4 ลิ้นชัก จํานวน 4 ตัว ๆละ  
    7,900 บาท เปนเงิน 31,600 บาท (ราคามาตรฐานครุภัณฑ)  
    (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ 
    สาธารณสุข )และปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป  

2561-2564 หนา 133 
    โตะพับหนาขาว 

- เพ่ือจายเปนคาโตะพับหนาขาวขนาด 1.8 x 0.75 เมตร  
จํานวน 2 ตัว ตัวละ 2,500 บาทเปนเงิน 5,000 บาท (ราคา 
ทองตลาด) (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/งานบริหารท่ัวไป 
เก่ียวกับสาธารณสุข )และปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป  
2561-2564หนา 133 
 

  ครุภัณฑคอมพิวเตอร     รวม 17,000 บาท 
    เครื่องพิมพมัลติฟงคช่ัน 

เพ่ือจายเปนเครื่องพิมพมัลติฟงคชั่น ชนิดเลเซอร หรือ ชนิด  
LED สี  ราคา 17,000 บาท เปนอุปกรณท่ีมีความสามารถเปน  
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Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน  
มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600 x 600 dpi มีความ 
เร็วในการพิมพรางขาวดําไมนอยกวา 22 หนาตอวินาที(ppm)  
มีความเร็วในการพิมพรางสีไมนอยกวา 22 หนาตอวินาที(ppm) 
มีหนวยความจํา (Memory)    ขนาดไมนอยหวา  192  MB   
สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา และ สี ) ได มีความ 
ละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมนอยหวา 1,200 x 1,200 dpi  
มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ    (Auto Document Feed )  
สามารถถายสําเนาเอกสารไดท้ังสีและขาวดํา สามารถทําสําเนา 
ไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา สามารถยอและขยายได 25 ถึง  
400 เปอรเซ็นต มีชองเชื่อมตอ (Interface ) แบบ USB 2.0 หรือ 
ดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย  
(Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวาจํานวน 
ไมนอยกวา 1 ชอง มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 250 แผน  
สามารถใชไดกับ A4,Letter,Legal และ Custom (ราคาตาม 
มาตรฐานครุภัณฑ) จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 17,000 บาท  
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ 
สาธารณสุข)และปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป 2561-2564 
หนา 170 
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รายงานละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป 

ประจําปงบประมาณ 2562 

เทศบาลตําบลนํ้าโสม  

อําเภอน้ําโสม  จังหวัดอุดรธานี 

งบประมาณการรายจายรวมท้ังส้ิน  932,480 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน

อุดหนุนท่ัวไป  แยกเปน 

แผนงานสังคมสงเคราะห 

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห      รวม  932,480 บาท 

 งบบุคลากร        รวม  618,480 บาท 

  เงินเดือน(ฝายประจํา)     รวม  618,480  บาท 

  เงินเดือนพนักงาน     รวม     317,520 บาท 

   เพ่ือจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน 

   ประจําปพนักงานเทศบาล เปนเงิน 317,520 บาท 

   (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห/งานบริหารท่ัว 

   ไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห) 

  คาจางพนักงาน     รวม  264,960 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางท่ัวไป พนักงาน 

   จางตามภารกิจ เปนเงิน 264,960 บาท(ปรากฏในแผน 

   งานสังคมสงเคราะห/งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคม 

   สงเคราะห) 

  เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงาน    รวม 36,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงาน 

   จางท่ัวไป   และพนักงานจางตามภารกิจ  ตามประกาศ 

   คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุดรธานี เรื่องหลัก 

   เกณฑการใหพนักงานเทศบาล ลูกจาง และพนักงานจาง  

   ของเทศบาลไดรับเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวและคาตอบ 

   แทนพิเศษ ตามหนังสือสั่งการดวนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ 

   ว155ลงวันท่ี2ตุลาคม 2550เปนเงิน 36,000 บาท (ปรากฏ 
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   ในแผนงานสังคมสงเคราะห/งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห) 

งบดําเนินการ        รวม  250,000 บาท 

หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ     รวม  250,000  บาท 

 คาตอบแทน      รวม     10,000 บาท 

 คาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   จํานวน  10,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

   ของพนักงาน  เปนเงิน 10,000 บาท  (ปรากฏในแผนงาน 

   สังคมสงเคราะห/งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห) 

 

 คาใชสอย        รวม    120,000 บาท 

รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ     รวม    60,000 บาท 

(1) คาเชาบริการเครื่องถายเอกสาร  จํานวน  30,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาเชาเครื่องถายเอกสารพรอมปริ้นเตอร 

   เพ่ือใชในกองสวัสดิการสังคมและงานอ่ืนๆ ในเทศบาล 

   เปนเงิน 30,000  บาท (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห 

   /งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห)ปรากฏในแผน 

   พัฒนาทองถ่ิน 4 ป 2561-2564 หนา104 

(2) คาจางเหมาบริการอ่ืนๆ    จํานวน  30,000บาท 

เพ่ือจายเปนคาใชจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ เชนคาเย็บ 

หนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาถายเอกสาร คาสงแฟกซ  

คาเชาทรัพยสิน  คาลงทะเบียนตางๆ คาเชายานพาหนะ  

   คาจางเหมาบริการอ่ืนฯลฯเปนเงิน30,000บาท(ปรากฏ 

   ในแผนงานสังคมสงเคราะห/งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ 

   สังคมสงเคราะห) 

 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะหมวดรายจายอ่ืนรวม  30,000 บาท 

(1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน  30,000  บาท 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ อบรม  
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สัมมนา ในราชอาณาจักรและนอกอาณาจักรของพนัก 

งานเทศบาลและพนักงานจางเชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  

   คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก ฯลฯ  เปนเงิน 30,000 บาท  

   (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห/งานบริหารท่ัวไป 

   เก่ียวกับสังคมสงเคราะห) 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม    จํานวน 30,000  บาท 

   เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑ และสิ่งกอ 

   สรางตางๆ เชน  เครื่องปริ้นเตอร โตะ เกาอ้ี คอมพิวเตอร 

   เครื่องทําน้ําเย็น ครุภัณฑและสิ่งกอสรางของเทศบาล ฯลฯ  

   เปนเงิน 30,000 บาท(ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห 

   /งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ สังคมสงเคราะห)ปรากฏในแผน 

   พัฒนาทองถ่ิน 4 ป (2561-2564)  
 

 คาวัสดุ         รวม  120,000 บาท 

 คาวัสดุสํานักงาน     จํานวน  35,000บาท 

   เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ ปากกา  

   ดินสอ เครื่องเขียนแบบพิมพ ฯลฯ เปนเงิน 35,000 บาท 

   (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห/งานบริหารท่ัวไปเก่ียว 

   กับสังคมสงเคราะห) 

 คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร   จํานวน  10,000  บาท 

   เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน แผนปาน  

   พูกัน สี ฟลมสไลด รูปสีขาว-ดํา ท่ีไดจากการลาง อัด ขยายฯลฯ  

   เปนเงิน 10,000 บาท (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห/ 

   งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห) 

 คาวัสดุคอมพิวเตอร    จํานวน  25,000  บาท 

   เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร เชน  Diskette   Mouse  
   หมึกปริ้นเตอร  กระดาษตอเนื่อง ผาหมึกพิมพคอมพิวเตอรฯลฯ 
   เปนเงิน 25,000 บาท (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห/งาน 

   บริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห) 

 คาวัสดุกอสราง     จํานวน 50,000 บาท 
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   เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุกอสรางในการซอมแซมปรับปรุงท่ี 

   อยูอาศัยเพ่ือชวยเหลือประชาชนในเขตเทสบาลตําบลน้ําโสม  

   เชนจัดซ้ือไมตางๆ ปูนซีเมนต ทราย อิฐบล็อก สังกะสีฯลฯ  

   เปนเงิน 50,000 บาทระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย 

   คาใชจายเพ่ือชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาท่ีของ 

   องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๐ และประกาศหลัก 

   เกณฑวิธีการปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนของ 

   องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ขอ ๘(ปรากฏในแผนงานสังคม 

   สงเคราะห/งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห) 
 

 งบลงทุน         รวม  64,000 บาท 

  หมวดครุภัณฑท่ีดินและส่ิงกอสราง     รวม 64,000 บาท 

  คาครุภัณฑ        รวม 15,000 บาท 

  ครุภัณฑสํานักงาน    รวม 15,000 บาท 

   ชุดโตะพรอมมานั่งยาว 

    เพ่ือจัดซ้ือชุดโตะพรอมมานั่งยาว(ชุดโตะโรงอาหาร) 

    โตะขนาด 75*180*75 ซม.พรอมมานั่งยาว 2 ตัว  

    ขนาด 30x180x45 ซม.  จํานวน 2 ชุดๆละ7,500บาท   

    เปนเงิน 15,000 บาท (ราคาตามทองตลาด) (ปรากฏ 

    ในแผน งานสังคมสงเคราะห/งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ 

    สังคมสงเคราะห)ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป 2561- 

    2564 หนา 134   

 

  คาท่ีดินและส่ิงกอสราง      รวม  49,000    บาท 

    (1)โครงการปรับปรุงและตอเติม               

    หองกองสวัสดิการและสังคม   

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงและตอเติมประตูกวาง 3.60 เมตร  

    ยาว 2.20 เมตร และตอเติมหองสวัสดิการสังคม กวาง 5 เมตร  

    ยาว 2.30 เมตร  เปนเงิน 49,000  บาท  (ตามแบบแปลน 

    เทศบาลตําบลน้ําโสม)(ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห/ 
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    งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห)ปรากฏในแผนพัฒนา 

    ทองถ่ิน 4 ป 2561-2564เพ่ิมเติมฉบับท่ี 4 หนา111    
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รายงานละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป 

ประจําปงบประมาณ 2562 

เทศบาลตําบลนํ้าโสม  

อําเภอน้ําโสม  จังหวัดอุดรธานี 

งบประมาณการรายจายรวมท้ังส้ิน  30,000  บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน

อุดหนุนท่ัวไป  แยกเปน 

แผนงานสังคมสงเคราะห 

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 

งบดําเนินการ       รวม  30,000  บาท  

 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 

 คาใชสอย 

 รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะหมวดรายจายอ่ืน รวม  30,000 บาท 

(1) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูปวยดอยโอกาสและ   จํานวน 30,000 บาท 

ครอบครัวผูมีรายไดนอย  และผูไรท่ีพ่ึง  

เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการใหถือปฏิบัติตามระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการสงเคราะหผูปวย 

ท่ียากไรขององคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2560 หนังสือ 

กระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว0234ลงวันท่ี  

7 มีนาคม 2560 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน   

ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว757 ลงวันท่ี 7 เมษายน 2560 

เปนเงิน 30,000  บาท ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห/ 

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะหปรากฏในแผนพัฒนา 

ทองถ่ิน 4 ป  (2561-2564)เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1 หนา89 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป 

ประจําปงบประมาณ  2562 

เทศบาลตําบลนํ้าโสม 

อําเภอน้ําโสม  จังหวัดอุดรธานี 

ประมาณการรายจายรวมท้ังส้ิน   2,976,000  บาท  จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน

อุดหนุนท่ัวไป  แยกเปน 

แผนงานเคหะและชุมชน 

งานไฟฟาถนน         รวม  2,976,000  บาท 

 งบลงทุน          รวม  2,566,600  บาท 

 หมวดครุภัณฑท่ีดินและส่ิงกอสราง     รวม  2,566,600  บาท 

  คาท่ีดินและส่ิงกอสราง      รวม  2,566,600   บาท 

    1.โครงการกอสรางถนน คสล. 

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนน คสล. บานน้ําโสม หมู1(ซอยบานตูนารี)  

    ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี กวาง 3เมตร ยาว 27เมตร หนา 15ซม.  

    พรอมลงดินไหลทางและปายโครงการจํานวน 1 ปาย  (ตามแบบ 

    แปลนเทศบาลตําบลน้ําโสม) เปนเงิน 43,000 บาท (ปรากฏในแผนงาน 

    เคหะและชุมชน/งานไฟฟาถนน)และปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป  

    2561-2564 เพ่ิมเติมฉบับท่ี 4 หนา28 

   2.โครงการกอสรางถนน คสล. 

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนน คสล. บานน้ําโสม หมู1(ซอยบานตูศูนย)  

    ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี กวาง 3เมตร ยาว 36เมตร หนา 15ซม.  

    พรอมลงดินไหลทางและปายโครงการจํานวน 1 ปาย  (ตามแบบ 

    แปลนเทศบาลตําบลน้ําโสม) เปนเงิน 59,000 บาท (ปรากฏในแผนงาน 

    เคหะและชุมชน/งานไฟฟาถนน)และปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป  

    2561-2564 เพ่ิมเติมฉบับท่ี 4 หนา28 

   3.โครงการกอสรางถนน คสล. 

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนน คสล. บานน้ําโสม หมู1(ซอยบานแมแกม)  

    ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี กวาง 3เมตร ยาว 45เมตร หนา 15ซม.  

    พรอมลงดินไหลทางและปายโครงการจํานวน 1 ปาย  (ตามแบบ 

    แปลนเทศบาลตําบลน้ําโสม) เปนเงิน 73,000 บาท (ปรากฏในแผนงาน 

    เคหะและชุมชน/งานไฟฟาถนน)และปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป  

    2561-2564 เพ่ิมเติมฉบับท่ี 4 หนา29 

   4.โครงการกอสรางถนน คสล. 
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    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนน คสล. บานมวง หมู 2 (ซอยบานพอเรียง)  

    ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี กวาง 3เมตร ยาว 20เมตร หนา15 ซม.  

    พรอมลงดินไหลทางและปายโครงการจํานวน 1 ปาย  (ตามแบบแปลน 

    เทศบาลตําบลน้ําโสม) เปนเงิน 32,000 บาท(ปรากฏในแผนงานเคหะ 

    และชุมชน/งานไฟฟาถนน)และปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป  

    2561-2564 เพ่ิมเติมฉบับท่ี 4 หนา30 

   5.โครงการเสริมถนน คสล. 

    เพ่ือจายเปนคาเสริมถนน คสล. บานน้ําปด หมู 3(สะพานโนนสวรรค- 

    วัดน้ําปด) ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี  กวาง 4 เมตร ยาว 76 เมตร  

    หนา 15 ซม.(ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลน้ําโสม) เปนเงิน 161,000  

    บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟาถนน)และปรากฏ 

    ในแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป 2561-2564 เพ่ิมเติมฉบับท่ี 4 หนา33 

   6.โครงการซอมแซมถนน คสล. 

    เพ่ือจายเปนคาซอมแซมถนน คสล. บานน้ําทรง หมู 6(ซอยคุมภู)  

    ต.ศรีสําราญ อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี กวาง 4 เมตร ยาว 92 เมตร หนา 15 ซม.  

    พรอมปายโครงการจํานวน 1 ปาย(ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลน้ําโสม)  

    เปนเงิน 272,000 บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟาถนน) 

    และปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป 2561-2564 เพ่ิมเติมฉบับท่ี 4 หนา41 

   7.โครงการเสริมถนน คสล. 

    เพ่ือจายเปนคาเสริมถนน คสล. บานน้ําทรง หมู 6(ซอยสันติ) ต.ศรีสําราญ  

    อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี กวาง 4 เมตร ยาว 80 เมตร  หนา 15 ซม.พรอมลงดิน 

    ไหลทางและปายโครงการจํานวน 1 ปาย  (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบล 

    น้ําโสม)เปนเงิน 177,000 บาท(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน/งาน 

    ไฟฟาถนน)และปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป 2561-2564 เพ่ิมเติมฉบับ 

    ท่ี 4 หนา42    

   8.โครงการกอสรางถนน คสล. 

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนน คสล. บานโคกนอย หมู 8 ต.น้ําโสม  

    อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี กวาง 5 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 15 ซม.พรอม 

    ลงดินไหลทางและปายโครงการจํานวน 1 ปาย  (ตามแบบแปลนเทศบาล 

    ตําบลน้ําโสม)เปนเงิน 427,000 บาท(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

    /งานไฟฟาถนน)และปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป 2561-2564 เพ่ิมเติม 

    ฉบับท่ี 4 หนา 44 

   9.โครงการขยายถนน คสล. 

    เพ่ือจายเปนคาขยายถนน คสล. บานโนนสมบูรณ หมู 9(แยกหัวภู-บานแมวิ)  
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    ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี กวาง 1 เมตร ยาว 198 เมตร หนา 15 ซม. 

    พรอมปายโครงการจํานวน 1 ปาย(ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลน้ําโสม) 

    เปนเงิน 131,000 บาท(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟาถนน) 

    และปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป 2561-2564 เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 4 หนา 45 

   10.โครงการขยายถนน คสล. 

    เพ่ือจายเปนคาขยายถนน คสล. บานโนนสมบูรณ หมู 9(ซอยบานแมวิ)  

    ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี กวาง 1 เมตร ยาว 163 เมตร หนา 15 ซม.   

    พรอมปายโครงการจํานวน 1 ปาย(ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลน้ําโสม)  

    เปนเงิน 91,000 บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟาถนน) 

    และปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป 2561-2564 เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 4 หนา 45 

   11.โครงการกอสรางถนน คสล. 

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนน คสล. บานโนนสมบูรณ หมู 9(ซอยบานตูจอย)  

    ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี กวาง 3 เมตร ยาว 35 เมตร หนา 15 ซม. 

    พรอมลงดินไหลทางและปายโครงการจํานวน 1 ปาย  (ตามแบบแปลน 

    เทศบาลตําบลน้ําโสม)เปนเงิน 57,000 บาท(ปรากฏในแผนงานเคหะและ 

    ชุมชน/งานไฟฟาถนน)และปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป 2561-2564 

    เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 4 หนา 45 

   12.โครงการกอสรางถนน คสล. 

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนน คสล. บานแสงทองพัฒนา หมู 12(ซอยบาน 

    ตูรําไพ) ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี กวาง 2.50 เมตร ยาว 71 เมตร  

    หนา 15 ซม. พรอมลงดินไหลทางและปายโครงการจํานวน 1 ปาย   

    (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลน้ําโสม)เปนเงิน97,000 บาท(ปรากฏ 

    ในแผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟาถนน)และปรากฏในแผนพัฒนา 

    ทองถ่ิน 4 ป 2561-2564 เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 4 หนา 46 

   13.โครงการกอสรางถนน คสล.  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนน คสล. บานแสงทองพัฒนา หมู12(ซอย 

    บานตูเก)ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี  กวาง2.50 เมตร ยาว 33 เมตร  

    หนา 15 ซม.พรอมลงดินไหลทางและปายโครงการจํานวน 1 ปาย  (ตาม 

    แบบแปลนเทศบาลตําบลน้ําโสม)เปนเงิน 45,000 บาท(ปรากฏในแผน 

    งานเคหะและชุมชน/งานไฟฟาถนน)และปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป  

    2561-2564 เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 4 หนา 46 

   14.โครงการขยายถนน คสล. 

    เพ่ือจายเปนคาขยายถนน คสล.บานโนนสมบูรณ หมู13(ซอยหนาวัดน้ํา)  

    ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี กวางดานละ 1 เมตร หนา15 ซม.ท้ังสองดาน  
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    ดานท่ี 1 ยาว 165 เมตร ดานท่ี 2 ยาว 75 เมตรพรอมลงดินไหลทางและ 

    ปายโครงการจํานวน 1 ปาย  (ตาม แบบแปลนเทศบาลตําบลน้ําโสม)เปนเงิน  

    138,000 บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟาถนน)และ 

    ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป  2561-2564 เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 4 หนา 47 

   15.โครงการกอสรางถนน คสล. 

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนน คสล.บานโนนสมบูรณ หมู 13(ซอยโรงสีเกา)  

    ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี กวาง 4 เมตร ยาว 44 เมตร หนา 15 ซม. 

    พรอมลงดินไหลทางและปายโครงการจํานวน 1 ปาย  (ตามแบบแปลน 

    เทศบาลตําบลน้ําโสม)เปนเงิน 100,000 บาท(ปรากฏในแผนงานเคหะและ 

    ชุมชน/งานไฟฟาถนน)และปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป  2561-2564  

    เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 4 หนา 47 

   16โครงการกอสรางถนน คสล. 

    เพ่ือจายเปนคากอสราง ถนน คสล. บานโนนบก หมู 14(ซอยไปฝายนาประชา) 

    ต.น้ําโสม  อ.น้ําโสม  จ.อุดรธานี  กวาง 3 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 15 เซนติ 

    เมตรพรอมปายโครงการจํานวน 1 ปาย  เปนเงิน 179,000 บาท(ตามแบบ 

    แปลนเทศบาลตําบลน้ําโสม) (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟา 

    ถนน)และปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป 2561-2564 เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 4  

    หนา 49 

   17โครงการกอสรางถนนดิน 

    เพ่ือจายเปนคากอสราง ถนนดิน บานมวง หมู2 ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี 

    กวาง 3 เมตร ยาว 87 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร พรอมปายโครงการจํานวน 1 ปาย  

    เปนเงิน 12,100 บาท(ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลน้ําโสม) (ปรากฏในแผนงาน 

    เคหะและชุมชน/งานไฟฟาถนน)และปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป 2561- 

    2564 เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 4  หนา 50 

   18.โครงการซอมแซม ถนนดินพรอมวางทอระบายน้ํา 

    เพ่ือจายเปนคาซอมแซม ถนนดินพรอมวางทอระบายน้ํา บานมวง หมู 2 ต.น้ําโสม  

    อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี  กวาง 3 เมตร ยาว 380 เมตร หนา เฉลี่ย 0.05 เมตร พรอม 

    ปายโครงการ จํานวน 1 ปาย เปนเงิน 47,500 บาท (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบล 

    น้ําโสม) (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟาถนน)และปรากฏในแผนพัฒนา 

    ทองถ่ิน 4 ป 2561-2564 เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 4 หนา 50 

   19.โครงการซอมแซม ถนน คสล. 

    เพ่ือจายเปนคาซอมแซม ถนน คสล. บานโนนสวรรค หมู 6 (หนาบานผูชวย 

    ผูใหญบาน)ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี กวา 4 เมตร ยาว 22 เมตร หนา 15  

    เซนติเมตร เปนเงิน 51,000 บาท (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลน้ําโสม) (ปรากฏ 
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    ในแผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟาถนน)และปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป  

    2561-2564 เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 4 หนา 39 

   20.โครงการกอสรางถนน คสล. 

    เพ่ือจายเปนคากอสราง ถนน คสล. บานโนนสวรรค หมู 6(ทางเขาศาลากลางบาน)  

    ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี กวาง 3 เมตร ยาว 58 เมตร หนา 15 เซนติเมตร  

    พรอมลงดินไหลทางและปายโครงการจํานวน 1 ปาย  เปนเงิน 95,000 บาท (ตาม 

    แบบแปลนเทศบาลตําบลน้ําโสม) (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟา 

    ถนน)และปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป 2561-2564 เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 4 หนา 40 

   21.โครงการซอมแซม ถนน คสล. 

    เพ่ือจายเปนคาซอมแซม ถนน คสล. บานน้ําปด หมู 3(ซอยบานพอนก)  

   ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี  กวาง 4 เมตร ยาว 21 เมตร หนา 15 เซนติเมตร  

   เปนเงิน 61,000 บาท (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลน้ําโสม) (ปรากฏในแผนงาน 

   เคหะและชุมชน/งานไฟฟาถนน)และปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป 2561-2564  

   เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 4 หนา 31 

   22.โครงการซอมแซม ถนน คสล. 

   เพ่ือจายเปนคาซอมแซมถนน คสล. บานน้ําปด หมู 3 (ซอยบานแมออด)  

   ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี กวาง 4 เมตร ยาว31 เมตร หนา 15 เซนติเมตร  

   เปนเงิน 92,000 บาท (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลน้ําโสม) (ปรากฏในแผน 

   งานเคหะและชุมชน/งานไฟฟาถนน)และปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป  

   2561-2564 เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 หนา 31 

   23.โครงการซอมแซมถนน คสล. 

   เพ่ือจายเปนคาซอมแซมถนน คสล. บานน้ําปด หมู 3 (ซอยบานตูพึง)  

   ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี กวาง 4 เมตร ยาว 43 เมตร หนา 15 เซนติเมตร  

   เปนเงิน 126,000 บาท(ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลน้ําโสม) (ปรากฏในแผน 

   งานเคหะและชุมชน/งานไฟฟาถนน)  และปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป  

   2561-2564 เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 4 หนา  

 

 

งบอุดหนุน         รวม   409,400  บาท 

  เงินอุดหนุนสวนราชการ      รวม   409,400  บาท 

   1.อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคบานผือ 

    ตามโครงการขยายเขตไฟฟาในเขตเทศบาลตําบลน้ําโสมรายละเอียด 

   คาใชจายตามท่ีการไฟฟาสวนภูมิภาคบานผือกําหนด เปนเงิน 409,400บาท 

   (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟาถนน)และปรากฏในแผน 



159 
 

 

   พัฒนาทองถ่ิน 4 ป 2561-2564 เพ่ิมเติมฉบับท่ี 4 หนา123 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป 
ประจําปงบประมาณ  2562 

เทศบาลตําบลนํ้าโสม 
อําเภอน้ําโสม  จังหวัดอุดรธานี 

ประมาณการรายจายรวมท้ังส้ิน  158,000 บาท  จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน

อุดหนุนท่ัวไป  แยกเปน 

แผนงานเคหะและชุมชน 

งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล      รวม 158,000บาท 

งบดําเนินการ         รวม 158,000 บาท 

หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ      รวม 158,000 บาท 

 หมวดคาวัสดุ       รวม 158,000 บาท 

 วัสดุเครื่องแตงกาย      จํานวน 50,000 บาท 
 เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องแตงกาย(เสื้อยืด,เสื้อกันฝน,รองเทาบูท, 

ถุงมือ,ผากันเปอน,ผาปดจมูก วัสดุอ่ืนๆ)ในการเก็บกวาดขยะมูลฝอย  
เปนเงิน 50,000  บาท  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน/งาน 
กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ) 

 วัสดุอ่ืนๆ         จํานวน 108,000 บาท 
   ถังขยะแยกประเภท 

- เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือถังขยะแยกประเภทขนาด  200  ลิตร  
   มีฝาปด ลอลากพรอมโครงเหล็กและปายคัดแยกขยะ( 4 ใบ/ชุด) 
   จํานวน 6ชุดเปนเงิน 60,000  บาท(ปรากฏในแผนงาน 
   เคหะและชุมชน/งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)และ 
   ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป 2561-2564เพ่ิมเติมฉบับท่ี 4  
   หนา108 
   ถังขยะอินทรีย 

- เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือถังขยะอินทรีย ขนาด  100 ลิตรมีฝาปด 
   จํานวน 400 ใบๆละ 100 บาทเปนเงิน 40,000  บาท(ปรากฏ 
   ในแผนงานเคหะและชุมชน/งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)และ 
   ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป2561-2564เพ่ิมเติมฉบับท่ี 4 หนา108 
   ถังขยะแผงจําหนายสินคา 

- เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือถังขยะแผงจําหนายสินคา ขนาด 40 ลิตร 
มีฝาปด จํานวน 100 ใบๆละ 80 บาท เปนเงิน 8,000  บาท 
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน/งานกําจัดขยะมูลฝอยและ 
สิ่งปฏิกูล)และปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน4 ป 2561-2564 
เพ่ิมเติมฉบับท่ี 4 หนา109 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป 
ประจําปงบประมาณ  2562 

เทศบาลตําบลนํ้าโสม 
อําเภอน้ําโสม  จังหวัดอุดรธานี 

ประมาณการรายจายรวมท้ังส้ิน   149,000 บาท  จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน

อุดหนุนท่ัวไป  แยกเปน 

แผนงานเคหะและชุมชน 

งานบําบัดน้ําเสีย         รวม 149,000 บาท 

งบดําเนินการ         รวม  60,000 บาท 

หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ      รวม  60,000  บาท 

คาใชสอย       รวม  60,000 บาท 

รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ     รวม  60,000 บาท 

 (1)คาจางเหมาขุดลอกรางระบายน้ํา 

 เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการในการขุดลอกรางระบายน้ํา 
ในเขตเทศบาลตําบลน้ําโสม อําเภอน้ําโสม จังหวัดอุดรธานี จํานวน 12  
หมูบาน เปนเงิน 50,000 บาท(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน/ 
งานบําบัดน้ําเสีย )และปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป 2561-2564 
หนา37 

(2)คาจางเหมาในการกําจัดวัชพืช 
 เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการในการกําจัดวัชพืชในเขตเทศบาล 
ตําบลน้ําโสมเปนเงิน 10,000 บาท(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
/งานบําบัดน้ําเสีย )และปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป 2561-2564  
เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1 หนา88 

งบลงทุน         รวม 89,000 บาท 
 คาท่ีดินและส่ิงกอสราง      รวม 89,000  บาท 
   1.โครงการกอสรางรางระบายน้ํา 
   เพ่ือจายเปนคากอสรางรางระบายน้ํา บานโนนสมบูรณ หมู 9 

(ซอยบานตูสิงห  สนองคุณ) ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธาน ี กวาง 0.40  
เมตร ยาว 34 เมตร ลึกจากปากรางลางไมนอยกวา 0.60 เมตร เปนเงิน  
89,000 บาท (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลน้ําโสม) (ปรากฏในแผนงาน 
เคหะและชุมชน/งานบําบัดน้ําเสีย )และปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป 
2561-2564 หนาเพ่ิมเติมฉบับท่ี 4 หนา53  
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รายงานละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป 

ประจําปงบประมาณ 2562 

เทศบาลตําบลนํ้าโสม  

อําเภอน้ําโสม  จังหวัดอุดรธานี 

งบประมาณการรายจายรวมท้ังส้ิน  2,742,000  บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน

อุดหนุนท่ัวไป  แยกเปน 

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

งานสงเสริมสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน     รวม  2,742,000 บาท 

งบดําเนินการ          รวม    330,000 บาท 

 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ      รวม    330,000 บาท 

 คาใชสอย          รวม    330,000 บาท  

 รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะหมวดรายจายอ่ืน รวม 330,000 บาท 

(1)โครงการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตามหลัก จํานวน 30,000 บาท 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมสนับสนุนการดําเนิน 

งานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือนระดับชุมชน  

และระดับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ 

กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0891.4/  

ว 1659 ลงวันท่ี24 สิงหาคม2553เปนเงิน 30,000 บาท(ปรากฏ 

ในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน/งานสงเสริมสนับสนุน 

ความเขมแข็งของชุมชน)ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (2561 

-2564)เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1 หนา68 

(2)โครงการสงเสริมอาชีพ(ระยะส้ัน)   จํานวน 30,000 บาท  

เพ่ือจายเปนคาฝกอบรมอาชีพ(ระยะสั้น)ใหแกกลุมอาชีพ 

กลุมผูมีบัตรสวัสดิการของรัฐ ฯ ไดรับความรูและทักษะไป 

ประกอบอาชีพเพ่ือรายไดลดรายจายในครัวเรือนเปนเงิน 

30,000 บาท (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของ 

ชุมชน/งานสงเสริมสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน)ปรากฏ 
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ในแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป  (2561-2564)เพ่ิมเติม 

ฉบับท่ี 4 หนา77 

(3)โครงการอบรมเสริมสรางศักยภาพกลุมสตรี    จํานวน 20,000 บาท 

  เพ่ือจายเปนคาจัดกิจกรรมพัฒนาสตรี กลุมแมบาน 

  เพ่ือใหความรูเรื่องสิทธิและหนาท่ีของสตรี เปนตน 

     ตามมาตรฐานกรมสงเสริมการพัฒนาสตรี ของกรม 

  สงเสริมการปกครองทองถ่ิน เปนเงิน20,000บาท  

  (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน/ 

  งานสงเสริมสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน ) 

  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (2561-2564) 

  เพ่ิมเติมฉบับท่ี 4 หนา77  

  (4) โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน ผูนําชุมชน จํานวน 20,000 บาท 

ประธานกลุมตางๆ  

เพ่ือจายเปนคาจัดอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพใหกับ 

คณะกรรมการชุมชน ผูนําชุมชนประธานกลุมตาง ๆ  

เปนเงิน 20,000 บาท (ปรากฏในแผนงานสรางความเขม 

แข็งของชุมชน/งานสงเสริมสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน) 

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (2561-2564)เพ่ิมเติม 

ฉบับท่ี 4 หนา77 

(5)โครงการคายพอแมรวมใจสายใยครอบครัว จํานวน 20,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาจัดกิจกรรมฝกอบรมสนับสนุนเพ่ือสงเสริม 

ความรักและความอบอุนในครอบครัวฯเปนเงิน 20,000บาท 

(ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน/งานสงเสริม 

สนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน)ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน  

4 ป (2561-2564)เพ่ิมเติมฉบับท่ี 4 หนา78 

(6)โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ  จํานวน 10,000 บาท 

ผูดอยโอกาส  

เพ่ือจายเปนคาจัดกิจกรรมสงเสริมฟนฟูสมรรถภาพ 

ตรวจสุขภาพคนพิการ การอบรมสรางอาชีพ สรางรายได 
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สิทธิและสวัสดิการตางๆ  ท่ีพ่ึงจะไดรับใหกับคนพิการ 

เปนเงิน 10,000 บาท (ปรากฏในแผนงานสรางความเขม 

แข็งของชุมชน/งานสงเสริมสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน) 

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (2561-2564)เพ่ิมเติม 

ฉบับท่ี 4 หนา79 

(7)โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน จํานวน 100,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาจัดกิจกรรมเขาคายฝกอบรมพัฒนาทักษะ 

การเปนผูนํา กิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอชุมชนสังคม 

สรางจิตสํานึกเยาวชนคุณธรรม   สรางเครือขายและ 

ดานสิทธิพ้ืนฐาน เปนตน   เปนเงิน  100,000  บาท 

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (2561-2564) 

เพ่ิมเติมฉบับท่ี 4 หนา79 

(8)โครงการจัดตั้งโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลตําบลน้ําโสม จํานวน 100,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาจัดกิจกรรม บริการ ใหการศึกษาพัฒนา 

ศักยภาพ สงเสริมอาชีพ สงเสริมสุขภาพสรางเครือขาย 

ผูสูงอายุ ยกระดับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุใหดียิ่งข้ึน เปนเงิน  

100,000 บาท(ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของ 

ชุมชน/งานสงเสริมสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน) 

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (2561-2564)เพ่ิมเติม 

ฉบับท่ี 4 หนา79 

 

งบเงินอุดหนุน   รวม 30,000 บาท 

 หมวดเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท 

 -เงินอุดหนุนกิจการท่ีเปนสาธารณประโยชน 

(1) อุดหนุนงบประมาณกลุมอาชีพ กลุม OTOP    จํานวน 30,000 บาท 

โดยยึดถือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

วาดวยเงินอุดหนุน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

เปนเงิน 30,000 บาท (ปรากฏในแผนงานสราง 

ความเขมแข็งของชุมชน/งานสงเสริมสนับสนุน 



165 
 

 

ความเขมแข็งของชุมชน)ปรากฏในแผนพัฒนา 

ทองถ่ิน 4 ป (2561-2564)เพ่ิมเติมฉบับท่ี 4 หนา124 

 

งบลงทุน            รวม  2,382,000 บาท 

 หมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง      รวม  2,382,000 บาท 

 คาท่ีดินและส่ิงกอสราง       รวม  2,382,000 บาท 

  1.โครงการกอสรางหอถังสูง 

  เพ่ือจายเปนคากอสรางหอถังสูง บานน้ําโสม หมู 1 ต.น้ําโสม  

อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี กวาง 3 เมตร ยาว 3 เมตร สูง 9 เมตร พรอม 

ปายโครงการจํานวน 1 ปาย เปนเงิน 179,000 บาท (ตามแบบแปลน 

เทศบาลตําบลน้ําโสม) (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

/งานสงเสริมสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน)ปรากฏในแผนพัฒนา 

ทองถ่ิน 4 ป (2561-2564)เพ่ิมเติมฉบับท่ี 4 หนา65 

  2.โครงการกอสรางหอถังสูง 

  เพ่ือจายเปนคากอสรางหอถังสูง บานมวง หมู 2 ต.น้ําโสม  

อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี กวาง 3 เมตร ยาว 3 เมตร สูง 9 เมตร พรอม 

ปายโครงการจํานวน 1 ปาย เปนเงิน 179,000 บาท (ตามแบบแปลน 

เทศบาลตําบลน้ําโสม) (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

/งานสงเสริมสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน)ปรากฏในแผนพัฒนา 

ทองถ่ิน 4 ป (2561-2564)เพ่ิมเติมฉบับท่ี 4 หนา66 

3.โครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค(เปล่ียนหลังคาเปนอลูซ่ิงและ 

ติดตั้งประตูมวน) 

  เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงศาลาเอนกประสงค(เปลี่ยนหลังคาเปน  

อลูซ่ิงและติดตั้งประตูมวน)บานมวง หมู 2 ต.น้ําโสม  อ.น้ําโสม จ.อุดธานี 

ขนาดศาลากวาง 10 เมตร ยาว 24 เมตร   เปนเงิน 255,000 บาท    

(ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลน้ําโสม)(ปรากฏในแผนงานสรางความ 

เขมแข็งของชุมชน/งานสงเสริมสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน) 

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (2561-2564)เพ่ิมเติมฉบับท่ี 4 หนา56 
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4.โครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค(ติดตั้งประตูมวน) 

  เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงศาลาอเนกประสงค(ติดตั้งประตูมวน) 

บานโพน หมู 4 ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี ขนาดศาลา กวาง 7 เมตร  

ยาว 24 เมตร เปนเงิน 154,000 บาท  (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบล 

น้ําโสม)(ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน/งานสง 

เสริมสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน)ปรากฏในแผนพัฒนาทอง 

ถ่ิน 4 ป (2561-2564)เพ่ิมเติมฉบับท่ี 4 หนา57 

5.โครงการกอสรางลาน คสล. 

  เพ่ือจายเปนคากอสรางลาน คสล. บานโคกนอย หมู 8 ต.น้ําโสม  

อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี พ้ืนท่ีรวม 134.30 ตารางเมตร หนา 0.10 เมตร  

พรอมปายโครงการจํานวน 1 ปาย  เปนเงิน 49,000 บาท(ตามแบบแปลน 

เทศบาลตําบลน้ําโสม) )(ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน/ 

งานสงเสริมสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน)ปรากฏในแผนพัฒนาทอง 

ถ่ิน 4 ป (2561-2564)เพ่ิมเติมฉบับท่ี 4 หนา61 

6.โครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค(ปูกระเบ้ือง) 

  เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงศาลาเอนกประสงค(ปูกระเบื้อง) 

บานโนนสมบูรณ หมู 9 ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี ขนาดศาลา  

กวาง 10 เมตร ยาว 24 เมตร เปนเงิน 101,000 บาท (ตามแบบ 

แปลนเทศบาลตําบลน้ําโสม) (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็ง 

ของชุมชน/งานสงเสริมสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน)ปรากฏ 

ในแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (2561-2564)เพ่ิมเติมฉบับท่ี 4 หนา56 

7.โครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค(เทพ้ืนและปูกระเบ้ือง) 

  เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงศาลาเอนกประสงค(เทพ้ืนและปู 

กระเบื้อง) บานโนนสมบูรณ หมู 9 ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี  

กวาง 7.80 เมตร ยาว 5.50 เมตร หนา 0.10 เมตร เปนเงิน 37,000   

บาท(ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลน้ําโสม) (ปรากฏในแผนงานสราง 

ความเขมแข็งของชุมชน/งานสงเสริมสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน) 

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (2561-2564)เพ่ิมเติมฉบับท่ี 4 หนา57 
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8.โครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค(เปล่ียนหลังคาเปนอลูซ่ิง) 

  เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงศาลาอเนกประสงค(เปลี่ยนหลังคา 

เปนอลูซ่ิง) บานแสงทองพัฒนา หมู 12 ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี  

ขนาดศาลากวาง 10 เมตร ยาว 18 เมตร เปนเงิน 88,000 บาท 

(ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลน้ําโสม) (ปรากฏในแผนงานสราง 

ความเขมแข็งของชุมชน/งานสงเสริมสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน) 

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (2561-2564)เพ่ิมเติมฉบับท่ี 4 หนา56 

9.โครงการกอสรางลาน คสล. 

  เพ่ือจายเปนคากอสรางลาน คสล.บานโนนบก หมู 14 ต.น้ําโสม  

อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี พ้ืนท่ีรวม 329.80 ตร.ม. หนา 0.10 เมตร เปนเงิน  

120,000 บาท (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลน้ําโสม) (ปรากฏในแผน 

งานสรางความเขมแข็งของชุมชน/งานสงเสริมสนับสนุนความเขมแข็งของ 

ชุมชน)ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (2561-2564)เพ่ิมเติมฉบับท่ี 4 หนา58 

10.โครงการกอสรางลาน คสล. 

  เพ่ือจายเปนคากอสรางลาน คสล.บานโนนภูทอง หมู 15 ต.น้ําโสม  

อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี พ้ืนท่ีรวม 1,126 ตร.ม. หนา 0.10 เมตร เปนเงิน  

422,000  บาท (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลน้ําโสม) (ปรากฏในแผน 

งานสรางความเขมแข็งของชุมชน/งานสงเสริมสนับสนุนความเขมแข็งของ 

ชุมชน)ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (2561-2564)เพ่ิมเติมฉบับท่ี 4 หนา60 

11.โครงการกอสรางรั้วพรอมประตู 

  เพ่ือจายเปนคากอสรางรั้วพรอมประตู (ศาลาเอนกประสงค)บานโพน หมู 4 

ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี ยาวรวม 148 เมตร สูง 2 เมตร เปนเงิน 471,000 

 บาทพรอมปายจํานวน 1 ปาย(ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลน้ําโสม) (ปรากฏในแผน 

งานสรางความเขมแข็งของชุมชน/งานสงเสริมสนับสนุนความเขมแข็งของ 

ชุมชน)ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (2561-2564)เพ่ิมเติมฉบับท่ี 4 หนา60 

12.โครงการกอสรางหอกระจายขาวประจําหมูบาน 

  เพ่ือจายเปนคากอสรางหอกระจายขาวประจําหมูบาน 

บานแสงทองพัฒนา หมู  12 ต.น้ําโสม  อ.น้ําโสม  จ.อุดรธานี 

ขนาดสูง 10 เมตร เปนเงิน 112,000 บาท (ตามแบบแปลน 
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เทศบาลตําบลน้ําโสม) (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็ง 

ของชุมชน/งานสงเสริมสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน) 

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (2561-2564)เพ่ิมเติมฉบับท่ี 4 หนา60 

   13.โครงการกอสราง ลาน คสล. 

เพ่ือจายเปนคากอสรางลาน คสล. บานโนนสวรรค หมู 6  

ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี พ้ืนท่ีรวม 588 ตร.ม. หนา  

0.10 เมตร เปนเงิน 215,000 บาท (ตามแบบแปลนเทศบาล 

ตําบลน้ําโสม) (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็ง 

ของชุมชน/งานสงเสริมสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน) 

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (2561-2564)เพ่ิมเติม 

ฉบับท่ี 4 หนา59 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป 

ประจําปงบประมาณ  2562 

เทศบาลตําบลนํ้าโสม 

อําเภอน้ําโสม  จังหวัดอุดรธานี 

ประมาณการรายจายรวมท้ังส้ิน 80,000  บาท  จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน

อุดหนุนท่ัวไป  แยกเปน 

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

งานกีฬาและนันทนาการ        รวม  80,000  บาท 

 งบดําเนินการ        รวม  80,000  บาท 

 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ      รวม  80,000  บาท 

  คาใชสอย         รวม  80,000  บาท 

  รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะหมวดรายจายอ่ืนๆ  รวม  80,000 บาท 

  (1)โครงการสงเสริมความเปนเลิศทางดานกีฬา   จํานวน 80,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการสงทีมนักกีฬา เขาแขงขันกีฬา ตาง ๆ  

ระดับตําบล/อําเภอ  ระดับจังหวัด  อาทิ คาชุดกีฬา  อุปกรณกีฬา คาเบี้ยเลี้ยง 
นักกีฬา  คาพาหนะเดินทาง  สนับสนุนการเปนเจาภาพกีฬาเทศบาลสัมพันธและ 
คาใชจายอ่ืน ๆ ตามโครงการ  เปนเงิน 80,000บาท (ปรากฏในแผนงานศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ/งานกีฬาและนันทนาการ)และปรากฏในแผนพัฒนา 
ทองถ่ิน 4 ป 2561-2564เพ่ิมเติมฉบับท่ี 4 หนา115 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป 

ประจําปงบประมาณ  2562 

เทศบาลตําบลนํ้าโสม 

อําเภอน้ําโสม  จังหวัดอุดรธานี 

ประมาณการรายจายรวมท้ังส้ิน  230,000  บาท  จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน

อุดหนุนท่ัวไป  แยกเปน 

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น       รวม  230,000 บาท 

 งบดําเนินการ        รวม  230,000 บาท 

 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ      รวม  230,000  บาท 

  คาใชสอย         รวม  230,000  บาท 

  รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะหมวดรายจายอ่ืนๆ  รวม  230,000  บาท 

  (1)โครงการประเพณีสงกรานต  
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดงานตามโครงการ 

ประเพณีสงกรานต  เปนเงิน 50,000บาท (ปรากฏในแผน 
งานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/งานศาสนาและ 
วัฒนธรรมทองถ่ิน)และปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป  
2561-2564 หนา 107 

   (2)โครงการประเพณีบุญบ้ังไฟ 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดงานตามโครงการ 
ประเพณีบุญบั้งไฟ เปนเงิน 150,000บาท(ปรากฏในแผนงาน 
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/งานศาสนาและวัฒนธรรม 
ทองถ่ิน)และปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป 2561-2564 
หนา107 
(3)โครงการประเพณีแหเทียนพรรษา 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดงานตามโครงการ 
ประเพณีเขาพรรษา  เปนเงิน 15,000  บาท  (ปรากฏใน 
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/งานศาสนาและ 
วัฒนธรรมทองถ่ิน)และปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป  
2561-2564 หนา 107 
 
 
(4)โครงการจัดงานของดีอําเภอน้ําโสม (รําบวงสรวงอนุสาวรีย 
วีระชนเมืองโสม) 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดงานของดีอําเภอน้ําโสม (รําบวง 
สรวงอนุสาวรียวีระชนเมืองโสม) เปนเงิน 15,000  บาท  (ปรากฏในแผน 
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งานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถ่ิน) 
และปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป 2561-2564เพ่ิมเติมฉบับท่ี 4 หนา115 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป 

ประจําปงบประมาณ  2562 

เทศบาลตําบลนํ้าโสม 

อําเภอน้ําโสม  จังหวัดอุดรธานี 

ประมาณการรายจายรวมท้ังส้ิน  2,983,960 บาท  จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน

อุดหนุนท่ัวไป  แยกเปน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา   รวม  2,983,960บาท 

 งบบุคลากร        รวม  2,469,960 บาท 

  เงินเดือน(ฝายประจํา)      รวม  2,469,960  บาท 

 เงินเดือนพนักงาน     จํานวน  996,240 บาท 

 เพ่ือจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน 

 ประจําปสําหรับพนักงานเทศบาล  เปนเงิน   

 996,240 บาท  (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม 

 และการโยธา/งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรม 

และการโยธา ) 
   เงินประจําตําแหนง     จํานวน 36,000  บาท 

เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงผูบริหาร(พนักงาน 

เทศบาล)ท่ีมีสิทธิไดรับตามระเบียบฯ   เปนเงิน  

36,000 บาท(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ 

การโยธา/งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรม 

และการโยธา ) 

 คาจางพนักงานจาง     จํานวน  1,321,680บาท 

   เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางท่ัวไปพนักงาน 

   จางตามภารกิจเปนเงิน  1,321,680 บาท (ปรากฏใน 

   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานบริหารท่ัวไป 

   เก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ) 

 

 

 เงินเพ่ิมตางๆของพนักงานจาง   จํานวน  116,040บาท 

   เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวสําหรับ 

   พนักงานจางท่ัวไปและพนักงานจางตามภารกิจ 

   ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 

   จังหวัดอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑการใหพนักงาน 
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   เทศบาล ลูกจาง และพนักงานจาง ของเทศบาล  

   ไดรับเงินเพ่ิมคาครองชีพ ชั่วคราว และคาตอบ 

   แทนพิเศษ ตามหนังสือสั่งการดวนท่ีสุด ท่ี  

   มท0809.3/ว155ลงวันท่ี 2ตุลาคม2550 เปนเงิน   

   116,040บาท(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ 

   การโยธา/งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรม 

   และการโยธา ) 
 

งบดําเนินการ               รวม 511,000  บาท 

หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ            รวม 511,000 บาท 

 คาตอบแทน               รวม  76,000 บาท 

 คาเชาบาน      จํานวน 36,000  บาท 

   เพ่ือจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาล 
   ท่ีมีสิทธิไดรับเงิน คาเชาบานตามระเบียบฯ เปนเงิน  
   36,000บาท(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ 
   การโยธา/งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรม 
   และการโยธา ) 
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร    จํานวน 40,000  บาท 

   เพ่ือจายเปนคาชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงาน 
   เทศบาล และผูบริหารฯลฯ ตามระเบียบฯ เปนเงิน  
   40,000บาท(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ 
   โยธา/งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ) 

 

 คาใชสอย         รวม  110,000  บาท 
 รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ      จํานวน 30,000 บาท 
            (1.)คาจางเหมาบริการอ่ืนๆ 
           เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการอ่ืนๆในกองชาง 
   เพ่ือจายเปนคาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ คาถายเอกสาร  
   คาธรรมเนียม คาลงทะเบียนตางๆ คาจางเหมาอ่ืน ฯลฯ 

เปนเงิน 30,000 บาท (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม 
และการโยธา/งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและ 
การโยธา ) 

   
 รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะหมวดรายจายอ่ืน จํานวน  30,000 บาท 

 (1)คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 
   เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 

ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรเชน คาเบี้ยเลี้ยง 
เดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาท่ีพัก  เปนเงิน 30,000 บาท 
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(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานบริหาร 
ท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ) 

 คาบํารุงรักษาและซอมแซม          จํานวน 50,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนเงินคาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑ และ 
    สิ่งกอสรางตาง ๆ เชน เครื่องพิมพดีด โตะ เกาอ้ี 
    คอมพิวเตอร สิ่งกอสรางของเทศบาลบานพักฯลฯ 
    เปนเงิน50,000 บาท(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม 

และการโยธา/งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและ 
การโยธา )  
 

 คาวัสดุ         รวม  325,000 บาท 
 วัสดุสํานักงาน 
    เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ   
    ปากกา ดินสอ เครื่องเขียนแบบพิมพ  เปนตนเปนเงิน 
    30,000บาท(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
    /งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ) 
 วัสดุคอมพิวเตอร 
   เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร เชน  Diskette    
   Mouse  หมึกปริ้นเตอรกระดาษตอเนื่อง ผาหมึกพิมพ 
   คอมพิวเตอรฯลฯเปนเงิน 30,000 บาท(ปรากฏในแผน 
   งานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ 
   อุตสาหกรรมและการโยธา ) 
 
 วัสดุการเกษตร 
   เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช 
   และสัตว อาหารสัตว พันธุพืช  ปุย จอบหมุน คราดซ่ี 
   พรวนดิน กระชัง ฯลฯ เปนเงิน 5,000 บาท(ปรากฏ 
   ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานบริหารท่ัวไป 
   เก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ) 
 วัสดุยานพาหนะขนสง 
   เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือแบตเตอรี่,ยางนอก,ยางใน,สายไมล, 
   เพลา,หัวเทียน,กันชนรถยนต,หมอน้ํารถยนต,เบาะรถยนต, 
   แม็กไลเนอร  เปนตน เปนเงิน 40,000 บาท  (ปรากฏ 
   ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา / งานบริหารท่ัวไป 
   เก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ) 
 วัสดุกอสราง 
   เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุกอสราง เชน ไมตางๆ  คอน  
   ปูนซีเมนต สี ทรายทอน้ําและอุปกรณประปา ฯลฯเปนเงิน 
   20,000 บาท(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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   /งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและโยธา ) 
 วัสดุไฟฟาและวิทยุ 
   เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือ สายไฟ , หลอดไฟ, โคมไฟ พรอมขา 
   และกาน  เปนตน เปนเงิน 200,000 บาท (ปรากฏในแผน 
   งานอุตสาหกรรมและการโยธา /  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ 
   อุตสาหกรรมและโยธา ) 
 
งบลงทุน         รวม 3,000 บาท 
  หมวดครภุัณฑท่ีดินและส่ิง       รวม 3,000 บาท 
  คาครุภัณฑ        รวม 3,000 บาท 
  ครุภัณฑสํารวจ     รวม 3,000 บาท 
       เทปวัดระยะ 
    เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเทปวัดระยะทางยาว 50 เมตร   
    จํานวน 1 อันๆละ 3,000 บาท(ราคาตามทองตลาด)   
    เปนเงิน 3,000 บาท (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม 
    และการโยธา /งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรม 
    และโยธา )ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป2564-2564 
    หนา168 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป 

ประจําปงบประมาณ  2562 

เทศบาลตําบลนํ้าโสม 

อําเภอน้ําโสม  จังหวัดอุดรธานี 

ประมาณการรายจายรวมท้ังส้ิน  164,000 บาท  จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน

อุดหนุนท่ัวไป  แยกเปน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน       รวม  164,000 บาท 

 งบลงทุน          รวม  164,000 บาท 

  หมวดครุภัณฑท่ีดินและส่ิงกอสราง      รวม  164,000 บาท 

  คาท่ีดินและส่ิงกอสราง      รวม  164,000 บาท 

  1.โครงการกอสรางหองน้ําสาธารณะ 

   เพ่ือจายเปนคากอสรางหองน้ําสาธารณะ บานโนนสวรรค หมู 6  

  (ศาลากลางบาน) ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี  กวาง 4 เมตร ยาว 3  

  เมตร จํานวน 4 หอง เปนเงิน 164,000 บาท(ตามแบบแปลนเทศบาล 

  ตําบลน้ําโสม)ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานกอสราง 

  โครงสรางพ้ืนฐาน ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป 2561-2564 เพ่ิมเติม 

  ฉบับท่ี 4 หนา64 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป 
ประจําปงบประมาณ  2562 

เทศบาลตําบลนํ้าโสม 
อําเภอน้ําโสม  จังหวัดอุดรธานี 

ประมาณการรายจายรวมท้ังส้ิน  15,079,800    บาท  จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด

เงินอุดหนุนท่ัวไป  แยกเปน 

แผนงานงบกลาง 

งานงบกลาง         รวม 15,079,800 บาท 

เงินสํารองจาย       รวม    400,000  บาท 
 เพ่ือจายในกรณีจําเปนฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึนหรือ 

บรรเทาปญหาความเดือดรอนของประชาชนเปนสวนรวม 
เทานั้นเปนเงิน 400,000บาท(ปรากฏในแผนงานงบกลาง 
/งานงบกลาง ) 

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม     รวม   550,000  บาท   
เพ่ือจายเปนคาสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจาง 
 โดยคิดจาก5เปอรเซ็นตของคาจาง เปนเงิน 550,000 บาท 
(ปรากฏในแผนงานงบกลาง/งานงบกลาง  ) 

เงินชวยพิเศษ       รวม 10,000  บาท  
 สําหรับจายเปนเงินชวยเหลือคาทําศพพนักงานเทศบาล  
ลูกจางประจําและพนักงานจางสมาชิกสภาเทศบาลในกรณีท่ีตาย 
ระหวาปฏิบัติราชการ รายละ 2,000 บาทในกรณีท่ีตายระหวาง 
ปฏิบัติราชการ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง / งานงบกลาง ) 

 เบ้ียยังชีพผูปวยเอดส       รวม  36,000  บาท 
เพ่ือสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดสใหแกผูปวยเอดส 

  ท่ีแพทยไดรับรองและทําการวินิจฉัยแลว และมีความเปนอยูยากจน 

  หรือถูกทอดท้ิงขาดผูอุปการะดูแล ไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได 

  โดยผูปวยเอดสท่ีมีสิทธิจะไดรับเบี้ยยังชีพคนละ 500 บาทตอเดือน  

  ครบท้ัง 12 เดือน จํานวน 6 คน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 

  วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพ่ือยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  พ.ศ.2548  ขอ 16 และขอ 18เปนเงิน 36,000  บาท  (ปรากฏใน 

  แผนงานงบกลาง/งานงบกลาง) และปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป  

  2561-2564 เพ่ิมเติมฉบับท่ี 4 หนา114 

 เบ้ียยังชีพผูสูงอายุ       รวม 9,460,800  บาท 

   เพ่ือดําเนินการรองรับการจัดสวัสดิการใหแกผูสูงอายุท่ีมีอายุ 60 ปบริบูรณ 

  ข้ึนไปท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงิน 

  เบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๕๒ และไดข้ึนทะเบียน 
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  ไวกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินไวแลวโดยจายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบข้ัน 

  บันไดฯเปนเงิน 9,460,800 บาท(ปรากฏในแผนงานงบกลาง/งานงบกลาง)และ 

  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป 2561-2564 เพ่ิมเติมฉบับท่ี 4 หนา113 

 เบ้ียยังชีพความพิการ      รวม  3,676,800  บาท 

   ดําเนินการเพ่ือรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการใหแกคนพิการ 

   ท่ีมีสิทธิตามเกณฑท่ีกําหนดท่ีไดแสดงความจํานงโดยขอข้ึนทะเบียนเพ่ือ 

   ขอรับเงินเบี้ยความพิการไวกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินแลว โดยคนพิการ 

   ท่ีมีสิทธิจะไดรับเบี้ยความพิการคนละ 800 บาทตอเดือน ตามมิติครม.และ 

   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเบี้ยความพิการ 

   ใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) 2559รวมถึงหนังสือ 

   สั่งการท่ีเก่ียวของเปนเงิน 3,676,800 บาท  (ปรากฏในแผนงานงบกลาง/ 

   งานงบกลาง)  และปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป 2561-2564 เพ่ิมเติม 

   ฉบับท่ี 4 หนา113 

เงินสมทบ  กบท.        รวม 620,000 บาท 
เพ่ือสมทบกองทุนบําเหน็จ บํานาญของขาราชการสวน 

ทองถ่ินตามกฎหมายโดยหักเงินงบประมาณรายไดประจําปสมทบ 
เขาเปนกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน ในอัตรา 
รอยละ 2  เปนเงิน 620,000บาท (ปรากฏในแผนงานงบกลาง 
/ งานงบกลาง ) 

 เงินสมทบกองทุน กสจ.        รวม 8,200  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับลูกจาง 

ประจําของสวนราชการ เปนเงิน 8,200  บาท(ปรากฏในแผนงาน 
งบกลาง / งานงบกลาง  ) 
 
 
 
 
 

 เงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ (ชคบ.)     รวม  53,000  บาท 
 สําหรับจายเปนเงินชวยเหลือคาครองชีพพนักงานเทศบาล 
ผูรับบํานาญ โดยถือตามเกณฑท่ีตองจายจริงเปนเงิน 53,000 บาท 
(ปรากฏในแผนงานงบกลาง / งานงบกลาง ) 
 

รายจายตามขอผูกพัน      รวม  265,000บาท 
 (1)เงินสมทบ  สปสช.   

เพ่ือสมทบกองทุนประกันสุขภาพทองถ่ินสําหรับเปนคาใช 
จายในการดําเนินงานโครงการกองทุนประกันสุขภาพของเทศบาล 
ตําบลน้ําโสมท่ีไดสมัครเขารวมโครงการกับสํานักงานประกันสุขภาพ 
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แหงชาติ (สปสช.)ของกระทรวงสาธารณสุข เปนเงิน 180,000 บาท  
(ปรากฏในแผนงานงบกลาง/งานงบกลาง)และปรากฏในแผนพัฒนา 
ทองถ่ิน 4 ป 2561-2564 หนา106 
(2)เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 

เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนโดยยึดหลัก 
ประชาชนออม 1 สวน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน สมทบ 1 สวน 
และรัฐบาล 1 สวน  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ท่ี มท 0891.4/ว2502 ลงวันท่ี 20 สิงหาคม 2553 เปนเงิน 30,000 
บาท (ปรากฏในแผนงานงบกลาง / งานงบกลาง  )และปรากฏในแผน 
ทองถ่ิน 4 ป 2561-2564 เพ่ิมเติมฉบับท่ี 4 หนา113 
(3)เงินคาบํารุงสันนิบาตแหงประเทศไทย   

สําหรับจายใหแกสมาคมสันนิบาตแหงประเทศไทย 
เปนคาบํารุงรายป ตามหนังสือสมาคมสันนิบาตแหงประเทศไทย  
ท่ี ส.ท.ท.3/2555 ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2555 โดยพิจารณาจาก 
รายรับจริงประจําปท่ีผานมายกเวนเงินกู เงินจายขาดเงินสะสม  
และเงินอุเดหนุนทุกประเภทในอัตรารอยละเศษหนึ่งสวนหกของ 
งบประมาณรายรับดังกลาวเปนเงิน 55,000 บาท(ปรากฏใน 
แผนงานงบกลาง/งานงบกลาง ) 
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สําเนา 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลน้ําโสมสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ 

ครั้งท่ี ๑  ประจําป  ๒๕๖๑ 
เม่ือวันท่ี  ๑๕สิงหาคม ๒๕๖๑ 

ณ   หองประชุมสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม 
 

........................................................ 
ผูมาประชุม 

๑. นายขันตี  มีโสภา  ประธานสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม 

๒. นายสมพร  ดวงทา  รองประธานสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม 

๓. นายปริญญา   ศรีบุญเรือง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม 
๔. นายสุขสัญ  ดีลุนชัย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม 

๕. นายสุนี  สนสุรัตน สมาชิกสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม 

๖. นายขวัญชัย  ขันส ี  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม 

๗. นายสมจิต   โสมทอง  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม 

๘. นายพศิน  นันทกุล  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม  
๙. นายคําพัน  ภูหนององค สมาชิกสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม 

๑๐. นายเจตสิก  เทพบุปผา สมาชิกสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม 

๑๑. นางธนพร  ฤทธิ์อวน สมาชิกสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม 

๑๒. นางเยาวรัตน บุญแสง  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม 
๑๓.นายณัฐพงศ  ขจรนาม  ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม 
ผูไมมาประชุม 
 ไมมี 
ผูเขารวมประชุม 

๑. นางณุภัทรณีย ม่ิงเมือง  หัวหนาสํานักปลัด 
๒. นางพรทิพย  เรืองเศรษฐี ผูอํานวยการกองคลัง 
๓. นายอาเขตต  ปนสุวรรณ นักบริหารงานสาธารณสุข 
๔. นายจักรินทร  เรืองศรี  นักบริหารงานชาง 
๕. นางสาวอรวรรณ ชื่นวานร  นักบริหารการศึกษา 
๖. นางสาวภักดี  พหลทัพ  นักบริหารงานท่ัวไป 
๗. นางอมรรัตน  บงบุตร  นักพัฒนาชุมชน 
๘. นางสาวพนิดา บุญสิมมา หัวหนาฝายอํานวยการ 
๙. นายวีระพงษ  พรมทา  นักจัดการงานท่ัวไป 
๑๐. นางสาวสุทัตตา อําพันทอง ผูชวยนายชางโยธา 
๑๑. นางบุญหลง  จําปาแดง ผูชวยผูใหญบาน หมูท่ี ๑ บานน้ําโสม 
๑๒. นายดํารงค  คําภากุล  ผูใหญบาน หมูท่ี ๒ บานมวง 
๑๓. นายสุนทร  นอยมณีวรรณ ผูใหญบาน หมูท่ี ๑๔ บานโนนบก 
๑๔. นายเสมียน  คําใบ  ผูใหญบาน หมูท่ี ๑๒ บานแสงทองพัฒนา 
๑๕. นายสมัย  คํามูล  ผูใหญบาน หมูท่ี ๔ บานโพน 
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๑๖. นายไชยวัตธ  มูลเสนา  เจาพนักงานธุรการ 
๑๗. นางสาวอภิศรา คะดุลย  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
๑๘. นางสาวปยนุช แซโคว  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ   

 
เริ่มประชุมเวลา๐๙.๔๕ น. 
นายณัฐพงศ   ขจรนาม     -  เม่ือสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองคประชุมแลว ขอเชิญ ประธานสภา 
เลขานุการสภาเทศบาล  เทศบาลตําบลน้ําโสมเปดการประชุมสภาตามระเบียบวาระตอไป 
 

นายขันตี  มีโสภา   -  เม่ือสมาชิกสภาเทศบาลครบองคประชุมแลวผมขอเปดประชุมสภา 
ประธานสภาเทศบาล  การประชุมในครั้งนี้เปนการประชุมสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม สมัยสามัญ  

สมัยท่ี ๓ครั้งท่ี ๑ ประจําป๒๕๖๑ เพ่ือใหท่ีประชุมรวมกันพิจารณาเรื่องตาม
ระเบียบวาระการประชุมสภาดังตอไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
นายขันตี  มีโสภา   -  ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ 
ประธานสภาเทศบาล ครั้งท่ี ๑ ประจําป ๒๕๖๑ วันท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ หองประชุมสภาเทศบาล

ตําบลน้ําโสม ขอใหสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานผูอํานวยการกองทุกกองเจาหนาท่ี
และผูเขารวมประชุมทุกทานไดปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับการประชุมสภา
ทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ อยางเครงครัด 
และขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม ทุกทาน กํานัน ผู ใหญบาน 
ผูอํานวยการกองทุกกอง เจาหนาท่ีพนักงานเทศบาลตําบลน้ําโสม เขารวมรับมอบ
นโยบายการปฏิบัติราชการและรวมพิธีมอบคืนโฉนดท่ีดินโดยพลเอกประวิตร วงษ
สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ในวันพฤหัสบดี
ท่ี ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ลานทุงศรีเมือง  อําเภอเมือง
อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี การแตงกาย เสื้อสีฟา หรือเสื้อสีสุภาพ  

ท่ีประชุม   -  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 
นายขันตี  มีโสภา   -  ระเบียบวาระท่ีสองเรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 
ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล ไดตรวจดูรายงานการประชุมสภาเทศบาล 

ตําบลน้ําโสม  สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๑ ประจําป ๒๕๖๑วาเปนไปตามท่ีได
ประชุม เม่ือวันท่ี ๒๓พฤษภาคม  ๒๕๖๑หรือไม มีสมาชิกสภาทานใดท่ีจะแกไข
หรือเพ่ิมเติมหรือไมขอเชิญครับ 

นายคําพัน  ภูหนององค  -  เรียนประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา 
สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลปลัดเทศบาล กํานันผูใหญบาน และผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผมนาย

คําพัน ภูหนององค สมาชิกสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม เขต ๒ ขอแกไขดังนี้หนาท่ี ๑ 
ผูเขารวมประชุมลําดับท่ี ๑๗ นายเตียม กองชัย ผูชวยผูใหญบาน หมูท่ี ๙ ขอแกไข
เปน นายเตรียม กองชัย หนาท่ี ๓ นางพรทิพย  เรืองเศรษฐี เรียนประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผูใหบานทุกหมูบานขอแกไขเปน ผูใหญบานทุก
หมูบาน และหนาท่ี ๑๔ รวมจายขาดเงินสะสมท้ัง ๓ โครงการ จํานวน ๓๕๓,๓๐๐ 
บาท ขอแกไขเปน รวมจายขาดเงินสะสมท้ัง ๓ โครงการ จํานวน ๓๕๕,๓๐๐ บาท 
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ขอแกไขเปน เพราะจะไดยอดรวมท้ัง ๑๗ โครงการ เปนเงิน ๓,๕๙๙,๓๐๐ บาท 
ขอแกไขเพียงเทานี้ครับ  

นายขันตี  มีโสภา   - ท่ีประชุมมีทานใดท่ีจะเสนออีกหรือไมถาไมมีผมขอมติท่ีประชุมใหแกไข 
ประธานสภาเทศบาล ตามท่ีทานคําพัน  ภูหนององค เสนอใหแกไขและรับรองรายงานการประชุมสภา

เทศบาลตําบลน้ําโสม สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๑ ประจําป ๒๕๖๑เม่ือวันท่ี ๒๓
พฤษภาคม ๒๕๖๑ขอมติท่ีประชุม โปรดยกมือ 

ท่ีประชุม - มีมติเห็นชอบใหแกไขตามท่ีเสนอและรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ตําบลน้ําโสม สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๑ ประจําป ๒๕๖๑  ลงวันท่ี ๒๓ 
พฤษภาคม ๒๕๖๑ จํานวน  ๑๑ เสียง 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องเพ่ือทราบ 
- ไมมี 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่อง เสนอเพ่ือพิจารณา 

๔.๑ เรื่อง พิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๒ วาระท่ี
หนึ่งข้ันรับหลักการ 

นายขันตี  มีโสภา   - ระเบียบวาระท่ี ๔ ขอ ๔.๑ เรื่อง พิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล รายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ วาระท่ีหนึ่งข้ันรับหลักการขอเชิญทานณัฐพงศ  

ขจรนาม ปลัดเทศบาลปฏิบัติหนาท่ีนายกเทศมนตรีตําบลน้ําโสมแถลงงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

นายณัฐพงศ  ขจรนาม  -  ทานประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม บัดนี้  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาท่ี ถึงเวลาท่ีคณะผูบริหารของเทศบาลตําบลน้ําโสม จะไดเสนอรางเทศบัญญัติ 
นายกเทศมนตรีตําบลน้ําโสม งบประมาณรายจายประจําปตอสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นใน

โอกาสนี้ คณะผูบริหารเทศบาลตําบลน้ําโสม จึงขอชี้แจงใหทานประธานสภาและ
สมาชิกสภาทุกทาน ไดทราบถึงสถานะการคลั ง ตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายการดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังตอไปนี้ 
๑.  สถานะการคลัง 
๑.๑งบประมาณรายจายท่ัวไป 
ในปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒ณ  วันท่ี๑กรกฎาคม พ.ศ.  ๒๕๖๑องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินมีสถานะการเงิน ดังนี้ 
ณ วันท่ี ๑กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๑.๑.๑เงินฝากธนาคารท้ังสิ้น  ๖๙,๘๔๗,๕๐๙.๓๐ บาท 
๑.๑.๒เงินสะสม    ๓๓,๐๔๕,๑๘๕.๑๑ บาท 
๑.๑.๓ทุนสํารองเงินสะสม   ๒๖,๕๕๘,๕๓๐.๔๑ บาท 
๑.๑.๔รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย 

             จํานวน  -   โครงการรวม -บาท 
๑.๑.๕รายการท่ีไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน 

        จํานวน๓โครงการรวม     ๑,๒๒๓,๐๐๐ บาท 
๑.๒เงินกูคงคาง -       บาท 
๒.  การบริหารงบประมาณในปงบประมาณ๒๕๖๑ 
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(๑)  รายรับจริงท้ังสิ้น ๕๒,๑๗๐,๑๕๑.๔๑ บาทประกอบดวย 
    หมวดภาษีอากร     ๒๓๘,๓๖๘.๒๒ บาท 
    หมวดคาธรรมเนียมคาปรับและใบอนุญาต  ๖๔๑,๐๒๐ บาท 
    หมวดรายไดจากทรัพยสิน    ๕๔๓,๔๙๕.๙๑ บาท 
    หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย  - บาท 
    หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด    ๖,๔๒๘ บาท 
    หมวดรายไดจากทุน     - บาท 
    หมวดภาษีจัดสรร   ๒๑,๘๓๐,๖๘๔.๒๘ บาท 
    หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป   ๒๘,๙๑๐,๑๕๕  บาท 

(๒)  เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค ๓๔๔,๓๖๗.๒๘ บาท 
(๓)  รายจายจริง ท้ังสิ้น   ๓๕,๑๗๐,๔๑๒.๐๓ บาท 

 ประกอบดวย 
    งบกลาง     ๙,๑๖๗,๐๘๕.๗๔ บาท 
    งบบุคลากร(หมวดเงินเดือน คาจางประจํา และคาจางชั่วคราว)  
    ๑๕,๘๖๐,๐๕๒ บาท 
    งบดําเนินการ(หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  และหมวดคาสาธารณูปโภค) 
    ๗,๗๘๒,๒๙๙.๑๘ บาท 
    งบลงทุน(หมวดครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง) ๓๒๒,๖๕๐ บาท 
    งบรายจายอ่ืน(หมวดรายจายอ่ืน)   -   บาท 
    งบเงินอุดหนุน(หมวดเงินอุดหนุน)  ๒,๐๓๘,๓๒๕.๑๑ บาท 

(๔) รายจายท่ีจายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค๓๔๔,๓๖๗.๒๘  
บาท 
(๕)  มีการจายเงินสะสมเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี๒๘,๙๑๐,๑๕๕บาท 

 

๓.  งบเฉพาะการ 
ประเภทกิจการ...............-............กิจการ................-............ 
ปงบประมาณ  พ.ศ. ......-.....มีรายรับจริง......-........บาท  รายจายจริง.......-.....บาท 

    กูเงินจากธนาคาร/กสท./อ่ืนๆ   จํานวน.......-.........บาท 
    ยืมเงินสะสมจากเทศบาล    จํานวน.......-........บาท 
    กําไรสุทธิ     จํานวน.......-.........บาท 
    เงินฝากธนาคารท้ังสิ้น  ณ  วันท่ี.......................... จํานวน.......-.........บาท 
    ทรัพยจํานํา      จํานวน.......-.........บาท 

๒.๑  รายรับ 
 

รายรับ 
 

รายรับจริง 
ป ๒๕๖๑ 

ประมาณการป 
๒๕๖๑ 

ประมาณการป 
๒๕๖๒ 

รายไดจับเก็บเอง       
   หมวดภาษีอากร ๒๓๘,๓๖๘.๒๒ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ 
   หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต ๖๔๑,๐๒๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ 

   หมวดรายไดจากทรัพยสิน ๕๔๓,๔๙๕.๙๑ ๓๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ 
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   หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย -   
   หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด ๖,๔๒๘ ๕๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 
   หมวดรายไดจากการลงทุน -   

รวม 
รายไดจัดเก็บเอง 

 

๑,๔๒๙,๓๑๒.๑๓ 
 

๑,๖๐๐,๐๐๐ 
 

๑,๖๐๐,๐๐๐ 

รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

   

   หมวดภาษีจัดสรร ๒๑,๘๓๐,๖๘๔.๒๘ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ ๒๙,๔๐๐,๐๐๐ 
รวม 

รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

 
๒๑,๘๓๐,๖๘๔.๒๘ 

 
๒๕,๐๐๐,๐๐๐ 

 
๒๙,๔๐๐,๐๐๐ 

 
 

รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

   

   หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป ๒๘,๙๑๐,๑๕๕ ๓๔,๔๐๐,๐๐๐ ๓๔,๐๐๐,๐๐๐ 
รวม 

รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

 
๒๘,๙๑๐,๑๕๕ 

 
๓๔,๔๐๐,๐๐๐ 

 
๓๔,๐๐๐,๐๐๐ 

 

รวม 
 

 

๕๒,๑๗๐,๑๕๑.๔๑ 
 

๖๑,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๖๕,๐๐๐,๐๐๐ 

๒.๒ รายจาย 
 

รายจาย 
รายจายจริง 
ป ๒๕๖๑ 

ประมาณการป 
๒๕๖๑ 

ประมาณการป 
๒๕๖๒ 

จายจากงบประมาณ    
   งบกลาง ๙,๑๖๗,๐๘๕.๗๔ ๑๓,๙๓๗,๓๔๐ ๑๕,๐๗๙,๘๐๐ 
   งบบุคลากร(หมวดเงินเดือน คาจางประจํา และ
คาจางชั่วคราว) 

๑๕,๘๖๐,๐๕๒ ๒๔,๕๐๔,๒๙๐ ๒๕,๖๗๐,๒๓๐ 

 

   งบดําเนินงาน(หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
และหมวดคาสาธารณูปโภค) 

๗,๗๘๒,๒๙๙.๑๘ ๑๔,๐๔๓,๓๗๐ ๑๔,๐๓๙,๑๗๐ 

   งบลงทุน(หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง) ๓๒๒,๖๕๐ ๕,๔๙๙,๐๐๐ ๖,๕๒๗,๔๐๐ 
   งบรายจายอ่ืน(หมวดรายจายอ่ืน) - - - 
   งบเงินอุดหนุน(หมวดเงินอุดหนุน) ๒,๐๓๘,๓๒๕.๑๑ ๓,๐๑๖,๐๐๐ ๓,๖๘๓,๔๐๐ 

รวมรายจายจากงบประมาณ ๓๕,๑๗๐,๔๑๒.๐๓ ๖๑,๐๐๐,๐๐๐ ๖๕,๐๐๐,๐๐๐ 
 

นายขันตี   มีโสภา  -  ตามท่ีทานปลัดเทศบาลปฏิบัติหนาท่ีไดแถลงงบประมาณรายจาย 
ประธานสภาเทศบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มานั้น ไมทราบวาท่ีประชุมเห็นเปนเชนใดขอให

สมาชิกสภาเทศบาลไดตรวจดูวาเปนไปตามท่ีทานนายกเทศมนตรีไดแถลงหรือไม
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และ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๗ (แกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔)   
ขอ ๔๗ ในการพิจารณาญัตติรางขอบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง ใหท่ีประชุมสภาทองถ่ิน
ปรึกษาในหลักการแหงรางขอบัญญัติและลงมติวาจะรับหลักการแหงรางขอบัญญัติ
นั้นหรือไม หากมีสมาชิกสภาทองถ่ินประสงคจะอภิปราย หามไมใหลงมติกอนท่ี
สมาชิกสภาทองถ่ินไดอภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแลว 
เพ่ือประโยชนแกการพิจารณารางขอบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง สภาทองถ่ินจะให
คณะกรรมการสภาทองถ่ินพิจารณากอนรับหลักการก็ได 
จึงขอใหทางทานสมาชิกสภาเทศบาลไดตรวจดูรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ วาทางคณะผูบริหารไดจัดทําถูกตองหรือไม 
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหนาท่ีนายกเทศมนตรีตําบลน้ําโสมไดแถลงงบประมาณ
รายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒และสมาชิกสภาไดตรวจดูราง 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน  
พ.ศ. ๒๕๔๗ และแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๔ขอ ๔๕ และขอ ๔๗ ผมขอใหท่ี
ประชุมไดพิจารณารับหลักการหรือไม ถาท่ีประชุมสภาเห็นชอบรับหลักการแหง
รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ผมขอมติท่ี
ประชุม  โปรดยกมือ  

ท่ีประชุม   -  มีมติรับหลักการรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 
งบประมาณพ.ศ.๒๕๖๒  จํานวน  ๑๑  เสียง 

นายขันตี  มีโสภา   - เม่ือท่ีประชุมมีมติรับหลักการแลว ผมขอเสนอดังนี้เพ่ือใหเปนไปตาม 
ประธานสภาเทศบาล ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๗ 

และแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ ๔๕ วรรคสาม ญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณ
จะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไมได และในการพิจารณา วาระท่ีสอง ใหกําหนด
ระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไวไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแตสภาทองถ่ินมีมติรับ
หลักการแหงรางขอบัญญัตินั้น ขอ ๔๙ วรรคหนึ่ง ญัตติรางขอบัญญัติท่ีสภา
ทองถ่ินลงมติรับหลักการแลว ถาจะตองสงใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให
ประธานสภาทองถ่ิน 
สงรางขอบัญญัตินั้นไปใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และท่ี
ประชุมสภาทองถ่ินจะตองกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการ
แปรญัตติดวย ใหท่ีประชุมสภาเทศบาลกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอ
คณะกรรมการแปรญัตติ คือไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมง 
นับแตสภามีมติรับหลักการแหงเทศบัญญัติ ผมขอเสนอใหเสนอคําแปญัตติในวันท่ี 
๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑และใหมีการประชุมสภาอีกครั้งเพ่ือพิจารณารางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒      ในวาระท่ีสองข้ันแปร
ญัตติและวาระท่ีสามข้ันลงมติในวันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ไมทราบวาท่ีประชุม
เห็นเปนเชนไร 

ท่ีประชุม    -  เห็นชอบตามท่ีเสนอ 
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นายขันตี  มีโสภา   -  สําหรับคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประธานสภาเทศบาล ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ ไมทราบวาท่ีประชุมเห็นเปนเชนใดจะตั้ง              

คณะกรรมการชุดใหมหรือคงไวชุดเดิมชุดเดิมคือ  
๑. นายคําพัน ภูหนององค เปน  ประธานกรรมการ 
๒. นายสมพร ดวงทา  เปน  กรรมการ 
๓. นายสุนี สนสุรัตน เปน  กรรมการ 
๔. นายสมจิต โสมทอง  เปน  กรรมการ 
๕. นายสุขสัญ ดีลุนชัย  เปน  กรรมการ/เลขานุการ 

ไมทราบวาท่ีประชุมเห็นเปนเชนไร ขอเชิญเสนอ 
นายสมพร  ดวงทา  - เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และผูเขารวมประชุมทุก 
สมาชิกสภาเทศบาล ทานกระผมนายสมพร  ดวงทา สมาชิกสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม เขต ๑ ขอ

ลาออกจากการเปนกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป และขอเสนอนางธนพร  ฤทธิ์อวน เปนกรรมการแปรญัตติ 

นายขันตี  มีโสภา   - ขอผูรับรอง ๒ คน 
ประธานสภาเทศบาล 
นายสุขสัญ  ดีลุนชัย  -  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และผูเขารวมประชุม 
สมาชิกสภาเทศบาล ทุกทาน กระผมนายสุขสัญ  ดีลุนชัย ตําแหนง สมาชิกสภาเทศบาลตําบล น้ําโสม  

เขต ๑ขอรับรองตามท่ีเสนอ 
นายพศินนันทกุล   -  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และผูเขารวมประชุม 
สมาชิกสภาเทศบาล ทุกทาน กระผมนายพศินนันทกุล ตําแหนง สมาชิกสภาเทศบาลตําบล  น้ําโสม  

เขต ๒ขอรับรองตามท่ีเสนอ 
นายขันตี  มีโสภา   -  ท่ีประชุมสภามีสมาชิกสภาทานใดท่ีจะเสนออีกหรือไมถาไมมี สรุป 
ประธานสภาเทศบาล  คณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ คือ 
๑.นายคําพัน ภูหนององค เปน  ประธานกรรมการ 
๒.นางธนพร   ฤทธิ์อวน เปน  กรรมการ 
๓.นายสุนี สนสุรัตน เปน  กรรมการ 
๔.นายสมจิต โสมทอง  เปน  กรรมการ 
๕.นายสุขสัญ ดีลุนชัย  เปน  กรรมการ/เลขานุการ 
ไมทราบท่ีวาสมาชิกสภาเทศบาลเห็นเปนเชนไรเห็นชอบหรือไม ขอมติท่ีประชุม 
โปรดยกมือ 

ประชุม    -  มีมติเห็นชอบจํานวน  ๙  เสียง 
 

นายขันตี  มีโสภา   - สําหรับคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมท่ีประชุมเห็นเปนเชนใด 
ประธานสภาเทศบาล  จะเปลี่ยนคณะกรรมการชุดใหมหรือคงไวชุดเดิม ชุดเดิมคือ 

๑. นายพศิน นันทกุล  เปน  ประธานกรรมการ 
๒. นายสมพร ดวงทา  เปน  กรรมการ 
๓. นายสุขสัญ ดีลุนชัย  เปน  กรรมการ 
๔. นายคําพัน ภูหนององค เปน  กรรมการ 



187 
 

 

๕. นางเยาวรัตน บุญแสง  เปน  กรรมการ/เลขานุการ 
 

ไมทราบท่ีประชุมสภาเห็นเปนเชนไรจะเปลี่ยนคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมชุดใหมหรือคงไวคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมชุดเดิมขอมติท่ี
ประชุมโปรดยกมือ 

ท่ีประชุม   -  มีมติเห็นชอบใหคงไวคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมชุดเดิม  
จํานวน  ๑๐  เสียง 

 

๔.๒เรื่อง พิจารณาตอบรับเขารวมโครงการบริหารและจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชนเปนพลังงานไฟฟาระบบปด 

นายขันตี  มีโสภา   -  ระเบียบวาระท่ี ๔ ขอ ๔.๒ เรื่องพิจารณาตอบรับเขารวมโครงการบริหาร 
ประธานสภาเทศบาล  และจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเปนพลังงานไฟฟาระบบปดขอเชิญ 

ปลัดเทศบาล ชี้แจง 
นายณัฐพงศ  ขจรนาม  -เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และผูเขารวมประชุม 
ปลัดเทศบาล   - ดวยองคการบริหารสวนตําบลเชียงหวาง ไดทําการศึกษาและจัดทํา 

รายละเอียดโครงการบริหารและจัดการขยะมูลฝอยเปนพลังงานไฟฟาระบบปด 
ตั้งอยูหมูท่ี ๔ ถนนมิตรภาพอุดรธานี-หนองคาย ตําบลเชียงหวาง อําเภอเพ็ญ 
จังหวัดอุดรธานีซ่ึงมีกําลังการผลิตไฟฟา ๘ เมกะวัตต ภายใตแผนปฏิบัติการจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด สําหรับแนวทางแกไขปญหาในระยะยาว จําเปน
นําเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาใชและมีความ 
จําเปนตองหาเอกชนเขารวมลงทุน จึงรวมกับกลุมองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน
ในพ้ืนท่ีใกลเคียง รวมจัดทําโครงการบริหารและจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเปน
พลังงานไฟฟา องคการบริหารสวนตําบลเชียงหวาง 
จึงขอเชิญเทศบาลใหนําขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีเทศบาลเขารวมโครงการบริหารและ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชนเปนพลังงานไฟฟาระบบปด ซ่ึงจะสามารถเริ่มเปดระบบ
ไดภายในป ๒๕๖๓ จึงไดนําเสนอเขาในท่ีประชุมสภาเพ่ือใหทานสมาชิกสภา
เทศบาลไดพิจารณาเขารวมโครงการดังกลาว ขอชี้แจงเพียงเทานี้ ขอบคุณครับ 

นายขันตี  มีโสภา   -  ตามท่ีทานปลัดเทศบาลไดชี้แจงมานั้นไมทราบวาท่ีประชุมสภา  
ประธานสภาเทศบาล  เห็นเปนเชนไรเห็นชอบเขารวมโครงการบริหารและจัดการขยะมูลฝอย 

ชุมชนเปนพลังงานไฟฟาระบบปด หรือไม ขอมติท่ีประชุม โปรดยกมือ 
ท่ีประชุม   -  มีมติเห็นชอบเขารวมโครงการดังกลาว จํานวน ๑๑ เสียง 
 

๔.๓ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๑ (กองวิชาการและ
แผนงาน) 

นายขันตี  มีโสภา   - ระเบียบวาระท่ี ๔ ขอ ๔.๓ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย 
ประธานสภาเทศบาล  ประจําป ๒๕๖๑ (กองวิชาการและแผนงาน) ขอเชิญเจาหนาท่ีชี้แจง 
นางสาวภักดี  พหลทัพ  - เรียนประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  
นักบริหารงานท่ัวไป และผูเขารวมประชุมทุกทาน ขอชี้แจงดังนี้ตามท่ีเทศบาลตําบลน้ําโสม ไดตั้ง

งบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๑ กองวิชาการและแผนงาน แผนงานบริหาร
ท่ัวไป/งานวางแผนสถิติและวิชาการ หมวด คาใชสอย รายจายเก่ียวเนื่องกับการ
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ปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะหมวดรายจายอ่ืน จํานวน ๖๐,๐๐๐ บาท ใชไปแลว 
๒๓,๖๕๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๓๖,๓๕๐ บาท ตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป ๒๕๖๑ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตําบลน้ําโสม ไมไดตั้ง
งบประมาณรายจายในการซ้ือครุภัณฑไว จึงขอโอนเพ่ิมและตั้งเปนรายการใหม ใน
หมวดครุภัณฑ เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ ดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน เห็นควรพิจารณาอนุมัติโอนลด/เพ่ิมงบประมาณ ดังนี้ 

    ขอโอนเพ่ิม(ตั้งรายการใหม) จํานวน ๓ รายการ ดังนี้ 
    หมวดครุภัณฑ 

๑. ฮาดรดิสจัดเก็บขอมูล ความจุ ๒ TB ราคา ๑,๓๕๐ บาท จํานวน ๑ 
เครื่อง 

๒. เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก ราคา ๑๖,๐๐๐ บาท จํานวน ๑ เครื่อง 
๓. ครุภัณฑ เครื่องพิมพ ราคา ๙,๐๐๐ บาท  จํานวน ๑ เครื่อง 
งบประมาณตั้งไว    ๐ บาท 
งบประมาณคงเหลือกอนโอน  ๐ บาท 
ขออนุมัติโอนเพ่ิมจํานวน ๒๖,๓๕๐ บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๒๖,๓๕๐ บาท 

 
    ขอโอนลด จํานวน ๒ รายการ ดังนี้ 

๑. หมวดคาใชสอย คาใชจายเดินทางไปราชการ(หนา ๑๐๖) 
งบประมาณตั้งไว   ๓๐,๐๐๐  บาท 
งบประมาณคงเหลือกอนโอน ๓๐,๐๐๐ บาท 
ขออนุมัติโอนลด   ๒๐,๐๐๐ บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๑๐,๐๐๐ บาท 
๒. หมวดคาใชสอย โครงการปรับปรุงและบูรณาการการจัดทํา

แผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (หนา ๑๐๖) 
งบประมาณตั้งไว  ๓๐,๐๐๐  บาท 
งบประมาณคงเหลือกอนโอน ๖,๓๕๐  บาท 
ขออนุมัติโอนลด  ๖,๓๕๐  บาท 
งบประมาณคงเหลือ   ๐ บาท 

ขอชี้แจงรายละเอียดการโอนงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๑ ของ
กองวิชาการและแผนงานเพียงเทานี้คะและขอใหทานสมาชิกไดพิจารณา
ดวยคะขอบคุณคะ 

นายขันตี  มีโสภา    -  ตามท่ีเจาหนาท่ีไดชี้แจงรายละเอียดการโอนงบประมาณรายจาย 
ประธานสภาเทศบาล ประจําปงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๑ กองวิชาการและแผนงาน

มานั้นไมทราบวาท่ีประชุมเห็นเปนเชนใดเห็นชอบใหโอนงบประมาณ
ดังกลาวหรือไม ขอมติท่ีประชุมโปรดยกมือ 

ท่ีประชุม    - มีมติเห็นชอบใหโอนงบประมาณดังกลาว จํานวน  ๑๑  เสียง 
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๔.๔ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๑ (กอง
ชาง) 

นายขันตี  มีโสภา    - ระเบียบวาระท่ี ๔ ขอ ๔.๔ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย 
ประธานสภาเทศบาล   ประจําป ๒๕๖๑ (กองชาง) ขอเชิญเจาหนาท่ีชี้แจง 
นายจักรินทร  เรื่องศรี   - เรียนประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา นัก
บริหารงานชาง    เทศบาลและผูเขารวมประชุมทุกทาน ตามท่ีเทศบาลตําบลน้ําโสม ได 

ประกาศใชเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๕๑ เม่ือวันท่ี ๙ 
ตุลาคม ๒๕๖๐ กองชางเทศบาลตําบลน้ําโสม ไมไดจัดตั้งงบประมาณ 
ประเภทครุภัณฑโรงงาน ครุภัณฑสํารวจ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุและ
ครุภัณฑงานบานงานครัว ไวในเทศบัญญัติประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ 
จึงขอโอนงบประมาณเพ่ือมาใชจายในการดําเนินการ ดังกลาว เพ่ือใหการ
ดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานเห็นควรดําเนินการโอนงบประมาณ ดังนี้ 

 

     โอนเพ่ิม(ตั้งรายการใหม) จํานวน ๕ รายการ 
๑. ประเภทครุภัณฑ (ตั้งรายการใหม) เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือถังลม ขนาด

ไมต่ํากวา ๒ แรงมา ถังเก็บลมไมต่ํากวา ๑๐๐ ลิตร จํานวน ๑ เครื่อง 
ราคา ๓๐,๐๐๐ บาท (ราคาตามทองตลาด) 

๒. ประเภทครุภัณฑสํ ารวจ (ตั้ งรายการใหม ) เ พ่ือเปนค าจัด ซ้ือ
ไมสตาฟอลูมิเนียมแบบชัก ความยาว ๕ เมตร ราคา ๕,๐๐๐ บาท 
(ราคาตามทองตลาด) 

๓. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ (ตั้งรายการใหม)เพ่ือเปนคาจัดซ้ือถุง
มือปองกันไฟฟาแรงสูง ยาว ๑๒ นิ้ว สามารถปองกัน 
ไฟฟาไดถึง ๑๐,๐๐๐ โวลต จํานวน ๑ คู  ราคา ๓,๙๕๐ บาท(ราคา
ตามทองตลาด)  

๔. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ (ตั้งรายการใหม) เพ่ือเปนคาจัดซ้ือ
เข็มขัดปนเสา (เซฟตี้เบล)ใชสําหรับเพ่ือปองกันการ พลัดตกจากท่ีสูง 
(เสาไฟฟา) จํานวน ๑ อัน ราคา ๓,๙๐๐ บาท (ราคาตามทองตลาด) 

๕. ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว (ตั้งรายการใหม) เพ่ือเปนคาจัดซ้ือ
เครื่องตัดหญาแบบสายสะพายบา เครื่องยนตเบนซิน ๒ จังหวะ 
จํานวน ๒ เครื่องๆละ ๘,๕๐๐ บาท เปนเงิน ๑๗,๐๐๐ บาท (ราคา
ตามทองตลาด) 

งบประมาณตั้งไว    ๐ บาท 
งบประมาณคงเหลือกอนโอน  ๐ บาท 
ขออนุมัติโอนเพ่ิมจํานวน ๕๙,๘๕๐ บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๕๙,๘๕๐ บาท 

 

ขอโอนลด จํานวน  ๓  รายการ  ดังนี้ 
๑. หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) ประเภทเงินเดือนพนักงาน  (หนา 

๑๕๐) 
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งบประมาณตั้งไว  ๙๔๘,๙๖๐  บาท 
งบประมาณคงเหลือกอนโอน ๑๘๖,๕๒๐ บาท 
ขออนุมัติโอนลด  ๓๐,๐๐๐ บาท 
งบประมาณคงเหลือ  ๑๕๖,๕๒๐ บาท 
๒. หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) ประเภทเงินเพ่ิมตางของพนักงานจาง 

(หนา ๑๕๐) 
งบประมาณตั้งไว  ๑๒๗,๘๒๐  บาท 
งบประมาณคงเหลือกอนโอน ๓๗,๑๑๕ บาท 
ขออนุมัติโอนลด  ๑๙,๐๐๐ บาท 
งบประมาณคงเหลือ  ๑๘,๑๑๕ บาท 
๓. หมวดคาใชสอย ประเภทคาจางเหมาบริการอ่ืนๆ (๑๕๑) 
งบประมาณตั้งไว  ๓๐,๐๐๐  บาท 
งบประมาณคงเหลือกอนโอน ๓๐,๐๐๐ บาท 
ขออนุมัติโอนลด  ๑๐,๘๕๐ บาท 
งบประมาณคงเหลือ  ๑๙,๑๕๐ บาท 
ขอชี้แจงรายละเอียดการโอนงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๑ ของ
กองชางเพียงเทานี้ครับและขอใหทานสมาชิกสภาไดพิจารณาดวยครับ
ขอบคุณครับ 

นายขันตี  มีโสภา    -  ตามท่ีเจาหนาท่ีไดชี้แจงรายละเอียดการโอนงบประมาณรายจาย 
ประธานสภาเทศบาล ประจําปงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๑ กองชางมานั้นไมทราบวาท่ี

ประชุมเห็นเปนเชนใดเห็นชอบใหโอนงบประมาณดังกลาวหรือไม ขอมติท่ี
ประชุม โปรดยกมือ 

ท่ีประชุม    - มีมติเห็นชอบใหโอนงบประมาณดังกลาว จํานวน  ๑๑  เสียง 
๔.๕ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๑ (กอง
สาธารณสุข) 

นายขันตี   มีโสภา   -  ระเบียบวาระท่ี ๔ ขอ ๔.๕ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย 
ประธานสภาเทศบาล   ประจําป ๒๕๖๑ (กองสาธารณสุข) ขอเชิญเจาหนาท่ีชี้แจง 
นายอาเขตต  ปนสุวรรณ   -  เรียนประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา 
นักบริหารงานสาธารณสุข เทศบาล และผูเขารวมประชุมทุกทาน ขอชี้แจงรายละเอียด ดังนี้ ดวย

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลตําบลน้ําโสม ไดประกาศใชเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๑ ไวในหมวดคาครุภัณฑ
ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว งบประมาณตั้งไว ๕๗,๐๐๐ บาท และ
หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภทคาจัดซ้ือท่ีดิน งบประมาณตั้งไว 
๕,๐๐๐,๐๐๐บาท ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๑ 
กองสาธารณสุขและสิ่ งแวดลอม เทศบาลตําบลน้ํ า โสม ไม ไดตั้ ง
งบประมาณรายจายในการจัดซ้ือครุภัณฑยานพาหนะและขนสงไว จึงโอน
เพ่ิมและตั้งรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑประเภทครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ
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ตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ ดวยความเรียบรอย
และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเห็นควรดําเนินการโอนลด/โอนเพ่ิม
งบประมาณ ดังนี้ 

 

     ขอโอนเพ่ิม (ตั้งรายการใหม) ดังนี้ 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม/แผนงานสาธารณสุข/งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับสาธารณสุข/หมวดคาครุภัณฑประเภทครุภัณฑยานพาหนะและ
ขนสง (รถบรรทุก (ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 
๒,๔๐๐ ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุด ไมต่ํากวา ๑๑๐ กิโลวัตต
ขับเคลื่อน๔ ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บ) 
งบประมาณตั้งไว    ๐  บาท 
งบประมาณคงเหลือกอนโอน  ๐ บาท 
ขออนุมัติโอนเพ่ิม   ๙๕๗,๐๐๐ บาท 
งบประมาณคงเหลือ  ๙๕๗,๐๐๐ บาท 

     ขอโอนลดจํานวน ๑ รายการดังนี้ 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม/แผนงานสาธารณสุข/งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับสาธารณสุข/หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภท คาจัดซ้ือ
ท่ีดิน  
งบประมาณตั้งไว  ๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
งบประมาณคงเหลือกอนโอน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ขออนุมัติโอนลด  ๙๕๗,๐๐๐ บาท 
งบประมาณคงเหลือ  ๔,๐๔๓,๐๐๐ บาท 
ขอโอนเพ่ิม (ตั้งรายการใหม) ดังนี้ 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม/แผนงานสาธารณสุข/งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับสาธารณสุข/หมวดคาครุภัณฑประเภทครุภัณฑยานพาหนะและ
ขนสง(รถจักรยานยนต ขนาด ๑๑๐ ซีซี แบบเกียรธรรมดา) 
งบประมาณตั้งไว    ๐  บาท 
งบประมาณคงเหลือกอนโอน  ๐ บาท 
ขออนุมัติโอนเพ่ิม   ๔๐,๘๐๐ บาท 
งบประมาณคงเหลือ  ๔๐,๘๐๐ บาท 

 

ขอโอนลดดังนี้ 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม/แผนงานสาธารณสุข/งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับสาธารณสุข/หมวดคาครุภัณฑประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว 
งบประมาณตั้งไว   ๕๗,๐๐๐ บาท 
งบประมาณคงเหลือกอนโอน ๕๗,๐๐๐ บาท 
ขออนุมัติโอนลด   ๔๐,๘๐๐ บาท 
งบประมาณคงเหลือ  ๑๖,๒๐๐ บาท 
ขอชี้แจงเพียงเทานี้และขอใหท่ีประชุมสภาไดพิจารณาดวยครับขอบคุณ
ครับ 



192 
 

 

นายพศินนันทกุล    -  เรียนประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา  
สมาชิกสภาเทศบาล   เทศบาล ปลัดเทศบาล ผูอํานวยการกองทุกกอง และผูเขารวมประชุมทุก 

ทานขอใหสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานไดพิจารณาดวยครับกอนจะลงมติ
ในการจัดซ้ือรถยนต จํานวน ๙๕๗,๐๐๐ บาท ท่ีขอโอนจากงบประมาณ
จัดซ้ือท่ีดิน เพราะทางสมาชิกสภายังมีความจําเปนในการขยายเขตไฟฟา
และหมอแปลงเพราะมีหลายหมูบานไดรับความเดือดรอน สําหรับการ
โอนงบประมาณเพ่ือจัดซ้ือรถจักรยานยนต จํานวน ๔๐,๘๐๐ บาท ก็
เหมาะสม และไมทราบวาเงินจํานวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท สามารถใชได
เทาไหร  

นางพรทิพย  เรืองเศรษฐี   - เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และผูเขารวมประชุม 
ผูอํานวยการกองคลัง ตอนนี้ เ งินเขา ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท เ งินรายจายประจํายังขาดอยู 

๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท คือตามท่ีไดคุยกันใหตั้งเปนโครงการหรือรายละเอียด
จํานวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ก็ข้ึนอยูกับสภา 

นายขวัญชัย  ขันสี   - เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ทานปลัดเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล ผูอํานวยการกอง ทุกกอง และผูเขารวมประชุมทุกทาน ผมขอเสนอให

เลื่อนการพิจารณาในการโอนงบประมาณเพ่ือจัดซ้ือรถยนต ราคา 
๙๕๗,๐๐๐ บาท ออกไปกอน 

นายเจตสิก  เทพบุปผา   - เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ทานปลัดเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล ผูอํานวยการกอง ทุกกอง และผูเขารวมประชุมทุกทาน ผมขอเสนอใหนํา

เงินงบประมาณ จํานวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ไปใชประโยชนกับโครงการท่ี
มีความจําเปนตอประชาชน ขอใหท่ีประชุมไดพิจารณาดวยครับ 

นายขันตี  มีโสภา    -  ครับผมขอมติท่ีประชุมสภาสมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบให 
ประธานสภาเทศบาล เลื่อนการโอนงบประมาณประจําป ๒๕๖๑ กองสาธารณสุขเพ่ือจัดซ้ือ

รถยนต ๔ ประตู ราคา ๙๕๗,๐๐๐ บาท ขอมติท่ีประชุม โปรดยกมือ 
ท่ีประชุม - มีมติใหเล่ือนการโอนงบประมาณประจําป ๒๕๖๑ กองสาธารณสุข

เพ่ือจัดซ้ือรถยนต ๔ ประตู ราคา ๙๕๗,๐๐๐ บาท  จํานวน  ๑๑  
เสียง 

 

นายขันตี  มีโสภา    - ตอไปขอโอนเพ่ิมตั้งรายการใหมกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม/
ประธานสภาเทศบาล   แผนงานสาธารณสุข/งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข/หมวดคา 
     ครุภัณฑ 

ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง(รถจักรยานยนต ขนาด ๑๑๐ ซีซี 
แบบเกียรธรรมดา) 
งบประมาณตั้งไว    ๐  บาท 
งบประมาณคงเหลือกอนโอน  ๐ บาท 
ขออนุมัติโอนเพ่ิม   ๔๐,๘๐๐ บาท 
งบประมาณคงเหลือ  ๔๐,๘๐๐ บาท 
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ขอโอนลดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม/แผนงานสาธารณสุข/งาน
บริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข/หมวดคาครุภัณฑประเภทครุภัณฑงาน
บาน   งานครัว      
งบประมาณตั้งไว  ๕๗,๐๐๐  บาท 
งบประมาณคงเหลือกอนโอน ๕๗,๐๐๐ บาท 
ขออนุมัติโอนลด  ๔๐,๘๐๐ บาท 
งบประมาณคงเหลือ  ๑๖,๒๐๐ บาท 
ไมทราบวาท่ีประชุมเห็นเปนเชนไรเห็นชอบใหโอนงบประมาณดังกลาว
หรือไมสมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบใหโอนงบประมาณดังกลาว 
ขอมติท่ีประชุม โปรดยกมือ 

ท่ีประชุม    -  มีมติเห็นชอบใหโอนงบประมาณดังกลาว จํานวน  ๑๑  เสียง 
 

๔.๖ เรื่อง ขอเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายประจําป 
๒๕๖๑ (กองสาธารณสุข) 

นายขันตี   มีโสภา   - ระเบียบวาระท่ี ๔ ขอ ๔.๖ เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
ประธานสภาเทศบาล   รายจายประจําป ๒๕๖๑ (กองสาธารณสุข)ขอเชิญเจาหนาท่ีชี้แจง 
นายอาเขตต  ปนสุวรรณ   -  เรียนประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา 
นักบริหารงานสาธารณสุข เทศบาล และผูเขารวมประชุมทุกทาน ขอชี้แจงรายละเอียด ดังนี้ ดวย

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลตําบลน้ําโสม มีความประสงคจะ
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยขอดําเนินการเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณดังนี้ 

     ขอความเดิม 
ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 
เครื่องสํารองไฟฟาฉุกเฉิน เพ่ือจายเปนคาซ้ือเครื่องสํารองไฟฉุกเฉินติดตั้ง
บนฝาผนังสามารถสํารองไฟไดไมนอยกวา ขนาด ๑๒ ชั่วโมง พรอม
หลอดไฟ LED สองสวาง จํานวน ๒ หลอด (ราคาตามทองตลาด) จํานวน 
๑๒ เครื่อง เปนเงิน ๔๒,๐๐๐ บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/งาน
บริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข) และปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป 
๒๕๖๑-๒๕๖๔ เพ่ิมเติมฉบับท่ี ๑ หนา ๙๓ 
 
ขอความใหม 
ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 
เครื่องสํารองไฟฟาฉุกเฉิน เพ่ือจายเปนคาซ้ือเครื่องสํารองไฟฉุกเฉินติดตั้ง
บนฝาผนังสามารถสํารองไฟไดไมนอยกวา ขนาด ๓ ชั่วโมง พรอม
หลอดไฟ LED สองสวาง จํานวน ๒ หลอด (ราคาตามทองตลาด) จํานวน 
๑๒ เครื่อง เปนเงิน ๔๒,๐๐๐ บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/งาน
บริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข) และปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป 
๒๕๖๑-๒๕๖๔ เพ่ิมเติมฉบับท่ี ๑ หนา ๙๓ 
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ขอชี้แจงเพียงเทานี้ครับและขอใหสมาชิกสภาเทศบาล โปรดพิจารณา
เห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ ตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ดวยครับ 

 

นายขันตี  มีโสภา    -  ตามท่ีเจาหนาท่ีไดชี้แจงมานั้นไมทราบวาท่ีประชุมเห็นเปนเชนไร 
ประธานสภาเทศบาล   เห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณ 

รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอมหรือไม สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงคํา
ชี้แจงงบประมาณดังกลาวผมขอมติท่ีประชุม โปรดยกมือ 

ท่ีประชุม    -  มีมติเห็นชอบใหเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณตามเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ของกอง
สาธารณสุขและส่ิงแวดลอม  จํานวน ๑๑ เสียง 

 

๔.๗ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๑ (กอง
สาธารณสุข) 

นายขันตี  มีโสภา    -  ระเบียบวาระท่ี ๔ ขอ ๔.๗ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย
ประธานสภาเทศบาล   ประจําป ๒๕๖๑ กองสาธารณสุขขอเชิญเจาหนาท่ีชี้แจง 
นายอาเขตต  ปนสุวรรณ   -  เรียนประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา 
นักบริหารงานสาธารณสุข เทศบาล และผูเขารวมประชุมทุกทาน ขอชี้แจงรายละเอียด ดังนี้กอง

สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลตําบลน้ําโสม ไดประกาศใชเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๑ ไวในหมวดคาครุภัณฑ
ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว งบประมาณตั้งไว ๕๗,๐๐๐ และ
แผนงานเคหะและชุมชน/งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล/หมวดคา
วัสดุ ประเภทวัสดุเครื่องแตงกาย งบประมาณตั้งไว ๕๐,๐๐๐ บาท ตาม
เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๑ กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม เทศบาลตําบลน้ําโสม ไมไดตั้งงบประมาณรายจายในการ
จัดซ้ือครุภัณฑสํานักงาน จึงโอนเพ่ิมและตั้งเปนรายการใหมในหมวด คา
ครุภัณฑประเภทครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ.๒๕๔๗ดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเห็น
ควรดําเนินการโอนลด/เพ่ิมงบประมาณ ดังนี้ 

 

     ขอโอนเพ่ิม(ตั้งรายการใหม) จํานวน  ๑  รายการ  ดังนี้ 
กองสาธารณสุขและสิงแวดลอม/แผนงานสาธารณสุข/งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับสาธารณสุข/หมวดคาครุภัณฑประเภทครุภัณฑสํานักงาน (ชั้นวาง
วารสารเหล็ก ขนาด กวาง ๙๑.๖ เซนติเมตร ลึก ๓๐.๖ เซนติเมตร สูง 
๑๕๒ เซนติเมตร จํานวน ๑ ตู) 
งบประมาณตั้งไว    ๐  บาท 
งบประมาณคงเหลือกอนโอน  ๐ บาท 
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ขออนุมัติโอนเพ่ิม   ๖,๕๐๐  บาท 
งบประมาณคงเหลือ  ๖,๕๐๐  บาท 

 
ขอโอนลดจํานวน ๑ รายการ ดังนี้ 
กองสาธารณสุขและสิงแวดลอม/แผนงานเคหะและชุมชน/งานกําจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล/หมวดคาครุภัณฑประเภทวัสดุเครื่อง    แตงกาย 
งบประมาณตั้งไว   ๕๐,๐๐๐  บาท 
งบประมาณคงเหลือกอนโอน ๒๗,๑๑๕ บาท 
ขออนุมัติโอนลด   ๖,๕๐๐  บาท 
งบประมาณคงเหลือ  ๒๐,๖๑๕ บาท 

 

ขอโอนเพ่ิม(ตั้งรายการใหม) จํานวน  ๑  รายการ  ดังนี้ 
กองสาธารณสุขและสิงแวดลอม/แผนงานสาธารณสุข/งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับสาธารณสุข/หมวดคาครุภัณฑประเภทครุภัณฑสํานักงาน (ตูเหล็ก
สูงบานเปดทึบ ขนาด กวาง ๙๑.๕ เซนติเมตร ลึก ๔๕.๗ เซนติเมตร สูง  
๑๘๓ เซนติเมตร จํานวน ๔ ตู) 
งบประมาณตั้งไว    ๐  บาท 
งบประมาณคงเหลือกอนโอน  ๐ บาท 
ขออนุมัติโอนเพ่ิม   ๒๔,๐๐๐ บาท 
งบประมาณคงเหลือ  ๒๔,๐๐๐ บาท 
 

ขอโอนลดจํานวน ๒ รายการ ดังนี้ 
๑. กองสาธารณสุขและสิงแวดลอม/แผนงานสาธารณสุข/งาน 
บริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข/หมวดคาครุภัณฑประเภทครุภัณฑงาน
บานงานครัว 

     งบประมาณตั้งไว   ๕๗,๐๐๐ บาท 
งบประมาณคงเหลือกอนโอน ๑๖,๒๐๐ บาท 
ขออนุมัติโอนลด   ๑๖,๒๐๐ บาท 
งบประมาณคงเหลือ   ๐ บาท 
๒. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม/แผนงานสาธารณสุข/งาน 
บริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข/หมวดใชสอย ประเภท คาจางเหมา
บริการทําความสะอาดประจําหมูบาน 

     งบประมาณตั้งไว   ๑,๔๓๔,๑๒๐ บาท 
งบประมาณคงเหลือกอนโอน ๓๐๒,๘๒๐ บาท 
ขออนุมัติโอนลด   ๗,๘๐๐  บาท 
งบประมาณคงเหลือ  ๒๙๕,๐๒๐ บาท 
ขอชี้แจงรายละเอียดการโอนงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๑ ของ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมเพียงเทานี้ครับและขอใหทานสมาชิกสภา
ไดพิจารณาดวยครับขอบคุณครับ 
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นายขันตี  มีโสภา    -  ตามท่ีเจาหนาท่ีไดชี้แจงรายละเอียดการโอนงบประมาณรายจาย 
ประธานสภาเทศบาล   ประจําปงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๑ กองสาธารณสุขและ 

สิ่งแวดลอมมานั้นไมทราบวาท่ีประชุมเห็นเปนเชนไรเห็นชอบใหโอน
งบประมาณดังกลาวหรือ ไมขอมติท่ีประชุม โปรดยกมือ 

ท่ีประชุม    - มีมติเห็นชอบใหโอนงบประมาณดังกลาว จํานวน  ๑๑  เสียง 
นายขันตี  มีโสภา - ขณะนี้เวลา ๑๒.๑๐ น. ผมขอพักการประชุม และใหมีการประชุมอีก

ครั้งประธานสภาเทศบาล  ในเวลา ๑๓.๓๐ น. 
 

เริ่มประชุมชวงบาย เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ระเบียบวาระท่ี ๕    -  เรื่องอ่ืนฯ 
นายขันตี  มีโสภา    -  สําหรับเรื่องไฟฟาก็ใหชางไสวดําเนินการเลยนะครับคิดวาจะทันกอน
ประธานสภาเทศบาล   สิ้นเดือนในการประมาณราคาและขอใหทานสมาชิกสภาไดเสนอวามี 
     หมูบานไหนบางท่ีตองการอะไรบาง 
นายพศินนันทกุล    - เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และผูเขารวมประชุม
สมาชิกสภาเทศบาล   ทุกทาน สําหรับบานน้ําโสม หมูท่ี ๑ ขอเสาไฟฟา จํานวน  ๗  ตน 
นายเจตสิก  เทพบุปผา   - เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผูอํานวยการกองและ
สมาชิกสภาเทศบาล   ผูเขารวมประชุมทุกทานบานมวง หมูท่ี ๒ ขอเสาไฟฟา จํานวน  ๕  ตน 

หมอแปลงไฟฟา จํานวน  ๑  หมอ 
นางธนพร  ฤทธิ์อวน   -  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และผูเขารวมประชุม 
สมาชิกสภาเทศบาล ทุกทาน บานน้ําปด หมูท่ี ๓ ขอเสาไฟฟา จํานวน ๕ ตน หมอแปลงไฟฟา 

จํานวน๑ หมอ 
นายขวัญชัย  ขันสี   -  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ทานปลัดเทศบาลและ 
สมาชิกสภาเทศบาล   ผูเขารวมประชุมทุกทานบานโพน หมูท่ี ๔ ขอเสาไฟฟา จํานวน ๕ ตน 
นายสมพร  ดวงทา   -  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ทานปลัดเทศบาลและ 
สมาชิกสภาเทศบาล ผูเขารวมประชุมทุกทานบานโนนสวรรค หมูท่ี ๖ ขอเสาไฟฟา จํานวน     

๕  ตน  หมอแปลงไฟฟา จํานวน  ๑  หมอ 
นางเยาวรัตน  บุญแสง   -  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ทานปลัดเทศบาลและ 
สมาชิกสภาเทศบาล ผูเขารวมประชุมทุกทานบานโคกนอย หมูท่ี ๘ ขอเสาไฟฟา จํานวน ๘ 

ตน  หมอแปลงไฟฟา จํานวน  ๑  หมอ 
นายขันตี  มีโสภา    - สําหรับบานแสงทองพัฒนา ขอเสาไฟฟา จํานวน  ๗  ตน 
ประธานสภาเทศบาล 
นายสุขสัญ  ดีลุนชัย   -  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ทานปลัดเทศบาลและ 
สมาชิกสภาเทศบาล   ผูเขารวมประชุมทุกทานบานน้ําทรง หมูท่ี ๖ ขอเสาไฟฟาจํานวน  ๕  ตน   
นายขันตี  มีโสภา    -  สมาชิกสภาเทศบาล ทานใดท่ีจะเสนออีกหรือไม ถาไมมีขอสรุป ดังนี้ 
ประธานสภาเทศบาล   ๑.  หมูท่ี ๑ บานน้ําโสม เสาไฟฟา จํานวน  7  ตน 

๒.  หมูท่ี ๒ บานมวง  เสาไฟฟา จํานวน ๕ ตน หมอแปลง ๑ หมอ 
๓. หมูท่ี ๓ บานน้ําปด เสาไฟฟา จํานวน ๕ ตน หมอแปลง๑หมอ 
๔. หมูท่ี ๔ บานโพน เสาไฟฟา จํานวน  ๕  ตน 
๕. หมูท่ี ๖ บานโนนสวรรค เสาไฟฟา จํานวน ๕ ตนหมอแปลง ๑ หมอ 
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๖. หมูท่ี ๘ บานโคกนอยเสาไฟฟา จํานวน ๘ ตน หมอแปลง ๑ หมอ 
๗. หมูท่ี ๑๒ บานแสงทองพัฒนา เสาไฟฟา จํานวน  ๗  ตน 
๘. หมูท่ี ๖ บานน้ําทรง เสาไฟฟา จํานวน  ๕  ตน 
รวมเสาไฟฟาจํานวน  ๔๗  ตน  หมอแปลงไฟฟา จํานวน  ๔  หมอ 

นายสุขสัญ  ดีลุนชัย   -  เรียนประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา 
สมาชิกสภาเทศบาล   เทศบาล ปลัดเทศบาล ผูอํานวยการกอง ทุกกอง และผูเขารวมประชุมทุก 

ทาน เรื่องการประชุมครั้งท่ีแลวซอมแซมถนนดินใหเลื่อนพิจารณาไม
ทราบวาในการประชุมครั้งนี้ไมมีการพิจารณา 

นายขันตี  มีโสภา    -  สําหรับเรื่องในการประชุมครั้งท่ีแลวขอใหเปนการจายขาดเงินสะสมใน 
ประธานสภาเทศบาล   การประชุมคราวหนา 
นายสุขสัญ  ดีลุนชัย   -  เรียนประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา 
สมาชิกสภาเทศบาล   เทศบาล ปลัดเทศบาล ผูอํานวยการกอง ทุกกอง และผูเขารวมประชุม 

ทุกทานเรื่องท่ี ๒ เรื่องน้ําทวมบานน้ําทรง หมูท่ี ๖ เนื่องจากทอเดิมมี
ขนาดเล็กทําใหระบายน้ําชาจึงไดใหชางไดออกสํารวจปรากฏวาเปนเขต
ทางหลวงเทศบาลไมสามารถดําเนินการแกไขไดไมทราบวาทางเทศบาล
จะมีทางแกไขหรือไม 

นายขันตี  มีโสภา     -  ครับเทศบาลตองขออนุญาตทางหลวงกอนจึงจะดําเนินการได ขอให
ประธานสภาเทศบาล   ทานปลัดเทศบาลไดประสานทางหลวงเพ่ือขออนุญาตดําเนินการดวย 
นายพศินนันทกุล    - เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และผูเขารวมประชุม
สมาชิกสภาเทศบาล   ทุกทานขอสอบถามกองชางพอจะมีงบประมาณในการดําเนินการติดตั้ง 

ไฟฟาสองสวางหรือไมจํานวน ๑ จุด เพราะประชาชนไดรับความ
เดือดรอน 

นายขันตี  มีโสภา    -  ในสวนกลองวงจรปดท่ีตั้งในเทศบัญญัติไดหมูบานไหนบางและหมูบาน
ประธานสภาเทศบาล   ไหนท่ียัง ไมไดจะโอนจากงบประมาณท่ีจัดซ้ือบอขยะไปดําเนินการและ 
     ขอใหเจาหนาท่ี ท่ีเก่ียวของไดออกสํารวจ 
นายพศินนันทกุล    -  เรียนประธานสภาเทศบาล และผูเขารวมประชุม ผมขอเสนอใหติดตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาล   แยกหนาโรงเรียนน้ําโสม และสามแยกบานมวง 
นางธนพร  ฤทธิ์อวน   -  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล และ 
สมาชิกสภาเทศบาล   ผูเขารวมประชุมทุกทาน ตามท่ีไดเรียนมานั้นจะมี ๑.บานโนนสมบูรณ      

๒.โรงเรียนเทศบาลตําบลน้ําโสม ๓.บานโนนบก ๔.บานโพน ๕.ทางแยก
หนาโรงเรียนน้ําโสมประชาสรรค  ๖.บานพอตูแอร  คือจะขอโอน
งบประมาณเพ่ือติดตั้งกลองวงจรปดอีกจํานวน ๑ จุด คือหนาโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลน้ําโสมอีก ๑ จุด 

นายเจตสิก  เทพบุปผา   -  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และผูเขารวมประชุม   
ประธานสภาเทศบาล   ถาเปนไปไดบานมวงผมอยากใหติดตั้งตรงสามแยกไปบานโนนบกเพราะมี 

กองทุนอยูใกลเทศบาลขอใชพ้ืนท่ีเพ่ือเก็บเซฟเวอรและจับภาพไดท้ังบาน
น้ําโสม บานโนนบก และบานโพน ซ่ึงผานทางบานมวง 

นายอาเขตต  ปนสุวรรณ   -  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และผูเขารวมประชุม 
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นักบริหารงานสาธารณสุข ทุกทาน ขอแจงในท่ีประชุมสภาท่ีท้ิงขยะตามท่ีเทศบาลตําบลน้ําโสมไดขอ
ใชพ้ืนท่ีท้ิงขยะกับองคการบริหารสวนตําบลน้ําโสม และองคการบริหาร
สวนตําบลน้ําโสม ไดทําหนังสือมาถึงแลวเปนการบริการสถานท่ีท้ิงขยะ      
ขณะนี้กําลังดําเนินการและจะสามารถจายไดในประมาณเดือนนี้ครับ
ยอนหลังประมาณ ๖ เดือน 

นายขันตี  มีโสภา    -  ท่ีประชุมมีทานใดท่ีจะเสนออีกหรือไมถาไมมีผมก็ขอขอบคุณทุกทานท่ี 
ประธานสภาเทศบาล   เขารวมประชุมในวันนี้ท่ีใหการประชุมสภาในครั้งนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี   

ขอปดการประชุม 
เลิกประชุมเวลา  ๑๔.๓๐ น. 
 
(ลงชื่อ)  ไชยวัตธ   มูลเสนา  ผูพิมพ/ทานรายงานการประชุม 
 (นายไชยวัตธ    มูลเสนา) 
 ตําแหนง    เจาพนักงานธุรการ 
 
     (ลงชื่อ)   ณัฐพงศ     ขจรนาม  ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 
      (นายณัฐพงศ    ขจรนาม) 
     ตําแหนง   เลขานุการสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม 
 
(ลงชื่อ)       ขันตี   มีโสภา     ผูรับรองรายงานการประชุม 
      (นายขันตี     มีโสภา) 
     ตําแหนง   ประธานสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม 
 
 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

(ลงชื่อ) พศินนันทกุล ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
(นายพศินนันทกุล) 
 
 

(ลงชื่อ)   สมพร    ดวงทา กรรมการ 
(นายสมพร    ดวงทา) 

 
 

(ลงชื่อ) สุขสัญ   ดีลุนชัย กรรมการ 
(นายสุขสัญ  ดีลุนชัย) 
 
 

(ลงชื่อ) คําพัน  ภูหนององค กรรมการ 
(นายคําพัน  ภูหนององค) 
 
 

(ลงชื่อ)   เยาวรัตน  บุญแสง กรรมการ/เลขานุการ 
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(นางเยาวรัตน  บุญแสง) 
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สําเนา 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลน้ําโสมสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ 

 ครั้งท่ี ๒ ประจําป  ๒๕๖๑ 
เม่ือวันท่ี  ๓๐สิงหาคม๒๕๖๑ 

ณ   หองประชุมสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม 
 

........................................................ 
ผูมาประชุม 

1.นายขันตี  มีโสภา  ประธานสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม 
๒.นายสมพร  ดวงทา  รองประธานสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม 
๓.นายปริญญา    ศรีบุญเรือง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม 
๔.นายสุขสัญ  ดีลุนชัย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม 
๕.นายสุน ี  สนสุรัตน สมาชิกสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม 
๖.นายขวัญชัย  ขันส ี  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม 
๗.นายสมจิต   โสมทอง  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม 
๘.นายพศิน  นันทกุล  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม  
๙.นายคําพัน  ภูหนององค สมาชิกสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม 
๑๐.นายเจตสิก  เทพบุปผา สมาชิกสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม 
๑๑.นางธนพร  ฤทธิ์อวน สมาชิกสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม 
๑๒.นางเยาวรัตน  บุญแสง  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม 
๑๓.นายณัฐพงศ  ขจรนาม  ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม 

ผูไมมาประชุม 
 ไมมี 
ผูเขารวมประชุม 

๑. นายธนกฤต  คันที  ผูใหญบาน หมูท่ี ๖ บานโนนสวรรค 
๒. นายทองทิพย คะดุลย  ประธานกองทุนหมูบาน หมูท่ี ๑๒ บานแสงทองพัฒนา 
๓. นายดํารงค  คําภากุล  ผูใหญบาน หมูท่ี ๒ บานมวง 
๔. นายสนั่น  คันธีประธานกองทุนหมูบาน หมูท่ี ๒ บานมวง 
๕. นายทองดี  ไชยชวย  ผรส. 
๖. นายบุญสุข  อุบลหลา ผูชวยกํานันตําบลน้ําโสม หมูท่ี ๑๕ 
๗. นายคํามี  วรยศ  ประธานกองทุนหมูบาน หมูท่ี ๖ บานโนนสวรรค 
๘. นายเสมียน  คําใบ  ผูใหญบาน หมูท่ี ๑๒ บานแสงทองพัฒนา 
๙. นายสุนทร  นอยมณีวรรณ ผูใหญบาน หมูท่ี ๑๔ บานโนนบก 
๑๐. นางพรทิพย  เรืองเศรษฐี ผูอํานวยการกองคลัง 
๑๑. นางณุภัทรณีย ม่ิงเมือง  หัวหนาสํานักปลัด 
๑๒. นายอาเขตต  ปนสุวรรณ นักบริหารงานสาธารณสุข 
๑๓. นายจักรินทร  เรืองศรี  นักบริหารงานชาง 
๑๔. นางสาวอรวรรณ ชื่นวานร  นักบริหารการศึกษา 
๑๕. นางสาวภักดี  พหลทัพ  นักบริหารงานท่ัวไป 
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๑๖. นางอมรรัตน  บงบุตร  นักพัฒนาชุมชน 
๑๗. นางสาวพนิดา บุญสิมมา หัวหนาฝายอํานวยการ 
๑๘. นายวีระพงษ  พรมทา  นักจัดการงานท่ัวไป 
๑๙. นายสวรรค  จันดาวงษ กํานันตําบลศรีสําราญ 
๒๐. นางหนูไพร  ศรีอุดม  ผูชวยผูใหญบาน หมูท่ี ๔ บานโพน 
๒๑. นายไชยวัตธ  มูลเสนา  เจาพนักงานธุรการ 

 

เริ่มประชุมเวลา๐๙.๓๐ น. 
นายณัฐพงศ   ขจรนาม     -  เม่ือสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองคประชุมแลว ขอเชิญ ประธานสภา 

เลขานุการสภาเทศบาล เทศบาลตําบลน้ําโสม ไดจุดธูปเทียนเพ่ือบูชาพระ
รัตนตรัย และเปดการประชุมสภาตามระเบียบวาระตอไป 

นายขันตี  มีโสภา   -  เม่ือสมาชิกสภาเทศบาลครบองคประชุมแลวผมขอเปดประชุมสภา 
ประธานสภาเทศบาล  การประชุมในครั้งนี้เปนการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ครั้งท่ี ๒ 

ประจําป๒๕๖๑ เพ่ือใหท่ีประชุมรวมกันพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระการ
ประชุมดังตอไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
นายขันตี  มีโสภา   -  ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ 
ประธานสภาเทศบาล ครั้งท่ี ๒ ประจําป ๒๕๖๑ วันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ หองประชุมสภาเทศบาล

ตําบลน้ําโสม ขอใหสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานไดปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับการ
ประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ขอ 
๑๑๘ ในท่ีประชุมสภาทองถ่ิน หามผูใดกระทําการดังตอไปนี้ 

(๑) ใชถอยคําไมสุภาพ กลาวคําหยาบคาย เสียดสี หรือใสราย 
(๒) แสดงกิริยาอันพึงรังเกียจ 
(๓) กอกวนความสงบเรียบรอย หรือกระทําการใหเสื่อมเสียเกียรติ 
ของท่ีประชุมสภาทองถ่ินหรือจงใจกระทําการใด อันเปนเหตุรบกวน
กิจการของท่ีประชุมสภาทองถ่ิน 
(๔) ขัดคําสั่งของประธานสภาทองถ่ิน 

ขอ ๑๑๙ ในขณะท่ีกําลังประชุมสภาทองถ่ินอยู ถาผูใดละเมิด 
ระเบียบการประชุมนี้ หรือกระทําการฝาฝนขอ ๑๑๘ ใหประธานสภาทองถ่ินมี
อํานาจตักเตือน หามปราม ใหถอนคําพูด หรือใหกลาวคําขอขมาในท่ีประชุมสภา
ทองถ่ิน หรือหามไมใหพูดตอไป หรือสั่งใหผูละเมิดออกไปเสียจากท่ีประชุมสภา
ทองถ่ินก็ได 

ในกรณีขัดคําสั่งประธานสภาทองถ่ินหรือกอกวนความสงบเรียบรอย หรือ
กระทําการเสื่อมเกียรติของท่ีประชุมสภาทองถ่ิน ประธานสภาทองถ่ินมีอํานาจสั่ง
ใหผูนั้นหยุดการกระทํานั้น หรือสั่งใหออกไปจากท่ีประชุมสภาทองถ่ินครั้งนั้น โดย
มีหรือไมมีกําหนดเวลาก็ได 

ในกรณีประธานสภาทองถ่ินสั่งใหออกจากท่ีประชุมหากผูนั้นขัดขืน 
ประธานสภาทองถ่ินมีอํานาจสั่งเจาหนาท่ีซ่ึงไดรับแตงตั้งจากผูบริหารทองถ่ินใหทํา
หนาท่ีรักษาความสงบเรียบรอยของท่ีประชุมสภาทองถ่ิน นําตัวผูนั้นออกจากท่ี
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ประชุมสภาทองถ่ินหรือออกไปใหพนบริเวณสภาทองถ่ินก็ได ขอใหท่ีประชุมสภาได
ปฏิบัติตามระเบียบอยางเครงครัด และวันนี้ก็มีทานประธานกองทุนหมูบานเขา
รวมรับฟงการประชุมสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม ขอยินดีตอนรับครับ 

ท่ีประชุม   -  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 
นายขันตี  มีโสภา   -  ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลวขอเชิญ 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ไดตรวจดูรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม  สมัย

สามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๑ ประจําป ๒๕๖๑วาเปนไปตามท่ีไดประชุม เม่ือวันท่ี ๑๕
สิงหาคม๒๕๖๑หรือไม มีสมาชิกสภาทานใดท่ีจะแกไขหรือเพ่ิมเติมหรือไมขอเชิญ
ครับ 

นายพศินนันทกุล   -  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ทานปลัดเทศบาลปฏิบัติ 
สมาชิกสภาเทศบาล  หนาท่ีนายกเทศมนตรีตําบลน้ําโสม และผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผม 

นายพศินนันทกุล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม เขต ๒ ในฐานะประธานตรวจ
รายงานการประชุมขอแกไขหนาท่ี ๑ ผูเขารวมประชุม ลําดับท่ี ๖ นางสาวภักดี  
พหลทับ ขอแกไขเปน นางสาวภักดี  พหลทัพ 

นายขันตี   มีโสภา  -  ท่ีประชุมมีทานใดท่ีจะเสนออีกหรือไม ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
นายคําพัน  ภูหนององค  -  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล กํานันผูใหญบานและ 
สมาชิกสภาเทศบาล ผูเขารวมประชุมทุกทานกระผมนายคําพัน  ภูหนององค สมาชิกสภาเทศบาล

ตําบลน้ําโสม เขต ๒ ขอแกไขหนาท่ี ๒ ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงให
ทราบบรรทัดท่ี ๙ พิธีมอบคือโฉนดท่ีดิน ขอแกเปนพิธีมอบคืนโฉนดท่ีดิน และขอ
เพ่ิมเต็มหนาท่ี ๒ เม่ือผมพูดจบตองเปนประธานสภาเทศบาลพูดตอ ขอแกไขและ
เพ่ิมเติมหนาท่ี ๕ นายกเทศมนตรี ขอเพ่ิมเติมเปนปลัดเทศบาลปฏิบัติหนาท่ี
นายกเทศมนตรี และขอแกไขงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๖๑ แกไขเปน
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๖๒ และหนาท่ี ๑๗ ตรงท่ีทานธนพรชี้แจง 
ขอท่ี ๕ ทางแยกหนาโรงเรียนน้ําโสม ขอเพ่ิมเติมเปนทางแยกหนาโรงเรียนน้ําโสม
ประชาสรรค 

นายขันตี  มีโสภา   - ท่ีประชุมมีทานใดท่ีจะเสนออีกหรือไมถาไมมีผมขอมติท่ีประชุม  
ประธานสภาเทศบาล รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๑ 

ประจําป ๒๕๖๑เม่ือวันท่ี ๑๕สิงหาคม ๒๕๖๑ขอมติท่ีประชุม โปรดยกมือ 
ท่ีประชุม - มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๑ ประจําป 

๒๕๖๑  จํานวน  ๑๑  เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องเพ่ือทราบ 
๓.๑ เรื่อง ขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธแบบแสดงตนเพ่ือรับเงินเบ้ียความ
พิการ และเบ้ียผูสูงอายุ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ 

นายขันตี   มีโสภา  ระเบียบวาระท่ี ๓ ขอ ๓.๑ เรื่อง ขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธแบบ  
ประธานสภาเทศบาล  แสดงตนเพ่ือรับเงินเบี้ย ความพิการ และเบี้ยผูสูงอายุ ประจําปงบประมาณ  

๒๕๖๒ขอเชิญเจาหนาท่ีชี้แจง 
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นางอมรรัตน  บงบุตร  - เรียนทานประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา 
นักพัฒนาชุมชน  เทศบาล ปลัดเทศบาลปฏิบัติหนาท่ีนายกเทศมนตรีตําบลน้ําโสม และผูเขารวม

ประชุมทุกทาน ขอชี้แจงดังนี้ ดวยเทศบาลตําบลน้ําโสม กองสวัสดิการสังคม มี
แผนกําหนดการออกพ้ืนท่ีพบปะผูสูงอายุ คนพิการ และพ่ีนองประชาชนประสบ
ปญหาทางสังคม ระหวางวันท่ี ๑๐ – ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ ดังนี้ 
๑. วันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. วัดกลางแหลมทอง หมูท่ี ๑ บาน
น้ําโสม 
๒. วันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.วัดแสงนิมิต   หมูท่ี  ๒บานมวง  
และหมูท่ี ๑๒ บานแสงทองพัฒนา 
๓. วันท่ี ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.ศาลากลางบาน หมูท่ี๓ บานน้ําปด 
๔. วันท่ี ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ศาลากลางบาน หมูท่ี๔  บานโพน 

    ๕. วันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ศาลากลางบาน     หมูท่ี  ๖   
บานโนนสวรรค 

    ๖. วันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ศาลากลางบาน     หมูท่ี  ๑๔   
    บานโนนบก 

๗. วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ศาลากลางบาน     หมูท่ี  ๘   
บานโคกนอย 
๘. วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ศาลากลางบาน     หมูท่ี  ๖  บาน
น้ําทรง 
๙. วันท่ี ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ศาลากลางบาน     หมูท่ี  ๙  บาน
โนนสมบูรณ มี หมูท่ี ๙ หมูท่ี ๑๓ หมูท่ี ๑๕ 
เทศบาลตําบลน้ําโสม กองสวัสดิการสังคมจึงขอความอนุเคราะหทานสมาชิกสภา
เทศบาลตําบลน้ําโสม และทานกํานันผูใหญบานทุกหมูบาน ในเขตเทศบาลตําบล
น้ําโสม ชวยประชาสัมพันธประชาชนในเขตเทศบาลผูสูงอายุ ผูท่ีมีความพิการ และ
พ่ีนองท่ีประสบปญหาทางสังคม ไดมาแสดงตน ในวัน เวลา และสถานท่ีดังกลาว 
เพ่ือเปนประโยชนของประชาชนเอง ขอชี้แจงเพียงเทานี้คะ ขอบคุณคะ 

ท่ีประชุม   - รับทราบ 
 

๓.๒ เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชน ตําบลน้ําโสม 
(ออมวันละบาท) 

นายขันตี  มีโสภา   - ระเบียบวาระท่ี ๓ ขอ ๓.๒ เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานกองทุน 
ประธานสภาเทศบาล  สวัสดิการชุมชน ตําบลน้ําโสม ออมวันละบาทขอเชิญนายดํารงค  คําภากุล 
    ผูใหญบาน บานมวง หมูท่ี ๒ ชี้แจง 
นายดํารงค    คําภากุล  - ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลปฏิบัติหนาท่ี 
ผญบ.บานมวง หมูท่ี ๒  นายกเทศมนตรีตําบลน้ําโสม และผูเขารวมประชุม ขอชี้แจงดังนี้ รายงาน 

ความกาวหนาผลการดําเนินงาน กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลน้ําโสมจังหวัด
อุดรธานี ตั้งแตเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ถึง เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑  
งบประมารท่ีใชในการดําเนินงานและจัดสวัสดิการ 

- เงินคาธรรมเนียม  ๒๖,๑๕๔ บาท 
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- เงินออมสมาชิก  ๔๓๐,๙๒๐ บาท 
- ทต.น้ําโสมสนับสนุน  ๓๐,๐๐๐  บาท 
- เงินจายสวัสดิการสมาชิก ๔๕๖,๓๐๐ บาท 
- คาใชจายบริหารจัดการ ๖๑,๔๔๘ บาท 

     -    เงินจายสําหรับสวัสดิการสมาชิก ๒๕๖,๗๑๓.๖๗  บาท 
     -    เงินใชจายบริหารจัดการ ๘๙,๙๗๗ บาท 
    แบบเสนอเพ่ือรับการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน   

- กอตั้งเม่ือวันท่ี ๑ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๕๑ 
- ปจจุบันมีสมาชิกกองทุนท้ังหมด ๑,๕๕๙ คน ณ วันท่ี ๓๑ กรกฎาคม 

๒๕๖๑  
- เสียชีวิต  จํานวน ๔๒ คน จํานวน ๔๕๖,๓๐๐ บาท 

 
แบบแสดงสถานะกองทุนสวัสดิการชุมชน 

    ลักษณะของสมาชิกปจจุบัน 
- บุคคลท่ัวไป  จํานวน ๗๐๗ คน 
- เด็ก/เยาวชน  จํานวน ๑๑๓ คน 
- ผูสูงอายุ  จํานวน ๗๓๒ คน 
- ผูดอยโอกาส  จํานวน   ๐ คน 
- ผูพิการ  จํานวน ๙ คน 

รวม   จํานวน ๑,๕๕๙ คน 
 

รายงานฐานะการเงินกองทุนสวัสดิการชุมชน 
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี ๓๑ เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

รายการรับ 
จํานวนเงิน  

รายงานจาย 
จํานวนเงิน 

บาท สต. บาท สต. 
๑.รายรับ   ๑.รายจาย   
เงินสมทบจากสมาชิก ๒,๗๔๐๒๕๐  เงินฝากธนาคาร ๓๖๖,๖๘๐  
สถาบนัพัฒนาองคกรชุมชน ๒๑๕,๗๒๐  เงินสดในมือ   
อปท. ๑๒๐,๐๐๐  จายสวสัดิการใหกับสมาชิก ๑,๗๗๔,๒๙๐  
หนวยงานภาครัฐอ่ืนๆ   อ่ืนๆ ทุนหมุนเวียน ๖๔๒,๒๐๐  
อ่ืนๆ   อ่ืนๆ   

๑.รวมรายรับ ๓,๐๗๕,๙๗๐  ๑.รวมรายจาย ๒,๘๑๓,๑๗๐  
๒.รายได   ๒.คาใชจาย   
คาธรรมเนียมแรกเขา/คาสมัคร ๙๑,๑๑๔  คาตอบแทนคนทํางาน ๒๓๙,๐๔๔  
เงินบริจาค ๒,๐๐๐  คาพาหนะ ๙๔,๘๓๖  
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ๓๐,๑๐๓  คาเอกสาร/เคร่ืองเขียน ๙๙,๒๑๘  
เงินรายไดอ่ืนๆ/กําไร ๖๓,๒๕๐  คาไฟฟาคาอาหารประชุม ๑๖,๑๖๙  

๒.รวมรายได ๑๘๖,๔๖๗  ๒.รวมคาใชจาย ๔๔๙,๒๖๗  
รวยยอดบัญชีรายรับ ๓,๒๖๒,๔๓๗  รวมยอดบัญชีรายจาย ๓,๒๖๒,๔๓๗  
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และมีภาพกิจกรรมตามเอกสาร ขอชี้แจงเพียงเทานี้ครับ ขอขอบคุณครับ 
นายขวัญชัย  ขันสี  -  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และผูเขารวมประชุม  
สมาชิกสภาเทศบาล ทุกทาน ขอสอบถามผูใหญบานดํารงค ณ ขณะนี้ทางกองทุนมีสมาชิกอยูเทาไหร

และงบประมาณคงเหลือมีอยูเทาไหรครับ 
นายดํารงค    คําภากุล  - ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลปฏิบัติหนาท่ี 
ผญบ.บานมวง หมูท่ี ๒ นายกเทศมนตรีตําบลน้ําโสม และผูเขารวมประชุมณ ขณะนี้มีสมาชิกกองทุนอยู 

๑,๕๕๙ คน และมีงบประมาณคงเหลือ ๓๖๖,๖๘๐ บาท 
ท่ีประชุม   - รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่อง เสนอเพ่ือพิจารณา 

๔.๑ เรื่อง พิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๒วาระท่ี 
๒ ข้ันแปรญัตติและวาระท่ี ๓ ข้ันลงมติ 

นายขันตี  มีโสภา   - ระเบียบวาระท่ี ๔ ขอ ๔.๑  เรื่อง พิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล  รายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ วาระท่ี ๒ ข้ันแปรญัตติ และวาระท่ี ๓    

ข้ันลงมติตามท่ีฝายบริหารไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๒ มาเพ่ือใหสมาชิกสภาเทศบาลพิจารณา นั้น ท่ีประชุม
สภาเทศบาลตําบลน้ําโสม  มีมติรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๒เปนท่ีเรียบรอยแลว เม่ือครั้งสมัยประชุม
สภาสมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๑ ประจําป ๒๕๖๑  เม่ือวันท่ี ๑๕ สิงหาคม 
๒๕๖๑ และในวันนี้มีการเปดประชุมสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม อีกครั้ง เพ่ือเขาสู
ข้ันตอนของการพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ในวาระท่ี ๒ ข้ันแปรญัตติ และวาระท่ี ๓ ข้ันลงมติวาท่ีประชุมสภาจะ
มีมติใหรางเทศบัญญัติฉบับนี้ ตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ไดหรือไมการพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒วาระท่ี ๒การแปรญัตติ ขอเชิญ 
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ รายงานผลการแปรญัตติใหท่ีประชุมไดรับทราบ       

นายคําพัน  ภูหนององค  -  เรียน ทานประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลปลัดเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล  ปฏิบัติหนาท่ีนายกเทศมนตรีตําบลน้ําโสม กํานันผูใหญบาน ผูอํานวยการกองทุก 

กอง และผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผมนายคําพัน  ภูหนององค สมาชิกสภา
เทศบาลตําบลน้ําโสม เขต ๒ ในฐานะประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ขอรายงาน
ผลการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒ ดังนี้ ตามท่ีคณะกรรมการแปรญัตติไดมีการประชุมเพ่ือพิจารณารวมกัน
แลว เ ม่ือวันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑เห็นวางบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ท่ีคณะผูบริหารตั้งจายแตละรายการมีความเหมาะสม
แลวจึงไมไดมีการแปรญัตติลดรายจายในรายการใด และขอยืนยันในรางเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจายฉบับเดิมครับ 

นายขันตี  มีโสภา  - ตามท่ีประธานคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประธานสภาเทศบาล  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ไดรายงานผลการแปรญัตติมานั้นไมทราบวาท่ี

ประชุมสภาเห็นเปนเชนไร เห็นชอบตามท่ีประธานกรรมการแปรญัตติไดรายงาน
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ผลการแปรญัตติหรือไม ขอมติท่ีประชุม สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบตามท่ี
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ไดรายงานผลการแปรญัตติโปรดยกมือ 

 
ท่ีประชุม  - เห็นชอบตามท่ีประธานกรรมการแปรญัตติไดรายงานผลการแปรญัตติ 
  จํานวน   ๑๑  เสียง 
นายขันตี  มีโสภา  -  การพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายฉบับนี้  ไดผานข้ันตอน 
ประธานสภาเทศบาล  ของการพิจารณาในวาระท่ี ๒ ข้ันแปรญัตติ เปนท่ีเรียบรอยแลว  

ตอไปเปนการพิจารณาในวาระท่ี ๓ ข้ันลงมติการพิจารณารางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒วาระท่ี ๓ ข้ันลงมติ 
วาท่ีประชุมสภาเทศบาลจะมีมติใหรางเทศบัญญัติฉบับนี้ตราเปนเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ไดหรือไม ตอไปเปนการขอ
มติท่ีประชุมสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบใหรางเทศบัญญัติ
ฉบับนี้ ตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอมติท่ีประชุม โปรดยกมือ 

ท่ีประชุม  -  มีมติ เ ห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน  ๑๑ เสียง 

นายขวัญชัย  ขันสี  -  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลปฏิบัติ 
สมาชิกสภาเทศบาล  หนาท่ีนายกเทศมนตรี สําหรับเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 

งบประมาณ ๒๕๖๒ ผมรูสึกประทับใจ และขอขอบคุณทานสมาชิกสภาเทศบาล 
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหนาท่ีนายกเทศมนตรีตําบลน้ําโสม พนักงานเจาหนาท่ี ท่ีทําให
สําเร็จลุลวงไปดวยดี ทุกปผมก็อยากใหเปนอยางนี้อีกขอบคุณครับ 
๔.๒ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๑ (กองการศึกษา) 

นายขันตี  มีโสภา   -  ระเบียบวาระท่ี ๔ ขอ ๔.๒ เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย 
ประธานสภาเทศบาล  ประจําป ๒๕๖๑ กองการศึกษา ขอเชิญเจาหนาท่ีชี้แจง 
นางสาวอรวรรณ  ชื่นวานร - เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานรองประธานสภาเทศบาล ทาน 
นักบริหารการศึกษา  สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลปฏิบัติหนาท่ีนายกเทศมนตรี และผูเขารวม 

ประชุมทุกทาน ขอชี้แจงดังนี้ ตามท่ีเทศบาลตําบลน้ําโสม ไดตั้งงบประมาณ
รายจายประจําป  ๒๕๖๑ กองการศึกษา แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ/งานกีฬาและนันทนาการ งบดําเนินการ หมวดคาใชสอย รายจาย
เก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะหมวดรายจายอ่ืนๆ หนา ๑๔๘ (๑)
โครงการสงเสริมความเปนเลิศดานกีฬา ตั้งไว ๑๐,๐๐๐ บาท  ใชไปแลว ๐ บาท 
งบประมาณคงเหลือ ๑๐,๐๐๐ บาท  

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/งานศาสนาและวัฒนธรรม
ทองถ่ิน หมวดคาใชสอย รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ
หมวดรายจายอ่ืนๆ หนา ๑๔๙ (๔)โครงการจัดงานของดีอําเภอน้ําโสม (รํา
บวงสรวงอนุสาวรียวีระชนเมืองโสม) จํานวน ๑๕,๐๐๐ บาท ใชไปแลว ๐ บาท 
งบประมาณคงเหลือ ๑๕,๐๐๐ บาท 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๑กองการศึกษา 
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เทศบาลตําบลน้ําโสม ไมไดตั้งงบประมาณรายจายในการซ้ือครุภัณฑไว จึงขอโอน
เพ่ิมและตั้งงบประมาณเปนรายการใหม ในหมวดครุภัณฑ 
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ เปนไปดวย
ความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เห็นควรพิจารณาอนุมัติโอน
ลด/เพ่ิมงบประมาณ ดังนี้ 

    ขอโอนเพ่ิม (ตั้งรายการใหม) จํานวน ๔ รายการ ดังนี้ 
    หมวดครุภัณฑ 

๑. ครุภัณฑ เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED ขาวดํา ราคา 
๗,๙๐๐ บาท จํานวน ๑ เครื่อง หนา ๑๗ ขอ ๔๕ ตามเกณฑราคา
กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ.
๒๕๖๑ ณ วันท่ี ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

-๘- 
๒. ครุภัณฑ เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) ราคา 

๗,๙๐๐ บาท จํานวน ๑ เครื่อง หนา ๑๘ ขอ ๕๐ ตามเกณฑราคา
กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ.
๒๕๖๑ ณ วันท่ี ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

 

๓. เกาอ้ีทํางานหลังพิงสูง บุฟองน้ําอยางดี ปรับข้ึนลงดวยระบบไฮโดร
ลิค ปรับสูงต่ําได สีดํา จํานวน ๑ ตัว ราคา ๓,๘๐๐ บาท 

๔. เกาอ้ีทํางานหลังพิงต่ํา บุฟองน้ําอยางดี ปรับข้ึนลงดวยระบบไฮโดร
ลิค ปรับสูงต่ําได สีดํา จํานวน ๓ ตัวๆ ละ ๑,๘๐๐ บาทเปนเงิน 
๕,๔๐๐ บาท 

งบประมาณตั้งไว   ๐  บาท 
งบประมาณคงเหลือกอนโอน ๐ บาท 
ขออนุมัติโอนเพ่ิม  ๒๕,๐๐๐ บาท 
งบประมาณคงเหลือ ๒๕,๐๐๐ บาท 

   

     ขอโอนลด  จํานวน ๒ รายการ ดังนี้ 
๑. หมวด คาใชสอย รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขา

ลักษณะหมวดรายจายอ่ืนๆ หนา ๑๔๘ (๑) โครงการสงเสริมความ
เปนเลิศดานกีฬา 

งบประมาณตั้งไว   ๑๐,๐๐๐ บาท 
งบประมาณคงเหลือกอนโอน ๑๐,๐๐๐ บาท 
ขออนุมัติโอนลด   ๑๐,๐๐๐ บาท 
งบประมาณคงเหลือ   ๐ บาท 

 

๒. หมวด คาใชสอย รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขา
ลักษณะหมวดรายจายอ่ืนๆ หนา ๑๔๙ (๔)โครงการจัดงานของดี
อําเภอน้ําโสม(รําบวงสรวงอนุสาวรียวีระชนเมืองโสม) 
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งบประมาณตั้งไว   ๑๕,๐๐๐  บาท 
งบประมาณคงเหลือกอนโอน ๑๕,๐๐๐ บาท 
ขออนุมัติโอนลด   ๑๕,๐๐๐ บาท 
งบประมาณคงเหลือ   ๐ บาท 
ขอชี้แจงรายละเอียดการโอนงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๑ ของ
กองการศึกษาเพียงเทานี้คะและขอใหทานสมาชิกไดพิจารณาดวยคะ
ขอบคุณคะ 

นางพรทิพย  เรืองเศรษฐี   - เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และผูเขารวมประชุม 
ผูอํานวยการกองคลัง หนาท่ี ๒ ขอโอนลด จํานวน ๓ รายการแกไขเปน ๒ รายการ และขอ

แกไขขออนุมัติโอนเพ่ิมแกไขเปนขออนุมัติโอนลดท้ัง ๒ ขอ 
นายเจตสิก  เทพบุปผา   - เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลปฏิบัติ 
สมาชิกสภาเทศบาล                   หนาท่ีนายกเทศมนตรีเรื่องเอกสารเม่ือมีการแกไขจะมีผลในภายภาคหนา 

หรือไม และมีการตรวจทานหรือไมขอฝากทางเจาหนาท่ีดวย ขอบคุณ
ครับ 

นายพศินนันทกุล    - เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลปฏิบัติ 
สมาชิกสภาเทศบาล   หนาท่ีนายกเทศมนตรี ผมขอเสนอเม่ือเอกสารไมครบ ไมถูกตอง ไมตองมี 
     การพิจารณาใหเลื่อนพิจารณา ขอเสนอเพียงเทานี้ครับ ขอบคุณครับ 
นายขันตี  มีโสภา    - มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดท่ีจะเสนออีกหรือไม ถาไมมีสมาชิก
ประธานสภาเทศบาล   สภาเทศบาลทานใดเสนอผมขอมติท่ีประชุมสภา สมาชิกสภาเทศบาลทาน 

เห็นชอบใหโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑         
กองการศึกษา โปรดยกมือ 

ท่ีประชุม -  มีมติใหโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ กอง
การศึกษา  จํานวน  ๑๑  เสียง  

 

๔.๓  เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๑ เพ่ือ
จัดซ้ือ ตูเหล็ก จํานวน ๓ หลังๆละ ๕,๕๐๐ บาท เปนเงิน ๑๖,๕๐๐ 
บาท ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ (สํานักปลัดงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย) 

นายขันตี  มีโสภา    - ระเบียบวาระท่ี ๔ ขอ ๔.๓ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย
ประธานสภาเทศบาล   ประจําป ๒๕๖๑ เพ่ือจัดซ้ือ ตูเหล็ก จํานวน ๓ หลังๆละ ๕,๕๐๐ บาท  

เปนเงิน ๑๖,๕๐๐ บาท ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ (สํานักปลัดงาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย)เชิญเจาหนาท่ีชี้แจง 

นายวีระพงษ  พรมทา   -  เรียนประธานสภา สมาชิกสภา และผูเขารวมประชุมทุกทาน ขอชี้แจง 
นักจัดการงานท่ัวไป ดังนี้ ดวยเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๑ งานปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยสํานักปลัดเทศบาล ไมไดตั้งงบประมาณไวเพ่ือ
ดําเนินการจัดซ้ือครุภัณฑไว (ตูเหล็ก) และในปจจุบันมีความจําเปนในการ
จัดซ้ือครุภัณฑดังกลาว เพ่ือเก็บครุภัณฑและวัสดุตางๆ ในงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเพ่ือมิใหสูญหาย เพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอยและ
งายตอการใชงาน เพ่ือใหการดําเนินการและการปฏิบัติงานเปนไปอยางมี 



209 
 

 

ประสิทธิภาพ เห็นควรพิจารณาอนุมัติโอนลด/เพ่ิมงบประมาณ ดังนี้ 
 

ขอโอนเพ่ิม (ตั้งรายการใหม) จํานวน ๑ รายการ ดังนี้ 
หมวดครุภัณฑสํานักงาน โครงการจัดซ้ือตูเหล็ก เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือตู
เหล็กแบบ ๒ บาน มีมือจับชนิดบิด มีแผนชั้นปรับระดับ ๓ ชิ้น คุณสมบัติ
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) จํานวน ๓ หลังๆละ๕,๕๐๐ 
บาท เปนเงิน ๑๖,๕๐๐ บาท ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ (ปรากฏใน
แผนงานรักษาความสงบภายใน/งานรักษาความสงบภายใน) 
งบประมาณตั้งไว   ๐  บาท 
งบประมาณคงเหลือกอนโอน ๐ บาท 
ขออนุมัติโอนเพ่ิม  ๑๖,๕๐๐ บาท 
งบประมาณคงเหลือ ๑๖,๕๐๐ บาท 
ขอโอนลดจํานวน ๒ รายการดังนี้ ดังนี้ 
๑. หมวดคาจางเหมาบริการอ่ืนๆเพ่ือจายเปนคาลงทะเบียนในการ

ฝกอบรมตางๆของพนักงานจางเจาหนาท่ีหรือลูกจางในงานเทศกิจ 
เปนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน/
งานเทศกิจ) 

งบประมาณตั้งไว   ๑๐,๐๐๐ บาท 
งบประมาณคงเหลือกอนโอน ๑๐,๐๐๐ บาท 
ขออนุมัติโอนลด   ๑๐,๐๐๐ บาท 
งบประมาณคงเหลือ   ๐ บาท 

 
 

๒. หมวดวัสดุ อ่ืนๆ เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุตางๆท่ีมิไดกําหนดไว
ขางตน เชนวัสดุเครื่องดับเพลิงตางๆ เชน ซีลลูกยาง นอตนกหวีด ไฟ
ฉาย ขอตอ ทอดูด ทอสงน้ําดับเพลิง ประเก็นชิ้นสวนเครื่องดับเพลิง 
กรวยจราจร แผงก้ันจราจร ฯลฯ เปนเงิน๑๐,๐๐๐ บาท บาท 
(ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน/งานเทศกิจ) 

งบประมาณตั้งไว   ๑๐,๐๐๐  บาท 
งบประมาณคงเหลือกอนโอน ๑๐,๐๐๐ บาท 
ขออนุมัติโอนลด   ๖,๕๐๐  บาท 
งบประมาณคงเหลือ  ๓,๕๐๐  บาท 
รวมขอโอนลดงบประมาณ จํานวน ๑๖,๕๐๐ บาท 
ขอชี้แจงรายละเอียดการโอนงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๑ ของ
สํานักปลัดเทศบาลงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเพียงเทานี้ครับ
และขอใหทานสมาชิกสภาเทศบาลไดพิจารณาดวยครับขอบคุณครับ 

นายขันตี  มีโสภา    -  ตามท่ีเจาหนาท่ีไดชี้แจงรายละเอียดการโอนงบประมาณรายจาย 
ประธานสภาเทศบาล   ประจําปงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๑ ของสํานักปลัดเทศบาลงาน 
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ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย มานั้นไมทราบวาท่ีประชุมเห็นเปนเชนใด
เห็นชอบใหโอนงบประมาณดังกลาวหรือไม ขอมติท่ีประชุม โปรดยกมือ 

ท่ีประชุม - มีมติเห็นชอบใหโอนงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๑ของสํานัก
ปลัดเทศบาลงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจํานวน  ๑๑  เสียง 

 

๔.๔ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๑ เพ่ือ
จัดซ้ือถังน้ําแบบพลาสติก ขนาดความจุ ๑,๐๐๐ ลิตร จํานวน ๒๔ 
ถังๆละ ๓,๘๐๐ บาท เปนเงิน ๙๑,๒๐๐ บาท (สํานักปลัดเทศบาลงาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย) 

นายขันตี  มีโสภา    - ระเบียบวาระท่ี ๔ ขอ ๔.๔ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย 
ประธานสภาเทศบาล ประจําป ๒๕๖๑ เพ่ือจัดซ้ือถังน้ําแบบพลาสติก ขนาดความจุ ๑,๐๐๐ 

ลิตร จํานวน ๒๔ ถังๆละ ๓,๘๐๐ บาท เปนเงิน ๙๑,๒๐๐ บาท สํานัก
ปลัดเทศบาลงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอเชิญเจาหนาท่ีชี้แจง 

นายวีระพงษ  พรมทา   -  เรียนประธานสภา สมาชิกสภา และผูเขารวมประชุมทุกทาน ขอ ๔.๔  
นักจัดการงานท่ัวไป เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณประจําป ๒๕๖๑ เพ่ือจัดซ้ือถังน้ําแบบ

พลาสติก ขนาดความจุ ๑,๐๐๐ ลิตร จํานวน ๒๔ ถังๆละ ๓,๘๐๐ บาท 
เปนเงิน๙๑,๒๐๐บาทสํานักปลัดเทศบาลงานปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย ผมขอเสนอใหเลื่อนการพิจารณาออกไปกอนเนื่องจากเอกสารในการ
พิจารณาไมครบ 

นายขันตี  มีโสภา    - ไมทราบวาสมาชิกสภาเทศบาล เห็นเปนไร เห็นชอบใหเลื่อนการโอน 
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณประจําป ๒๕๖๑ เพ่ือจัดซ้ือถังน้ําแบบพลาสติก ขนาดความจุ 

๑,๐๐๐ ลิตร จํานวน ๒๔ ถังๆละ ๓,๘๐๐ บาท เปนเงิน ๙๑,๒๐๐ บาท 
สํานักปลัดเทศบาลงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือไม ขอมติท่ี
ประชุม โปรดยกมือ 

ท่ีประชุม    - มีมติเห็นชอบใหเล่ือนการพิจารณาโอนงบประมาณดังกลาว จํานวน   
๙  เสียง 
๔.๕ เรื่อง ขอเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงครุภัณฑโครงการจัดซ้ือเรือ
ทองแบนไฟเบอรกลาสพรอมเครื่องยนตหางยาว (สํานักปลัดเทศบาล
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย) 

นายขันตี  มีโสภา    - ระเบียบวาระท่ี ๔ ขอ ๔.๕  เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงครุภัณฑ 
ประธานสภาเทศบาล โครงการจัดซ้ือเรือทองแบนไฟเบอรกลาสพรอมเครื่องยนตหางยาว สํานัก

ปลัดเทศบาลงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอเชิญเจาหนาท่ีชี้แจง  
นายวีระพงษ  พรมทา   -  เรียนประธานสภา สมาชิกสภา และผูเขารวมประชุมทุกทาน ขอ ๔.๕ 
นักจัดการงานท่ัวไป   เรื่องขอเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงครุภัณฑโครงการจัดซ้ือเรือทองแบนไฟเบอร 

กลาสพรอมเครื่องยนตหางยาว สํานักปลัดเทศบาลงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยผมขอเสนอใหเลื่อนการพิจารณาครับ เรือไมตรงตาม
แบบแปลน 

นายขันตี  มีโสภา    -ไมทราบวาสมาชิกสภาเทศบาลเห็นเปนไรเห็นชอบใหเลื่อนขอ 
ประธานสภาเทศบาล   เปลี่ยนแปลงชี้แจงโครงการจัดซ้ือเรือทองแบนไฟเบอรกลาสพรอม 
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เครื่องยนตหางยาว สํานักปลัดเทศบาลงานปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยหรือไม ขอมติท่ีประชุม โปรดยกมือ 

ท่ีประชุม    - มีมติเห็นชอบใหเล่ือนขอเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงโครงการจัดซ้ือเรือ 
ทองแบนไฟเบอรกลาสพรอมเครื่องยนตหางยาว สํานักปลัดเทศบาล
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน ๑๑ เสียง 

 

๔.๖  เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๑ (กอง
คลัง) 

นายขันตี  มีโสภา    - ระเบียบวาระท่ี ๔ ขอ ๔.๖ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย 
ประธานสภาเทศบาล   ประจําป ๒๕๖๑ กองคลัง ขอเชิญเจาหนาท่ีชี้แจง 
นางพรทิพย  เรืองเศรษฐี   - เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลและ 
ผูอํานวยการกองคลัง ผูเขารวมประชุมทุกทาน ขอชี้แจงดังนี้ กองคลังเทศบาลตําบลน้ําโสมได

ประกาศใชเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๑ ไวใน หมวด  
คาใชสอย ประเภท รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ (๓.คาจางเหมาบริการ
เก็บขอมูลท่ีดินและปรับปรุงขอมูล) งบประมาณตั้งไว ๑๐๘,๐๐๐ บาท 
นั้น 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๑ กองคลัง เทศบาล
ตําบลน้ําโสม ตั้งงบประมาณรายจายในการจัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอร 
และครุภัณฑสํานักงานไวไมเพียงพอจึงขอโอนงบประมาณเพ่ิมเพ่ือ
ดําเนินการเบิกจายตอไป 

เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ
ตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ ดวยความ
เรียบรอยและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเห็นควรดําเนินการโอนลด/
เพ่ิมงบประมาณ ดังนี้ 

     ขออนุมัติโอนเพ่ิม จํานวน ๒ รายการ ดังนี้ 
๑. หมวด คาครุภัณฑ ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร (คอมพิวเตอรตั้ง

โตะ) 
งบประมาณตั้งไว    ๐  บาท 
งบประมาณคงเหลือกอนโอน  ๐ บาท 
ขออนุมัติโอนเพ่ิม   ๒๒,๐๐๐ บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๒๒,๐๐๐ บาท 
๒. หมวด คาครุภัณฑ ประเภท ครุภัณฑสํานักงาน (ตูเหล็กเก็บเอกสาร

บานเลื่อนทึบ จํานวน ๓ ตัว ) 
งบประมาณตั้งไว    ๐  บาท 
งบประมาณคงเหลือกอนโอน  ๐ บาท 
ขออนุมัติโอนเพ่ิม   ๑๑,๔๐๐ บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๑๑,๔๐๐ บาท 

     ขออนุมัติโอนลด  จํานวน  ๑  รายการ  ดังนี้ 
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๑. หมวด คาใชสอย ประเภท รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ(๓.คาจาง
เหมาบริการเก็บขอมูลท่ีดินและปรับปรุงขอมูล) 

งบประมาณตั้งไว   ๑๐๘,๐๐๐ บาท 
งบประมาณคงเหลือกอนโอน ๔๖,๒๐๐ บาท 
ขออนุมัติโอนลด   ๓๓,๔๐๐ บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๑๒,๘๐๐ บาท 
ขอชี้แจงรายละเอียดการโอนงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๑ ของ
กองคลังเพียงเทานี้คะและขอใหทานสมาชิกสภาไดพิจารณาดวยคะ
ขอบคุณคะ 

นายขันตี  มีโสภา    -  ตามท่ีเจาหนาท่ีไดชี้แจงรายละเอียดการโอนงบประมาณรายจาย 
ประธานสภาเทศบาล   ประจําปงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๑ ของกองคลัง มานั้นไม 

ทราบวาท่ีประชุมเห็นเปนเชนใดเห็นชอบใหโอนงบประมาณดังกลาว
หรือไม ขอมติท่ีประชุม โปรดยกมือ 

ท่ีประชุม    - มีมตเิห็นชอบใหโอนงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๑ของกอง 
     คลังจํานวน ๑๑  เสียง 
นายขันตี  มีโสภา    - ขณะนี้เวลา ๑๒.๓๐ น.ขอพักการประชุมสภาเทศบาล และใหมีการ 
ประธานสภาเทศบาล   ประชุมอีกครั้งในเวลา๑๓.๓๐ น. 

เริ่มประชุมชวงบาย เวลา  ๑๓.๓๐ น. 
๔.๗ เรื่อง ขอเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงการโอนงบประมาณเพ่ือจัดซ้ือ
กลองดิจิตอล (สํานักปลัดงานสภา) 

นายขันตี  มีโสภา    -ระเบียบวาระท่ี ๔ ขอ ๔.๗เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงการโอน 
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณเพ่ือจัดซ้ือกลองดิจิตอล สํานักปลัดงานสภาขอเชิญเจาหนาท่ี

ชี้แจง 
นายไชยวัตธ  มูลเสนา   - เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และผูเขารวมประชุม   
เจาพนักงานธุรการ   ทุกทาน ระเบียบวาระท่ี ๔ ขอ ๔.๗ เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงการ 

โอนงบประมาณเพ่ือจัดซ้ือกลองดิจิตอลสํานักปลัดงานสภา ขอนี้ผมขอ
เสนอใหยกเลิก 

นายขันตี  มีโสภา    - ครับผมขอมติสมาชิสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบใหยกเลิกขอ ๔.๗ เรื่อง  
ประธานสภาเทศบาล   ขอเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงการโอนงบประมาณเพ่ือจัดซ้ือกลองดิจิตอล  

สํานักปลัดงานสภา ขอมติท่ีประชุม โปรดยกมือ 
ท่ีประชุม - มีมติเห็นชอบใหยกเลิกขอ ๔.๗  เรื่อง ขอเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงการ

โอนงบประมาณเพ่ือจัดซ้ือกลองดิจิตอลสํานักปลัดงานสภา จํานวน 
๑๐ เสียง 

 

๔.๘ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๑ (สํานักปลัด
งานสภา) 

นายขันตี  มีโสภา    -ระเบียบวาระท่ี ๔ ขอ ๔.๘ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย 
ประธานสภาเทศบาล   ประจําป ๒๕๖๑ สํานักปลัดงานสภาขอเชิญเจาหนาท่ีชี้แจง 
นายไชยวัตธ  มูลเสนา   - เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และผูเขารวมประชุม   
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เจาพนักงานธุรการ ทุกทานขอชี้แจงดังตอไปนี้ตามท่ี สภาเทศบาลตําบลน้ําโสม ไดอนุมัติให
โอนงบประมาณรายจายท่ัวไปประจําป งบประมาณ ๒๕๖๑ เพ่ือจัดซ้ือ
กลองดิจิตอลความละเอียดถึง ๑๘ ลานพิกเซล จอ LED ขนาด ๓.๐ นิ้ว ท่ี
ใหความละเอียดถึง ๙๒๐,๐๐๐ dot/งบประมาณในคราวประชุมสภา
เทศบาลตําบลน้ําโสม เม่ือวันท่ี ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และกองวิชาการ
ไดดําเนินการโอนงบประมาณครั้งท่ี ๑๑ เม่ือวันท่ี ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
นั้น 

จากการตรวจสอบของพัสดุปรากฏวาสํานักปลัดงานกิจการสภา
เทศบาลตําบลน้ําโสม ไดตั้งงบประมาณในการจัดซ้ือครุภัณฑกลองดิจิตอล 
ใชบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ปพ.ศ.๒๕๖๐ ทําใหงบประมาณในการ
จัดซ้ือไมเพียงพอ จึงไมสามารถดําเนินการจัดซ้ือในราคาท่ีตั้งงบประมาณ
ได 

เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยการรับเงินการเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ
ตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ ดวยความเรียบรอย
เห็นควรดําเนินการโอนงบประมาณ ดังนี้ 

     ขอโอนเพ่ิม  จํานวน ๑ รายการ ดังนี้ 
สํานักปลัด/แผนงานบริหารท่ัวไป/งบลงทุน/หมวดคาครุภัณฑ/ครุภัณฑ
โฆษณาและเผยแพร/คาจัดซ้ือกลองถายภาพระบบดิจิตอล ความละเอียด 
๒๐ ลานฟกเซล รายละเอียดดังนี้ 
๑. เปนกลองคอมแพค 
๒. ความละเอียดท่ีกําหนดเปนความละเอียด ท่ีเซ็นเซอรภาพ 
๓. มีระบบแฟลชในตัว 
๔. สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกขอมูลไดอยางสะดวกเม่ือขอมูลเต็มหรือ

เม่ือตองการเปลี่ยน 
๕. สามารถโอนถายขอมูลจากกลองไปเครื่องคอมพิวเตอรได 
๖. มีกระเปาบรรจุกลอง 
งบประมาณตั้งไว   ๐  บาท 
งบประมาณคงเหลือกอนโอน  ๐ บาท 
ขออนุมัติโอนเพ่ิม  ๑๙,๓๐๐ บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๑๙,๓๐๐ บาท 
รวมขอโอนเพ่ิม จํานวน ๑๙,๓๐๐ บาท 

     ขอโอนลด จํานวน ๒ รายการ ดังนี้ 
๑. สํานักปลัด/แผนงานบริหารท่ัวไป/งบลงทุน/หมวดคาครุภัณฑ/

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร/คาจัดซ้ือกลองถายภาพระบบดิจิตอล 
งบประมาณตั้งไว   ๑๑,๐๐๐ บาท 
งบประมาณคงเหลือกอนโอน ๑๑,๐๐๐ บาท 
ขออนุมัติโอนลด   ๑๑,๐๐๐ บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน   ๐ บาท 
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๒. สํานักปลัด/แผนงานบริหารท่ัวไป/งานบริหารท่ัวไป/หมวด 
คาตอบแทนนายก รองนายกฯ 
งบประมาณตั้งไว ๗๒๕,๐๐๐   บาท 
งบประมาณคงเหลือกอนโอน ๔๒,๗๖๘.๘๙ บาท 
ขออนุมัติโอนลด ๘,๓๐๐  บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๓๔,๔๖๘.๘๙ บาท 
  รวมขอโอนลด จํานวน ๑๙,๓๐๐ บาท 

 

ขอชี้แจงรายละเอียดการโอนงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๑ ของ
สํานักงานสภาเพียงเทานี้ครับและขอใหทานสมาชิกสภาเทศบาลได
พิจารณาดวยครับขอบคุณครับ 

นายขันตี  มีโสภา    -  ตามท่ีเจาหนาท่ีไดชี้แจงรายละเอียดการโอนงบประมาณรายจาย 
ประธานสภาเทศบาล   ประจําปงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๑ ของสํานักงานสภา มานั้น 

ไมทราบวาท่ีประชุมเห็นเปนเชนใดเห็นชอบใหโอนงบประมาณดังกลาว
หรือไม ขอมติท่ีประชุม โปรดยกมือ 

ท่ีประชุม    - มีมติเห็นชอบใหโอนงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๑ของสํานัก 
ปลัดงานสภา จํานวน  ๑๐  เสียง 

 

     ๔.๙ เรื่อง ขออนุมัติโอนงานประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๑ (กอง 
ชาง) 

นายขันตี  มีโสภา    - ระเบียบวาระท่ี ๔ ขอ ๔.๙ เรื่อง ขออนุมัติโอนงานประมาณรายจาย 
ประธานสภาเทศบาล   ประจําป ๒๕๖๑ กองชาง ขอเชิญเจาหนาท่ีชี้แจง 
นายจักริทร  เรืองศรี   - เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล 
นักบริหารงานชาง ปฏิบัติหนาท่ีนายกเทศมนตรีตําบลน้ําโสม และผูเขารวมประชุมทุกทาน

กระผมขอชี้แจงเรื่องขออนุมัติโอนงานประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๑ 
กองชาง ดังนี้ ตามท่ีเทศบาลตําบลน้ําโสม ไดประกาศใชเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ นั้น 

กองชางไมไดตั้งงบประมาณ ประเภทครุภัณฑโรงงาน ครุภัณฑ
สํารวจ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุและครุภัณฑงานบานงานครัว ไวในเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๑ จึงขอโอนงบประมาณเพ่ือมา
ใชจายในการดําเนินการ ดังกลาวเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงินการเบิกจายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ.๒๕๔๗ ดวยความเรียบรอยเห็นควรดําเนินการโอนงบประมาณ ดังนี้ 

 

     ขอโอนเพ่ิมตั้งรายการใหม จํานวน ๒ รายการ  ดังนี้ 
๑. ประเภทครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะขนสง (จักรยานยนต)  
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือรถจักรยานยนต ขนาด ๑๑๐ ซีซี แบบเกียรธรรมดา 
จํานวน ๑ คัน 

     งบประมาณตั้งไว    ๐  บาท 
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งบประมาณคงเหลือกอนโอน  ๐ บาท 
ขออนุมัติโอนเพ่ิม   ๓๖,๐๐๐ บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๓๖,๐๐๐ บาท 

 

๒. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรคอมพิวเตอรตั้งโตะ 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 

๑. มีหนวยประมวลผลกลาง(CPU) ไมนอยกวา ๒ แกน 
๒. มีหนวยความจําหลัก(RAM) ชนิด DDR4 
๓. มีหนวยจัดเก็บขอมูลมีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) 

ชนิด SETA 
๔. มี DVD – RW หรือดีกวา จํานวน ๑ หนวย 
๕. มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย 
๖. มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 
๗. มีแปนพิมพและเมาส 
๘. มีจอภาพแบบ LED 

งบประมาณตั้งไว    ๐  บาท 
งบประมาณคงเหลือกอนโอน  ๐ บาท 
ขออนุมัติโอนเพ่ิม   ๑๖,๐๐๐ บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๑๖,๐๐๐ บาท  

     รวมขอโอนเพ่ิม จํานวน  ๕๒,๐๐๐ บาท 
 

     ขอโอนลด จํานวน ๑ รายการ ดังนี้ 
๑. หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) ประเภทเงินคาจางพนักงานจาง      

หนา ๑๕๐ 
งบประมาณตั้งไว   ๑,๒๙๕,๖๔๐ บาท 
งบประมาณคงเหลือกอนโอน ๑๕๘,๓๔๕ บาท 
ขออนุมัติโอนลด   ๕๒,๐๐๐ บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๑๐๖,๓๔๕ บาท 
ขอชี้แจงรายละเอียดการโอนงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๑ ของ
กองชางเพียงเทานี้ครับและขอใหทานสมาชิกสภาไดพิจารณาดวยครับ
ขอบคุณครับ 

นายขันตี  มีโสภา    -  ตามท่ีเจาหนาท่ีไดชี้แจงรายละเอียดการโอนงบประมาณรายจาย 
ประธานสภาเทศบาล ประจําปงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๑ กองชางมานั้นไมทราบวาท่ี

ประชุมเห็นเปนเชนใดเห็นชอบใหโอนงบประมาณดังกลาวหรือไม ขอมติท่ี
ประชุม โปรดยกมือ 

ท่ีประชุม    - มีมติเห็นชอบใหโอนงบประมาณดังกลาว จํานวน  ๑๐  เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕    เรื่องอ่ืนฯ 
นายขันตี  มีโสภา    - ท่ีประชุมมีทานใดจะเสนอขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
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ประธานกองทุนหมูบาน ม.๑๒  - เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และผูเขารวมประชุม 
ตามท่ีคณะกรรมการกองทุนหมูบาน หมูท่ี ๑๒ บานแสงทองพัฒนา ไดใช
งบประมาณเพ่ือจัด ซ้ือท่ีดินเ พ่ือกอสรางกองทุนหมูบานและทาง
คณะกรรมการ ไดขอใหทางเทศบาลตําบลน้ําโสม กอสราง เม่ือกอสราง
เสร็จ ตองไดขออนุญาตตอทางเทศบาลและเทศบาลไดมีหนังสือใหใชเปน
การชั่วคราว จึงขอปรึกษาทางเทศบาลจะขอโอนเปนของกองทุนหมูบาน 
บานแสงทองพัฒนา หมูท่ี ๑๒ ไดหรือไม  

นายขวัญชัย  ขันสี   - เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ประธานกองทุน 
สมาชิกสภาเทศบาล หมูบานและผูเขารวมประชุมทุกทาน   ศาลาเอนกประสงคเปนของ

เทศบาลตําบลน้ําโสม ท่ีดินเปนของกองทุนหมูบาน เม่ือทรัพยสินเปนของ
ทางราชการก็ไมสามารถท่ีจะโอนได 

นายคําพัน  ภูหนององค   - เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ประธานกองทุน 
สมาชิกสภาเทศบาล หมูบานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ตามท่ีผมพอรูรายละเอียดของ

กองทุนหมูบานถาเปนทรัพยสินของทางราชการในกรณีนี้สามารถใชมติท่ี
ประชุมอนุมัติใหดําเนินการไดมติท่ีประชุมสภาและมติท่ีประชุมของ
ชาวบานวาดําเนินการไดหรือไมถาโอน โอนไมได และใหแกไขท่ีวาเปน
การชั่วคราว ขอบคุณครับ 

นางธนพร  ฤทธิ์อวน   - เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ประธานกองทุน 
สมาชิกสภาเทศบาล   หมูบานและผูเขารวมประชุมทุกทานขอเสนอแนะใหคณะกรรมการ 

กองทุนหมูบานขอมติท่ีประชุมและรายงานการประชุมของชาวบาน มาขอ
มติท่ีประชุมสภาเทศบาลวาจะใหอยูก่ีปหรือแลวแตสภาจะพิจารณา 

นางพรทิพย   เรืองเศรษฐี   - เรียนประธานสภาเทศบาล ผิดตั้งแตการอนุมัติกอสราง คําวาศาลา 
ผูอําการกองคลัง เอนกประสงค คือทุกสิ่งเปนของเทศบาลสรางใชสวนรวม และไมมี

ระเบียบท่ีสภาจะโอนกรรมสิทธิ์ใหหนวยงานอ่ืนได นอกจากจะมีหนังสือ
สั่งการ ทรัพยสินเปนของเทศบาลท่ีดินเปนของกองทุน และสภาไมมี
อํานาจโอนใหกองทุนหมูบานได แตถาจะใชศาลาเอนกประสงคเปน
สวนรวมได แตติดตรงวากองทุนหมูบานจะนําใชเปนรานคาประชารัฐ เขา
ตองการเอกสิทธิ์และสําเนาสิทธิ์ถึงจะมีเงินมาอุดหนุนเพ่ือดําเนินการ ซ่ึง
เทศบาลไมสามารถทําใหได และสภาก็ไมสามารถทําใหได 

นายขวัญชัย  ขันสี   - เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ประธานกองทุน 
สมาชิกสภาเทศบาล   หมูบานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ณ ขณะนี้ศาลาเอนกประสงคเปน 

ของใครเปนของเทศบาลหรือเปนของชาวบาน 
นางพรทิพย   เรืองเศรษฐี   - เรียนประธานสภาเทศบาล ศาลาเอนกประสงค เปนชองชาวบาน  
ผูอํานวยการกองคลัง   งบประมาณกอสรางเปนของเทศบาล 
นายขันตี  มีโสภา    -  ขอเชิญนิติกร 
ประธานสภาเทศบาล 
นายปรีชา  เวชภัณฑ    - เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และผูเขารวมประชุม 
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หัวหนาฝายนิติกร ขอชี้แจง ศาลาเอนกประสงคเทศบาลท่ีดินเปนของกองทุนหมูบานจะโอน
ใหกองทุนหมูบานไดหรือไมไมนาจะโอนไดเปนศาลาเอนกประสงคเพ่ือให
ประชาชนใชรวมกันถาโอนใหผูใดผูนึ่งผิดระเบียบถาใชมติหมูบานนาจะได 

นางพรทิพย   เรืองเศรษฐี   - เรียนประธานสภาเทศบาล ขอเสนอทางออกคือขอใหประธานกองทุน 
ผูอํานวยการกองคลัง หมูบานแจงผูใหญใหนําหนังสือเพ่ือหารือมายังทานนายกเทศมนตรี 

นายกเทศมนตรีก็จะมอบหมายใหเจาหนาท่ีประสานทางผูวาราชการ
จังหวัดหรือกรมการปกครอง ขอใหหารือมากอน 

นายขันตี  มีโสภา    - สรุปก็ตางมีจุดประสงคเดียวกันเทศบาลก็ทําเพ่ือประชาชนกองทุน 
ประธานสภาเทศบาล   หมูบานก็ทําเพ่ือประชาชน มีจุดมุงหมายเดียวกันเพ่ือประชาชนหาทาง 

ออกรวมกัน ขอใหประธานกองทุนหมูบานไดแจงผูใหญบานไดทําหนังสือ
หารือมายังเทศบาล มีสมาชิสภาเทศบาลทานใดมีเรื่องท่ีจะเสนออีก
หรือไม ขอเชิญ 

นางเยาวรัตน  บุญแสง   - เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาท ประธานกองทุน 
สมาชิกสภาเทศบาล   หมูบานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ดวยมีชาวบานมาขอความชวยเหลือ 

เนื่องจากไมมีไฟฟาใชไดรับความเดือดรอน ดิฉันจึงขอนําเรียนในท่ีประชุม
เพ่ือขอเสาไฟฟาของบานโคกนอยเพ่ิมจากเดิมจํานวน ๘ ตน ขอเพ่ิมอีก ๔ 
ตน เปน ๑๒ ตน 

นายขันตี  มีโสภา    - ท่ีประชุมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดท่ีจะเสนออีกหรือไม 
ประธานสภาเทศบาล 
นายสมพร  ดวงทา   -  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลปฏิบัติ 
สมาชิกสภาเทศบาล หนาท่ีนายกเทศมนตรี ผูอํานวยการกองทุกกอง และผูเขารวมประชุม

ตามท่ีผมไดไปประสานทางไฟฟาและไดคําแนะนํามาวาใหทําแผนไวเวลา
ไฟฟาออกมาจะไดลงจุด ระยะนี้ยังไมไดออกพ้ืนท่ีและอาจจะไมทัน
เนื่องจากทางเทศบาลสงเรื่องชา 

นายขันตี  มีโสภา    - ท่ีประชุมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดท่ีจะเสนออีกหรือไม 
ประธานสภาเทศบาล 
นายสมจิต  โสมทอง   -  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลปฏิบัติ 
สมาชิกสภาเทศบาล   หนาท่ีนายกเทศมนตรี ผูอํานวยการกองทุกกอง และผูเขารวมประชุม 
     เรื่องฝารางระบายน้ําชํารุดครับประมาณ ๓๐ ฝา ของหมูท่ี ๑๓ บานโนน 

สมบูรณ 
นายขันตี  มีโสภา    -  ท่ีประชุมมีทานใดท่ีจะเสนออีกหรือไมถาไมมีผมขอขอบคุณทานสมาชิก 
ประธาสภาเทศบาล สภาเทศบาลทุกทาน กํานันผูใหญบานทุกหมูบาน ผูอํานวยการกองทุก

กองเจาหนาท่ี พนักงาน ท่ีเขารวมประชุมสภาในวันนี้ทําใหการประชุม
สภาในครั้งนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดีขอปดการประชุม 

 

เลิกประชุมเวลา  ๑๕.๐๐ น. 
 
(ลงชื่อ)  ไชยวัตธ   มูลเสนา ผูพิมพ/ทานรายงานการประชุม 
 (นายไชยวัตธ    มูลเสนา) 
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 ตําแหนง    เจาพนักงานธุรการ 
 
     (ลงชื่อ)  ณัฐพงศ    ขจรนาม ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 
      (นายณัฐพงศ    ขจรนาม) 
     ตําแหนง   เลขานุการสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม 
 
(ลงชื่อ)       ขันตี   มีโสภา ผูรับรองรายงานการประชุม 
      (นายขันตี     มีโสภา) 
     ตําแหนง   ประธานสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม 
 
 
 
 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 

(ลงชื่อ) พศินนันทกุล ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
(นายพศินนันทกุล) 
 
 

(ลงชื่อ)   สมพร    ดวงทา กรรมการ 
(นายสมพร    ดวงทา) 

 
 

(ลงชื่อ) สุขสัญ   ดีลุนชัย กรรมการ 
(นายสุขสัญ  ดีลุนชัย) 
 
 

(ลงชื่อ) คําพัน  ภูหนององค กรรมการ 
(นายคําพัน  ภูหนององค) 
 
 

(ลงชื่อ)   เยาวรัตน  บุญแสง กรรมการ/เลขานุการ 
(นางเยาวรัตน  บุญแสง) 
 
 
 
 


