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                                             ประกาศเทศบาลตําบลน้ําโสม   

เรื่อง   ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

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

 

  ตามท่ี เทศบาลตําบลน้ําโสม ได้จัดทําร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐   ซึ่งเทศบาลตําบลน้ําโสมได้เสนอผ่านนายอําเภอน้ําโสม  ขอความเห็นชอบประกอบการพิจารณาอนุมัติของ
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นั้น 

 

  บัดนี้  จังหวัดได้พิจารณาและอนุมัติให้เทศบาลตําบลน้ําโสมประกาศใช้บังคับเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕ ๙ (ตามนัยมาตรา ๖๒ และ ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ.๒๔๙๖ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓ )พ.ศ.๒๕๕๒ เทศบาลตําบลน้ําโสมจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 

  ประกาศ  ณ  วันที่   ๓๐   เดือน   กันยายน   พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

 

     (ลงชื่อ)  

      (นาย ฎําริ   หงษาพันธ์ ) 

            นายกเทศมนตรีตําบลน้ําโสม 
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ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560 

ท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลน้ าโสม 

บัดนี้  ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตําบลน้ําโสม  จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีต่อสภาเทศบาลตําบลน้ําโสมอีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้นในโอกาสนี้   คณะผู้บริหารเทศบาลตําบลน้ําโสม   
จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลัง  ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการ
ดําเนินการในปีงบประมาณพ.ศ.  2560  ดังต่อไปนี้ 

1.  สถานะการคลัง 
1.1   งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559  ณ  วันที่ 1  กรกฎาคม พ.ศ.  2559  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
สถานะการเงิน  ดังนี้ 
ณ วันที่ 1 กรกฎาคม  พ.ศ. 2559 

1.1.1  เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น  60,453,125.73 บาท 
1.1.2  เงินสะสม         2,924,632.50 บาท  
1.1.3  ทุนสํารองเงินสะสม     21,737,263.59 บาท 
1.1.4  รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย   
         จํานวน  -   โครงการ   รวม -         บาท 
1.1.5  รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ ผูกพัน        
        จํานวน    -  โครงการ  รวม     -           บาท  

1.2  เงินกู้คงค้าง   -       บาท 
2.  การบริหารงบประมาณ  ในปีงบประมาณ  2559 

(1)  รายรับจริง  ทั้งสิ้น   49,793,911.96  บาท   ประกอบด้วย 
   หมวดภาษีอากร          215,645.40  บาท 
   หมวดค่าธรรมเนียม   ค่าปรับ  และใบอนุญาต                 702,669  บาท 
   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน          361,616.93  บาท 
   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  -     บาท 
   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด         386,208.81   บาท 
   หมวดรายได้จากทุน        -            บาท 
   หมวดภาษีจัดสรร              17,272,942.54  บาท 
   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป       30,854,829.28   บาท 
 
 

(2)  เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์               21,933,032.28   บาท 
(3)  รายจ่ายจริง  ทั้งสิ้น               42,859,127.48  บาท 
 ประกอบด้วย 

   งบกลาง          1,256,206.03   บาท 
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   งบบุคลากร(หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจํา และค่าจ้างชั่วคราว)    13,871,995   บาท 
   งบดําเนินการ(หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  และหมวด  

ค่าสาธารณูปโภค)                7,928,681.45   บาท 
   งบลงทุน(หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)           998,980   บาท 
   งบรายจ่ายอื่น(หมวดรายจ่ายอื่น)               -   บาท 
   งบเงินอุดหนุน(หมวดเงินอุดหนุน)          1,549,720    บาท 

(4)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์         9,281,316   บาท 
(5)  มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหน้าที่                   7,972,229   บาท 

 
 3.  งบเฉพาะการ 
      ประเภทกิจการ...............-............กิจการ................-............  
  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ......-..........มีรายรับจริง..........-..................บาท  รายจ่ายจริง...........-..........บาท  
   กู้เงินจากธนาคาร/กสท./อ่ืนๆ   จํานวน.......-.........บาท  
   ยืมเงินสะสมจากเทศบาล    จํานวน.......-........บาท  
   กําไรสุทธิ     จํานวน.......-.........บาท  
   เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น  ณ  วันที่.......................... จํานวน.......-.........บาท  
   ทรัพย์จํานํา      จํานวน.......-.........บาท 
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ค าแถลงงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 

เทศบาลต าบลน้ าโสม   
อ าเภอน้ าโสม  จังหวัดอุดรธาน ี

2.1  รายรับ 
รายรับ รายรับจริง 

ปี2559 
ประมาณการ

ปี2559 
ประมาณการ

ปี2560 
รายได้จับเก็บเอง       
   หมวดภาษีอากร 215,645.40 140,000 140,000 
   หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 702,669 1,270,000 1,270,000 
   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 361,616.93 400,000 400,000 
   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ - - - 
   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 386,208.41 190,000 190,000 
   หมวดรายได้จากการลงทุน - - - 

รวม 
รายได้จัดเก็บเอง 

1,666,140.14 2,000,000 2,000,000 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
   หมวดภาษีจัดสรร 17,272,942.54 26,000,000 26,000,000 

รวม 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น 

17,272,942.54 26,000,000 26,000,000 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 30,854,829.28 20,000,000 36,500,000 

รวม 
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

30,854,829.28 20,000,000 36,500,000 

 

รวม 
 

49,793,911.96 48,000,000 64,500,000 
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ค าแถลงงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 

เทศบาลต าบลน้ าโสม   
อ าเภอน้ าโสม  จังหวัดอุดรธาน ี

2.2  รายจ่าย 
รายจ่าย รายจ่ายจริง 

ปี2559 
ประมาณการ

ปี2559 
ประมาณการ

ปี2560 
จ่ายจากงบประมาณ    
   งบกลาง 1,256,206.03 2,027,000 13,787,570 
   งบบุคลากร(หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจํา และค่าจ้าง
ชั่วคราว) 

13,871,995 21,443,680 24,744,800 

   งบดําเนินงาน(หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุและหมวด
ค่าสาธารณูปโภค) 

7,928,681.45 14,951,780 14,227,170 

   งบลงทุน(หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 998,980 5,519,620 7,944,460 
   งบรายจ่ายอื่น(หมวดรายจ่ายอื่น) - - - 
   งบเงินอุดหนุน(หมวดเงินอุดหนุน) 1,549,720 4,057,920 3,796,000 

รวมรายจ่ายจากงบประมาณ 25,605,582.48 48,000,000 64,500,000 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ 2560  ของ เทศบาลต าบลน้ าโสม 
อ าเภอน้ าโสม จังหวัดอุดรธาน ี

ด้าน ยอดรวม 
ด้านบริหารงานทั่วไป  
 แผนงานบริหารงานทั่วไป  14,477,990 
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  1,887,990 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
 แผนงานการศึกษา  17,583,500 
 แผนงานสาธารณสุข  4,883,620 
 แผนงานสังคมสงเคราะห์  1,324,500 
 แผนงานเคหะและชุมชน  4,605,600 
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  2,277,860 
 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  390,000 
ด้านการเศรษฐกิจ  
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  3,281,370 
ด้านการด าเนินงานอ่ืน  
 แผนงานงบกลาง  13,787,570 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 64,500,000 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
เทศบาลต าบลน้ าโสม 

อ าเภอน้ าโสม  จังหวัดอุดรธาน ี
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งาน งานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งานบริหารงานคลัง รวม 
งบ 
งบบุคลากร     
   เงินเดือน  (ฝุายการเมือง) 2,848,320 - - 2,848,320 
   เงินเดือน  (ฝุายประจํา) 2,875,720 1,197,160 2,336,390 6,409,270 
งบด าเนินงาน     
   ค่าตอบแทน 462,000 36,000 122,000 620,000 
   ค่าใช้สอย 813,000 150,000 766,000 1,729,000 
   ค่าวัสดุ 137,000 80,000 910,000 1,127,000 
   ค่าสาธารณูปโภค 723,400 - - 723,400 
งบลงทุน     
   ค่าครุภัณฑ์ 10,000 16,000 845,000 871,000 
   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - - - 
งบรายจ่ายอ่ืน     
   รายจ่ายอื่น - - - - 
งบเงินอุดหนุน     
   เงินอุดหนุน 150,000 - - 150,000 

รวม 8,019,440 1,479,160 4,979,390 14,477,990 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
เทศบาลต าบลน้ าโสม 

อ าเภอน้ าโสม  จังหวัดอุดรธาน ี
แผนงานรักษาความสงบภายใน 

งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ
ภายใน 

งานเทศกิจ รวม 
งบ 
งบบุคลากร    
   เงินเดือน  (ฝุายการเมือง) - - - 
   เงินเดือน  (ฝุายประจํา) 1,165,490 120,000 1,285,490 
งบด าเนินงาน    
   ค่าตอบแทน 50,000 - 50,000 
   ค่าใช้สอย 193,000 10,000 203,000 
   ค่าวัสดุ 290,000 5,000 295,000 
   ค่าสาธารณูปโภค - - - 
งบลงทุน    
   ค่าครุภัณฑ์ 54,500 - 54,500 
   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - - 
งบรายจ่ายอ่ืน    
   รายจ่ายอื่น - - - 
งบเงินอุดหนุน    
   เงินอุดหนุน - - - 

รวม 1,752,990 135,000 1,887,990 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
เทศบาลต าบลน้ าโสม 

อ าเภอน้ าโสม  จังหวัดอุดรธาน ี
แผนงานการศึกษา 

งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา 

งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ รวม 
งบ 
งบบุคลากร     
   เงินเดือน  (ฝุายการเมือง) - - - - 
   เงินเดือน  (ฝุายประจํา) 9,148,650 - - 9,148,650 
งบด าเนินงาน     
   ค่าตอบแทน 50,000 - - 50,000 
   ค่าใช้สอย 2,017,200 50,000 1,139,960 3,207,160 
   ค่าวัสดุ 2,225,690 - - 2,225,690 
   ค่าสาธารณูปโภค - - - - 
งบลงทุน     
   ค่าครุภัณฑ์ 96,000 - - 96,000 
   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - - - 
งบรายจ่ายอ่ืน     
   รายจ่ายอื่น - - - - 
งบเงินอุดหนุน     
   เงินอุดหนุน 2,856,000 - - 2,856,000 

รวม 16,393,540 50,000 1,139,960 17,583,500 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
เทศบาลต าบลน้ าโสม 

อ าเภอน้ าโสม  จังหวัดอุดรธาน ี
แผนงานสาธารณสุข 

งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 
งบ 
งบบุคลากร   
   เงินเดือน  (ฝุายการเมือง) - - 
   เงินเดือน  (ฝุายประจํา) 1,753,200 1,753,200 
งบด าเนินงาน   
   ค่าตอบแทน 48,000 48,000 
   ค่าใช้สอย 1,952,920 1,952,920 
   ค่าวัสดุ 270,000 270,000 
   ค่าสาธารณูปโภค - - 
งบลงทุน   
   ค่าครุภัณฑ์ 169,500 169,500 
   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 600,000 600,000 
งบรายจ่ายอ่ืน   
   รายจ่ายอื่น - - 
งบเงินอุดหนุน   
   เงินอุดหนุน 90,000 90,000 

รวม 4,883,620 4,883,620 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
เทศบาลต าบลน้ าโสม 

อ าเภอน้ าโสม  จังหวัดอุดรธาน ี
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห ์

งานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห ์

รวม 
งบ 
งบบุคลากร    
   เงินเดือน  (ฝุายการเมือง) - - - 
   เงินเดือน  (ฝุายประจํา) 939,600 - 939,600 
งบด าเนินงาน    
   ค่าตอบแทน 42,000 - 42,000 
   ค่าใช้สอย 180,000 20,000 200,000 
   ค่าวัสดุ 60,000 - 60,000 
   ค่าสาธารณูปโภค - - - 
งบลงทุน    
   ค่าครุภัณฑ์ 32,900 - 32,900 
   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - 50,000 50,000 
งบรายจ่ายอ่ืน    
   รายจ่ายอื่น - - - 
งบเงินอุดหนุน    
   เงินอุดหนุน - - - 

รวม 1,254,500 70,000 1,324,500 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
เทศบาลต าบลน้ าโสม 

อ าเภอน้ าโสม  จังหวัดอุดรธาน ี
แผนงานเคหะและชุมชน 

งาน งานไฟฟ้าถนน งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล 

งานบ าบัดน้ าเสีย รวม 
งบ 
งบบุคลากร     
   เงินเดือน  (ฝุายการเมือง) - - - - 
   เงินเดือน  (ฝุายประจํา) - - - - 
งบด าเนินงาน     
   ค่าตอบแทน - - - - 
   ค่าใช้สอย - - 150,000 150,000 
   ค่าวัสดุ - 98,000 - 98,000 
   ค่าสาธารณูปโภค - - - - 
งบลงทุน     
   ค่าครุภัณฑ์ - - - - 
   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,085,200  1,572,400 3,657,600 
งบรายจ่ายอ่ืน     
   รายจ่ายอื่น - - - - 
งบเงินอุดหนุน     
   เงินอุดหนุน 700,000 - - 700,000 

รวม 2,785,200 98,000 1,722,400 4,605,600 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
เทศบาลต าบลน้ าโสม 

อ าเภอน้ าโสม  จังหวัดอุดรธาน ี
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

งาน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง รวม 
งบ 
งบบุคลากร   
   เงินเดือน  (ฝุายการเมือง) - - 
   เงินเดือน  (ฝุายประจํา) - - 
งบด าเนินงาน   
   ค่าตอบแทน - - 
   ค่าใช้สอย 250,000 250,000 
   ค่าวัสดุ - - 
   ค่าสาธารณูปโภค - - 
งบลงทุน   
   ค่าครุภัณฑ์ - - 
   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,027,860 2,027,860 
งบรายจ่ายอ่ืน   
   รายจ่ายอื่น - - 
งบเงินอุดหนุน   
   เงินอุดหนุน - - 

รวม 2,277,860 2,277,860 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
เทศบาลต าบลน้ าโสม 

อ าเภอน้ าโสม  จังหวัดอุดรธาน ี
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

งาน งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 
งบ 
งบบุคลากร    
   เงินเดือน  (ฝุายการเมือง) - - - 
   เงินเดือน  (ฝุายประจํา) - - - 
งบด าเนินงาน    
   ค่าตอบแทน - - - 
   ค่าใช้สอย 10,000 380,000 390,000 
   ค่าวัสดุ - - - 
   ค่าสาธารณูปโภค - - - 
งบลงทุน    
   ค่าครุภัณฑ์ - - - 
   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - - 
งบรายจ่ายอ่ืน    
   รายจ่ายอื่น - - - 
งบเงินอุดหนุน    
   เงินอุดหนุน - - - 

รวม 10,000 380,000 390,000 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
เทศบาลต าบลน้ าโสม 

อ าเภอน้ าโสม  จังหวัดอุดรธาน ี
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 

งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน รวม 
งบ 
งบบุคลากร    
   เงินเดือน  (ฝุายการเมือง) - - - 
   เงินเดือน  (ฝุายประจํา) 2,360,270 - 2,360,270 
งบด าเนินงาน    
   ค่าตอบแทน 56,000 - 56,000 
   ค่าใช้สอย 120,000 - 120,000 
   ค่าวัสดุ 360,000 - 360,000 
   ค่าสาธารณูปโภค - - - 
งบลงทุน    
   ค่าครุภัณฑ์ 53,500 - 53,500 
   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - 331,600 331,600 
งบรายจ่ายอ่ืน    
   รายจ่ายอื่น - - - 
งบเงินอุดหนุน    
   เงินอุดหนุน - - - 

รวม 2,949,770 331,600 3,281,370 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
เทศบาลต าบลน้ าโสม 

อ าเภอน้ าโสม  จังหวัดอุดรธาน ี
งบกลาง 

งาน งานงบกลาง รวม 
งบ 
งบกลาง   
   งบกลาง 13,787,570 13,787,570 

รวม 13,787,570 13,787,570 
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เทศบัญญัต ิ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2560 

เทศบาลต าบลน้ าโสม 
อ าเภอน้ าโสม  จังหวัดอุดรธาน ี

 โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.25 60 อาศัยอํานาจตามความใน
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที1่3) พ.ศ.2552  มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติข้ึนไว้โดย
ความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลน้ําโสมและโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัด 
 ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 
 ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1  ตุลาคม   255 9   เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 25 60 เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น     64,500,000 บาท 
 ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น 64,500,000  บาท  โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 
 

แผนงาน ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป  
   แผนงานบริหารทั่วไป 14,477,990 
   แผนงานรักษาความสงบภายใน 1,887,990 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
   แผนงานการศึกษา 17,583,500 
   แผนงานสาธารณสุข 4,883,620 
   แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,324,500 
   แผนงานเคหะและชุมชน 4,605,600 
   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2,277,860 
   แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ 390,000 
ด้านการเศรษฐกิจ  
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,281,370 
ด้านการด าเนินงานอ่ืน  
   งบกลาง 13,787,570 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 64,500,000 
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 ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ  จ่ายจากรายได้  เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น......0.........บาท  ดังนี้ 

 

งบ ยอดรวม 
งบกลาง 0 
งบบุคลากร(หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจํา และค่าจ้างประจํา) 0 
งบดําเนินการ(หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ และหมวดสาธารณูปโภค) 0 
งบลงทุน(หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 0 
งบรายจ่ายอื่น(หมวดรายจ่ายอื่น) 0 
งบเงินอุดหนุน(หมวดเงินอุดหนุน) 0 

รวมรายจ่าย 0 
 

 ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีต าบลน้ าโสมปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตาม
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล 

 ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีต าบลน้ าโสมมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้  

   ประกาศ  ณ  วันที่    1 ตุลาคม    255 9 

 

 

       (ลงนาม)  

            (นายฎ าริ     หงษาพันธ์)  
       ต าแหน่ง  นายกเทศมนตรีต าบลน้ าโสม 

 

  อนุมัติ/เห็นชอบ  
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รายงานงบประมาณรายรับ 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 

เทศบาลต าบลน้ าโสม    อ าเภอน้ าโสม   จังหวัดอุดรธาน ี

รายการ 
รายรับจริง ประมาณการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง (%) ปี 2560 
หมวดภาษีอากร       
   ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 59,231.05 81,813 75,227 59,433 34.60 80,000 
   ภาษีบํารุงท้องที่ 29,874.65 30,573.85 24,054.10 25,459.52 17.83 30,000 
   ภาษีปูาย 8,040 9,716 16,812 18,104 -44.76 10,000 
   อากรฆ่าสัตว์ 17,232 22,804 19,152 25,788 -22.44 20,000 

รวมหมวดภาษีอากร 114,377.70 144,906.85 135,245.10 128,784.52 8.70 140,000 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต       
   ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการฆ่าสัตว์และจําหน่ายเนื้อสัตว์ 32,051 35,672 30,408 41,780 -13.83 36,000 
   ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตขายสุรา 28 - 18 - - - 
   ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 1,355 1,468 1,143.50 1,140 -12.28 1,000 
   ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการทะเบียนราษฎร 5,840 5,553 4,016 4,320 29.62 5,600 
   ค่าธรรมเนียม เก็บ ขน ขยะมูลฝอย 183,920 172,080 176,340 289,890 -36.70 183,500 
   ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ 16,605 17,300 23,100 20,100 -12.93 17,500 
   ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 1,182 760 560 538 48.69 800 
   ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 75 570 1,290 900 -33.33 600 
   ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายหรือสะสมอาหารใน
สถานที่   เอกชนที่ประกอบการค้า 

2,700 2,200 4,675 1,900 5.26 2,000 
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รายการ 
รายรับจริง ประมาณการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 25560 

   ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทาง สาธารณะ 443,785 539,700 565,415 496,140 6.82 530,000 
   ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าปรับ อ่ืนๆ 484,425 482,873 481,078.45 184,737 166.86 493,000 

 

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 
 

1,171,966 1,258,176 1,288,043.95 1,041,445 21.94 1,270,000 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน       
   ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่ 121,900 90,100 128,680 90,500 21.54 110,000 
   ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 255,374.58 232,709.27 262,118.69 146,636.22 56.85 230,000 
   ดอกเบี้ย กสท. 45,243.81 48,854.18 - - 100 60,000 

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 422,518.39 371,663.45 390,798.69 237,136.22 68.67 400,000 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด       
   ค่าขายแบบแปลน 147,000 50,200 71,900 132,700 -27.27 96,500 
   ค่าจําหน่ายแบบพิมพ์คําร้อง 3,983 5,042 3,610 4,832 65.56 8,000 
   รายได้เบ็ดเตล็ด(การแพทย์ฉุกเฉิน) 5,950 2,900 520 - 100 1,000 
   รายได้เบ็ดเตล็ด อ่ืน ๆ 78,955.75 125,182 23,191 45,170 85.96 84,000 
   ค่าจดทะเบียนพาณิชย์ 270 440 580 1,410 -64.53 500 

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 
 

236,158.75 183,764 99,801 184,112 3.19 190,000 

หมวดภาษีจัดสรร       
   ภาษีธุรกิจเฉพาะ 116,994.53 83,753.71 93,855.91 310,543.67 -72.62 85,000 
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รายการ 
รายรับจริง 

 
ประมาณการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง (%) ปี 2560 
   ภาษีมูลค่าเพ่ิม 18,046,601.10 20,593,294.82 23,665,920.92 26,457,912.49 -16.09 22,200,000 
   ภาษีสุรา 1,444,133.94 1,223,970.97 1,356,312 1,475,044.26 -32.20 1,000,000 
   ภาษีสรรพสามิต 2,595,121.05 2,723,134.02 2,170,542.56 2,674,302.41 -25.21 2,000,000 
   ค่าภาคหลวงแร่ 139,116.72 146,008.32 35,657.97 50,983.77 -31.35 35,000 
   ค่าภาคหลวงปิโตรเลี่ยม 280,906.65 358,812.59 405,162.15 444,887.44 -14.58 380,000 
   ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน 163,046 386,683 322,076 319,535 -6.11 300,000 
   ค่าขนส่งทางบก - - - 644,601.53 - 0 

รวมหมวดภาษีจัดสรร 22,785,919.99 25,515,657.43 28,049,527.51 32,377,810.57 -19.69 26,000,000 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป       
   เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับการดําเนินการตามอํานาจ
หน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 

16,336,141 22,273,573 23,184,649 38,940,845.82 -6.26 36,500,000 

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 16,336,141 22,273,573 23,184,649 38,940,845.82 -6.26 36,500,000 
รวมทุกหมวด 41,067,081.83 49,747,740.73 53,148,065.25 72,910,134.13 -11.53 64,500,000 



21 

 

            

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 

เทศบาลต าบลน้ าโสม 
อ าเภอน้ าโสม  จังหวัดอุดรธาน ี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น  64,500,000  บาท  แยกเป็น 
 

รายได้จัดเก็บเอง 
หมวดภาษีอากร        รวม 140,000 บาท 
   ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน       จ านวน  80,000 บาท  
 ตั้งไว้ เท่ากับประมาณการปีที่ผ่านมา 
   ภาษีบ ารุงท้องท่ี                จ านวน   30,000 บาท  
 ตั้งไว้ เท่ากับประมาณการปีที่ผ่านมา 
   ภาษีป้าย        จ านวน   10,000 บาท  
 ตั้งไว้เท่ากับประมาณการปีที่ผ่านมา  
   อากรฆ่าสัตว์        จ านวน   20,000 บาท  
 ตั้งไว้ เท่ากับประมาณการปีที่ผ่านมา 
 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต    รวม    1,270,000  บาท  
   ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์และจ าหน่ายเนื้อสัตว์   จ านวน     36,000 บาท  
 ตั้งไว้เท่ากับประมาณการปีที่ผ่านมา 
   ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร    จ านวน     1,000 บาท 
 ตั้งไว้เท่ากับประมาณการปีที่ผ่านมา  
   ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร    จ านวน     5,600 บาท  
 ตั้งไว้ เท่ากับประมาณการปีที่ผ่านมา 
   ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย     จ านวน  183,500 บาท  
 ตั้งไว้เท่ากับประมาณการปีที่ผ่านมา 
   ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   จ านวน    17,500 บาท  
 ตั้งไว้ เท่ากับประมาณการปีที่ผ่านมา 
   ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร    จ านวน       800 บาท  
 ตั้งไว้ เท่ากับประมาณการปีที่ผ่านมา 
   ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง  จ านวน       600 บาท  
 ตั้งไว้ เท่ากับประมาณการปีที่ผ่านมา 
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   ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าแหน่ายหรือสะสมอาหาร 
   ในสถานที่เอกชนที่ประกอบการค้า     จ านวน       2,000 บาท  
 ตั้งไว้ เท่ากับประมาณการปีที่ผ่านมา 
   ค่าใบอนุญาตจ าหน่ายสินค่าในที่หรือทางสาธารณะ   จ านวน    530,000 บาท  
 ตั้งไว้ เท่ากับประมาณการปีที่ผ่านมา 
   ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าปรับอ่ืนๆ    จ านวน   493,000 บาท  
 ตั้งไว้ เท่ากับประมาณการปีที่ผ่านมา 
 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน      รวม   400,000 บาท  
   ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่      จ านวน   110,000 บาท 
 ตั้งไว้ เท่ากับประมาณการปีที่ผ่านมา 
   ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร      จ านวน   230,000 บาท  
 ตั้งไว้ เท่ากับประมาณการปีที่ผ่านมา 
   ดอกเบี้ย  กสท.       จ านวน    60,000 บาท  
 ตั้งไว้ เท่ากับประมาณการปีที่ผ่านมา 
 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด       รวม  190,000 บาท 
   ค่าขายแบบแปลน       จ านวน   96,500 บาท  
 ตั้งไว้ เท่ากับประมาณการปีที่ผ่านมา 
   ค่าจ าหน่ายแบบพิมพ์ค าร้อง      จ านวน    8,000 บาท  
 ตั้งไว้ เท่ากับประมาณการปีที่ผ่านมา 
   รายได้เบ็ดเตล็ด(การแพทย์ฉุกเฉิน)     จ านวน    1,000 บาท  
 ตั้งไว้ เท่ากับประมาณการปีที่ผ่านมา 
   รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ       จ านวน   84,000 บาท  
 ตั้งไว้ต่ํากว่าประมาณการปีที่ผ่านมา  
   ค่าจดทะเบียนพาณิชย์       จ านวน      500     บาท 
 ตั้งไว้ เท่ากับประมาณการปีที่ผ่านมา 
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รายได้ที่รับบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวดภาษีจัดสรร       รวม 26,000,000 บาท 
   ภาษีธุรกิจเฉพาะ       จ านวน       85,000  บาท  
 ตั้งไว้เท่ากับประมาณการปีที่ผ่านมา 
   ภาษีมูลค่าเพิ่ม       จ านวน  22,200,000   บาท  
 ตั้งไว้ เท่ากับประมาณการปีที่ผ่านมา 
   ภาษีสุรา        จ านวน   1,000,000     บาท 
 ตั้งไว้ เท่ากับประมาณการปีที่ผ่านมา 
   ภาษีสรรพสามิต       จ านวน   2,000,000 บาท  
 ตั้งไว้ เท่ากับประมาณการปีที่ผ่านมา 
   ค่าภาคหลวงแร่       จ านวน      35,000 บาท  
 ตั้งไว้ เท่ากับประมาณการปีที่ผ่านมา 
   ค่าภาคหลวงปิโตรเลี่ยม      จ านวน     380,000 บาท  
 ตั้งไว้ เท่ากับประมาณการปีที่ผ่านมา 
   ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมท่ีดิน    จ านวน    300,000 บาท   

ตั้งไว้ตํ่ากว่าประมาณการปีที่ผ่านมา 
 

รายได้ที่รับบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป       รวม  36,500,000     บาท 
   เงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ 
   และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า      จ านวน  36,500,000     บาท 
 ตั้งไว้สูงกว่าประมาณการปีที่ผ่านมา  
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รายงานงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี 2560 

เทศบาลต าบลน้ าโสม อ าเภอน้ าโสม จังหวัดอุดรธานี 
รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
(1ก.ค.2559) 

ปี 2559 ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2560 

แผนงานบริหารทั่วไป        
งานบริหารทั่วไป        
   งบบุคลากร        
   หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า ค่าจ้างชั่วคราว        
      เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)        
        เงินเดือนนายก/รองนายก 618,950 725,520 725,760 544,320 725,760 0 725,760 
        เงินเดือนค่าตอบแทนประจําตาํแหนง่นายก/รองนายก 100,709 110,000 180,000 135,000 180,000 0 180,000 
        เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 100,709 110,000 180,000 135,000 180,000 0 180,000 
        เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 160,080 115,920 207,360 155,520 207,360 0 207,360 
        เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อปท. 1,317,612 1,490,400 1,555,200 1,166,400 1,555,200 0 1,555,200 

รวมเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) 2,298,060 2,551,840 2,848,320 2,136,240 2,848,320 0 2,848,320 
     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)        
        เงินเดือนพนกังาน 1,281,300 1,586,360 1,853,934 1,447,335 2,196,420 -13.18 1,906,920 
        เงินเพ่ิมตา่ง ๆ ของพนักงาน 164,350 45,900 0 0 0 0 0 
        เงินประจําตาํแหนง่ 88,900 105,700 109,200 81,900 109,200 31.86 144,000 
         เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน 67,200 67,200 67,200 50,400 67,200 25 84,000 
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รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

(1ก.ค.2559) 
ปี 2559 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2560 

        ค่าจ้างพนกังานจา้ง 477,310 455,300 594,110 485,870 681,000 0.30 683,100 
        เงินเพ่ิมตา่งๆของพนกังานจา้ง 144,690 115,270 20,650 59,680 76,680 -24.75 57,700 
                       รวมเงินเดือนฝ่ายประจ า 2,223,750 2,375,730 2,645,094 2,125,185 3,130,500 -8.13 2,875,720 

รวมงบบุคลากร 4,521,810 4,927,570 5,493,414 4,261,425 5,978,820 -4.26 5,724,040 
   งบด าเนินการ        
     ค่าตอบแทน        
       ค่าตอบแทนผูป้ฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. 
       (เงินรางวัลประจําปี) 

 

2,818,501 
 

3,423,478 
 

1,207,789 
 

0 
 

250,000 
 

0 
 

250,000 

       ค่าตอบแทนผูป้ฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. 
       (ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินในการสอบแข่งขัน) 

 

12,000 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

       ค่าเบีย้ประชุม 0 9,122 9,631.75 5,736 10,000 100 20,000 
       ค่าเช่าบา้น 97,300 58,700 103,200 64,800 128,000 0 128,000 
       เงินช่วยเหลอืการศึกษาบุตร 10,937 20,756.75 22,243.25 13,756.75 40,000 0 40,000 
       เงินช่วยเหลอืค่ารักษาพยาบาล 32,564 11,079 0 0 0 0 0 
       เงินค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับรองมาตรฐาน 0 0 0 0 12,000 0 12,000 
       เงินค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินความพึงพอใจฯ 0 25,000 0 0 12,000 0 12,000 
       เงินค่าตอบแทนการปฏิบตังิานนอกเวลาราชการ 0 0 19,820 0 0 0 0 

รวมค่าตอบแทน 2,971,302 3,523,135.75 1,362,684 84,292.75 452,000 2.21 462,000 
          ค่าใช้สอย        
                รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ        
      (1)ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ 0 1,090 1,500 0 0 0 0 
      (2)ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 51,360 67,328 57,602.80 49,826 70,000 0 70,000 
      (3)ค่ารับวารสาร 520 0 0 0 0 0 0 
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รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

(1ก.ค.2559) 
ปี 2559 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2560 

    (4)ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ 0 0 180,220 68,900 200,000 25 250,000 
  รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ        
      (1)ค่ารับรองของเทศบาลที่มีความจําเป็น 
         (ค่ารับรองต้อนรับบุคคลและคณะบุคคล) 

 

7,979 
 

18,525 
 

23,575 
 

4,835 
 

30,000 
 

-33.33 
 

20,000 

      (2)ค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือ 
         คณะกรรมการหรือคณะอนกุรรมการ 

 

12,000 
 

16,340 
 

4,200 
 

0 
 

50,000 
 

-80 
 

10,000 

   รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ 
   หมวดรายจ่ายอ่ืน 

       

       (1)ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาเฉพาะตําแหน่ง   0 22,850 0 0 0 0 0 
       (2)โครงการจัดทําคู่มือประชาสัมพันธ์ทะเบียนราษฎร์ 0 0 0 0 0 100 30,000 
       (3)โครงการวันเทศบาล 34,000 29,572 7,530 0 30,000 -100 0 
       (4)โครงการเทศบาลยิ้มเคลื่อนที่ 0 0 0 0 40,000 -75 10,000 
       (5)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 578,584.20 324,248 185,786 73,534 250,000 0 250,000 
       (6)ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 1,500 2,550 1,500 1,500 5,000 0 5,000 
    (7)โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน 418,880 0 0 0 0 0 0 
    (8)ค่าใช้จ่ายในงานเลือกตั้ง 288,166.45 0 0 0 0 0 0 
    (9)โครงการจัดงานของดีอําเภอน้ําโสม(จัดนิทรรศการ) 0 0 0 0 0 100 20,000 
    (10)ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดหอประชุมแห่งใหม่ 0 0 0 0 0 100 30,000 
    (11)โครงการปูองกันการทุจริต 0 0 0 0 0 100 20,000 
    (12)โครงการปรองดองสมานฉันท์ 0 36,880 0 0 0 100 20,000 
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รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

(1ก.ค.2559) 
ปี 2559 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2560 

    (14)โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

20,000 
 

0 
 

20,000 
    (15)โครงการอบรมให้ความรู้งานเลือกตั้ง 15,000 0 0 0 0 0 0 
    (16)โครงการจัดทําแผนกลยุทธในการบริหารทรัพยากรฯ 0 0 0 0 100,000 -100 0 
    (17)ค่าจ้างเหมาในการปูพรม 37,400 0 0 0 0 0 0 
    (18)ค่าจ้างเหมาในการติดตั้งม่านปรับแสง 37,700 0 0 0 0 0 0 
    (19)ค่าซ่อมแซมซุ้มประตู 0 0 97,000 0 0 0 0 
    (20)โครงการจัดงานของดีเมืองน้ําโสม(ธิดาน้ําโสม) 0 0 0 18,463.35 0 100 8,000 
    (21)โครงการสํารวจความพึงพอใจ 0 0 25,000 0 0 0 0 
    ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 37,743.99 53,281.12 212,247.75 13,727.85 50,000 0 50,000 

รวมค่าใช้สอย 1,520,833.64 572,664.12 771,161.55 230,786.20 845,000 -3.78 813,000 
  ค่าวัสดุ        
   วัสดุสํานักงาน 46,350.70 40,529 72,303 27,438 60,000 -16.66 50,000 
   วัสดุสํานักงาน(เก้าอ้ี) 0 0 207,168 0 100,000 -100 0 
   วัสดุสํานักงาน(ผ้าประดับ) 0 0 0 9,000 20,000 -100 0 
   วัสดุงานบ้านงานครัว 14,774 11,247 9,164 6,837 20,000 0 20,000 
   วัสดุงานบ้านงานครัว(ผ้าปูโต๊ะ) 0 0 0 0 10,000 -100 0 
   วัสดุก่อสร้าง 3,172.79 9,055.75 0 0 0 0 0 
   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 6,800 0 3,000 4,430 30,000 0 30,000 
   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 19,126.90 13,690 1,175 2,840 10,000 50 15,000 
   วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,804 19,910 33,786.60 9,700 20,000 0 20,000 
   วัสดุอื่นๆ 0 0 0 0 0 100 2,000 

รวมวัสดุ 101,028.39 94,431.75 326,596.60 60,245 270,000 -49.25 137,000 
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รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

(1ก.ค.2559) 
ปี 2559 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2560 

   ค่าสาธารณูปโภค        
     ค่าไฟฟูา 267,283.85 332,292.43 370,641.70 276,841.45 400,000 0 400,000 
     ค่าน้ําประปา 63,246.51 119,826.10 151,857.71 138,417.54 140,000 7.14 150,000 
     ค่าโทรศัพท์ 15,566.71 39,392.37 16,630.23 13,485.10 30,000 0 30,000 
     ค่าไปรษณีย์ 8,326 3,782 15,101 9,014 30,000 -33.33 20,000 
     ค่าบริการทางโทรคมนาคม(สมัครสมาชิกอินเตอร์เน็ต) 99,938 97,040 93,667.80 70,684.20 103,000 20.77 123,400 

รวมค่าสาธารณูปโภค 454,361.07 592,332.90 647,898.44 508,442.29 703,000 2.90 723,400 
รวมงบด าเนินการ 5,047,525.10 4,782,564.52 5,108,340.59 883,766.24 2,270,000 -5.92 2,135,400 

  งบลงทุน        
     ค่าครุภัณฑ์        
     ครุภัณฑ์ส านักงาน        
     ตู้เก็บเอกสาร 0 0 0 0 10,000 0 10,000 
     โต๊ะทํางานรองนายกฯ 11,600 0 0 0 0 0 0 
     โต๊ะทํางานที่ปรึกษาฯ 4,200 0 0 0 0 0 0 
     โต๊ะทํางานเลขาฯ 5,800 0 0 0 0 0 0 
     โต๊ะทํางานนายกฯ 19,990 0 0 0 0 0 0 
     เก้าอ้ีทํางานนายกฯ 11,690 0 0 0 0 0 0 
     เก้าอ้ีทํางานรองนายกฯ 7,980 0 0 0 0 0 0 
     ชุดรับแขก 19,000 0 0 0 0 0 0 
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รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

(1ก.ค.2559) 
ปี 2559 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2560 

    เก้าอ้ีทํางานเลขาฯ 2,990 0 0 0 0 0 0 
    เก้าอ้ีทํางานที่ปรึกษาฯ 2,590 0 0 0 0 0 0 
    เครื่องปรับอากาศ 56,000 0 0 0 0 0 0 
    เครื่องดูดฝุุน 5,590 0 0 0 13,000 -100 0 
    เครื่องบันทึกเสียง 0 0 3,350 0 0 0 0 
    เครื่องสแกนลายนิ้วมือ 0 0 11,900 0 0 0 0 
    โต๊ะหมู่บูชา 0 0 9,000 0 0 0 0 
    พัดลม 0 0 14,400 0 10,000 -100 0 
    กล้องดิจิตอล 0 0 10,000 0 0 0 0 
    เต็นท์ 0 0 0 0 100,000 -100 0 
    โต๊ะพับ 0 0 0 0 30,000 -100 0 
  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่        
    โทรทัศน์(LCD) 22,000 0 0 0 0 0 0 
  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์        
      คอมพิวเตอร์โน๊คบุ๊ค 9,500 89,000 0 18,000 0 0 0 
      จอคอมพิวเตอร์LED 0 0 0 0 0 0 0 
      เครื่องปริ้นเตอร์ 0 0 16,470 7,300 7,300 -100 0 
      กล้องวงจรปิด 0 0 75,000 0 0 0 0 
  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว        
      คูลเลอร์น้ําดื่ม 0 0 0 0 20,600 -100 0 
      เครื่องต้มกาแฟ 0 0 0 0 2,800 -100 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 178,930 89,000 140,120  193,700 -94.83 10,000 
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รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

(1ก.ค.2559) 
ปี 2559 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2560 

  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง        
     ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมอาคารสํานักงาน 0 0 457,810 0 0 0 0 

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 457,810 25,300 0 0 0 
รวมงบลงทุน 178,930 89,000 597,930 25,300 193,700 -94.83 10,000 

  งบเงินอุดหนุน        
   เงินอุดหนุน        
   เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
     (1)การดําเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง 
     ของ อปท. 

 

15,000 
 

25,000 
 

25,000 
 

25,000 
 

25,000 
 

20 
 

30,000 

     (2)โครงการพิพิทธภัณฑ์เมืองอุดรธานี 0 30,000 0 0 0 0 0 
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ        
     (1)โครงการสนับสนุนการรับบริจาคโลหิต 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 0 10,000 
    (2)โครงการงานรัฐพิธี 20,000 30,000 20,000 20,000 20,000 0 20,000 
    (3)โครงการอุดหนุนงานประจําปีทุ่งศรีเมือง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 0 20,000 
    (4)โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 50,000 50,000 0  0 100 50,000 
    (5)โครงการบริหารจัดการเฉลิมฉลองครบรอบ 
    “วันที่ระลึกก่อตั้งเมืองอุดรธานี 121 ปี” 

30,000 0 0 0 0 0 0 

    (6)โครงการอุดหนุนงานประจําปีทุ่งศรีเมือง 20,000 0 0 0 0 0 0 
    (7)โครงการจัดงานบวงสรวงศาลหลักเมืองปูุโสม 50,000 0 0 0 0 0 0 
    (8)โครงการบําบัดทุกข์บํารุงสุข 100,000 0 0 0 0 0 0 
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รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

(1ก.ค.2559) 
ปี 2559 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2560 

    (9)โครงการจัดงานของดีอําเภอน้ําโสม 0 50,000 0 0 0 0 0 
    (10)โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตลาดนัดสุขภาพ 0 45,000 0 0 0 0 0 
    (11)โครงการอุดหนุนห้องทะเบียน 0 0 40,000 0 0 0 0 
    (12)โครงการอุดหนุนน้ําโสมเกมส์ 0 0 50,000 0 0 0 0 
   เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์        
       (1)โครงการวันชาวอุดรร่วมใจให้กาชาด 20,000 20,000 20,000 0 20,000 0 20,000 

 

รวมเงินอุดหนุน 
305,000 280,000 185,000 75,000 95,000 57.89 150,000 

รวมงบเงินอุดหนุน 305,000 280,000 185,000 75,000 95,000 57-89 150,000 
รวมแผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารทั่วไป 10,053,265.10 10,079,134 9,384,684.59 5,245,491.24 8,537,520 -6.06 8,019,440 
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รายงานงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี 2560 

เทศบาลต าบลน้ าโสม อ าเภอน้ าโสม จังหวัดอุดรธานี 
รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
(1ก.ค.2559) 

ปี 2559 ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2560 

แผนงานบริหารงานทั่วไป        
   งานวางแผนสถิติและวิชาการ        
   งบบุคลากร        
   หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า ค่าจ้างชั่วคราว        
     เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)        
     เงินเดือนพนักงาน 402,050 509,740 704,107 578,580 891,040 -2.90 865,140 
     เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 107,950 34,950 0 0 0 0 0 
     เงินประจําตําแหน่ง 0 0 0 0 0 100 60,000 
     ค่าจ้างพนักงานจ้าง 142,440 122,980 0 171,240 259,800 -9.15 236,020 
     เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 73,560 66,020 0 27,000 36,000 0 36,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 726,000 733,690 704,107 776,820 1,186,840 5.52 1,197,160 
รวมงบบุคลากร 726,000 733,690 704,107 776,820 1,186,840 5.52 1,197,160 

   งบด าเนินการ        
     ค่าตอบแทน        
       ค่าเช่าบา้น 19,500 25,050 28,900 21,600 30,000 20 36,000 
       เงินช่วยเหลอืค่ารักษาพยาบาล 1,937 1,108 0 0 0 0 0 
       เงินช่วยเหลอืการศึกษาบุตร 13,343 0 0 0 0 0 0 
       ค่าตอบแทนการปฏิบตังิานนอกเวลาราชการ 0 6,560 0 0 0 0 0 

รวมค่าตอบแทน 34,780 32,718 28,900 21,600 30,000 20 36,000 
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รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

(1ก.ค.2559) 
ปี 2559 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2559 

   ค่าใช้สอย        
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ        
      (1)ค่าจ้างเหมาจัดทําวารสาร 40,000 39,930 6,540 0 30,000 0 30,000 
      (2)ค่าจ้างเหมาในการเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ 200 14,310 26,791 18,030 0 0 0 
      (3)ค่าจ้างเหมาในการติดตั้งระบบ wireless 0 26,900 27,530 0 0 0 0 
      (4)ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ 0 0 0 0 30,000 66.66 50,000 
      (5)ค่าจ้างเหมาจัดทําบอร์ดประชาสัมพันธ์ 0 0 19,850 0 0 0 0 
  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
หมวดรายจ่ายอ่ืน 

       

      (1)ค่าเดินทางไปราชการ 98,452 33,740 20,520 6,880 30,000 0 30,000 
      (2)โครงการปรับปรุงและบูรณาการจัดทําแผนพัฒนาฯ 0 0 24,695 14,975 30,000 0 30,000 
      ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 4,800 11,650 790 4,250 10,000 0 10,000 

รวมค่าใช้สอย 143,452 126,530 126,716 44,135 130,000 15.38 150,000 
  ค่าวัสดุ        
      วัสดุสํานักงาน 18,691 24,021 24,305 20,565 40,000 0 40,000 
      วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 29,300 1,728 1,800 10,000 0 10,000 
      วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 12,196 0 14,310 30,000 0 30,000 
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รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

(1ก.ค.2559) 
ปี 2559 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2560 

รวมค่าวัสดุ 28,691 65,517 26,033 36,675 80,000 0 80,000 
รวมงบด าเนินการ 206,923 224,765 181,649 102,410 240,000 10.83 266,000 

งบลงทุน        
  ค่าครุภัณฑ์        
  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์        
      คอมพิวเตอร์สําหรับสํานักงาน 19,000 0 0 0 0 100 16,000 
      จอคอมพิวเตอร์ 0 0 6,940 0 0 0 0 
      เครื่องปริ้นเตอร์ 0 0 16,470 0 0 0 0 
  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่        
      กล้องดิจิตอล 0 26,900 0 0 0 0 0 
  ครุภัณฑ์ส านักงาน        
      เครื่องโทรสาร 0 0 0 6,500 6,500 -100 0 

รวมงบลงทุน 19,000 26,900 23,410 6,500 6,500 146.15 16,000 
รวมแผนงานบริหารทั่วไป/งานวางแผนสถิติและวิชาการ 951,923 985,355 909,166 885,730 1,433,340 3.19 1,479,160 
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รายงานงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี 2560 

เทศบาลต าบลน้ าโสม อ าเภอน้ าโสม จังหวัดอุดรธานี 
รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
(1ก.ค.2559) 

ปี 2559 ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2560 

แผนงานบริหารงานทั่วไป        
  งานบริหารงานคลัง        
  งบบุคลากร        
  หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า ค่าจ้างชั่วคราว        
    เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)        
      เงินเดือนพนักงาน 717,896 893,065 816,237 626,754 1,814,900 -29.01 1,288,320 
      เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน 99,432 38,620 0 0 0 0 0 
      เงินประจําตําแหน่ง 21,000 18,200 67,200 50,400 67,200 53.57 103,200 
      เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน 0 0 67,200 50,400 67,200 0 67,200 
      ค่าจ้างพนักงานจ้าง 282,480 301,850 635,790 595,980 791,100 5.10 831,510 
      เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 68,806 58,097 42,885 62,055 103,320 -55.32 46,160 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,189,614 1,309,832 1,629,312 1,385,589 2,843,720 -17.84 2,336,390 
รวมงบบุคลากร 1,189,614 1,309,832 1,629,312 1,385,589 2,843,720 -17.84 2,336,390 

   งบด าเนินการ        
   ค่าตอบแทน        
      ค่าเช่าบ้าน 55,350 65,400 59,400 20,700 186,000 -50.53 92,000 
      เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 38,308 44,275 0 0 0 0 0 
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รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
(1ก.ค.2559) 

ปี 2559 ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2560 

     เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 8,980 19,436.25 4,762.50 7,724.50 12,500 140 30,000 
     ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง 0 0 20,650 0 63,000 -100 0 
     ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 53,390 0 0 0 0 

รวมค่าตอบแทน 102,638 129,111.25 138,202.50 28,424.50 261,500 -53.34 122,000 
   ค่าใช้สอย        
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ        
     (1)ค่าจ้างเหมาติดตั้งระบบอินเตอร์คอมในสํานักงาน 0 35,000 0 0 0 0 0 
     (2)ค่าจ้างเหมาบริการตามโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี 
     และทะเบียนทรัพย์สิน 

0 176,374 148,450 
 

124,006 
 

400,000 
 

-25 
 

300,000 

     (3)ค่าจ้างเหมาบริการเก็บขยะ 0 0 60,000 56,000 108,000 -11.11 96,000 
     (4)ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ 0 0 93,340 97,273 58,000 37.93 80,000 
  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ 
  หมวดรายจ่ายอ่ืน 

       

     (1)ค่าเดินทางไปราชการ 149,341.05 194,594 77,056 40,240 50,000 -100 0 
     (2)โครงการเทศบาลบริการประชาชน 0 24,550 0 0 0 100 60,000 
     (3)โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 
      การเก็บภาษี 

0 0 377,190 448,855 0 0 0 

    (4)โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารงานคลัง 0 0 0 0 0 100 200,000 
      ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 6,800 30,516 4,800 5,550 30,000 0 30,000 
      ค่าเก็บเงินค่าขยะ 0 4,600 0 0 0 0 0 

รวมค่าใช้สอย 156,141.05 465,634 760,836 771,924 646,000 18.57 766,000 
   ค่าวัสดุ        
      วัสดุสํานักงาน 21,206.30 85,449 57,405 35,189 50,000 0 50,000 
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รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

(1ก.ค.2559) 
ปี 2559 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2560 

      วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 41,558.30 2,400 17,555 1,600 20,000 -50 10,000 
      วัสดุคอมพิวเตอร์ 34,148 59,700 84,055 10,040 50,000 0 50,000 
      วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 498,070 501,992 525,816 292,761 1,000,000 -20 800,000 
      วัสดุยานพาหนะขนส่ง 0 0 0 0 0 0 0 

รวมค่าวัสดุ 594,982.60 649,541 684,831 339,590 1,120,000 -18.75 910,000 
รวมงบด าเนินการ 853,761.65 1,244,286.25 1,583,869 1,139,938.50 2,027,500 -11.31 1,798,000 

   งบลงทุน        
     ค่าครุภัณฑ์        
     ครุภัณฑ์ส านักงาน        
        เครื่องโทรสาร 0 4,350 0 0 0 0 0 
        ตู้เก็บเอกสาร 0 0 9,000 0 15,000 -33.33 10,000 
        เก้าอ้ีทํางาน 0 0 27,000 0 0 100 6,000 
     ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์        
        เครือ่งปริน้เตอร์ 0 3,390 0 0 0 0 0 
        คอมพิวเตอร์โนค๊บุ๊ค 0 0 0 0 0 100 42,000 
     ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง        
         รถบรรทุกดีเซลแบบดับเบิ้ลแคบ 0 0 0 0 0 100 787,000 

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 7,740 36,000 0 15,000 5,533.33 845,000 
รวมงบลงทุน 0 7,740 36,000 0 15,000 5,533.33 845,000 

รวมแผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารงานคลัง 2,043,375.65 2,561,858.25 3,249,181 2,525,527.50 4,886,220 1.90 4,979,390 
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รายงานงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี 2560 

เทศบาลต าบลน้ าโสม อ าเภอน้ าโสม จังหวัดอุดรธานี 
รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
(1ก.ค.2559) 

ปี 2559 ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2560 

แผนงานรักษาความสงบภายใน        
   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน        
   งบบุคลากร        
    หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า ค่าจ้างชั่วคราว        
    เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)        
      เงินเดือนพนักงาน 0 50,100 0 0 174,960 18.44 207,240 
      ค่าจ้างพนักงานจ้าง 531,670 709,540 347,650 0 862,920 2.93 888,250 
      เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้าง 206,570 34,129 28,400 0 94,920 -26.25 70,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 738,240 793,769 376,050 0 1,132,800 2.88 1,165,490 
รวมงบบุคลากร 738,240 793,769 376,050 0 1,132,800 2.88 1,165,490 

    งบด าเนินการ        
    ค่าตอบแทน        
      ค่าตอบแทนอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน 26,400 50,000 0 0 50,000 0 50,000 
      เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 1,937 5,428.50 0 0 0 0 0 
      เงินค่าเช่าบ้าน 0 0 0 16,100 0 0 0 
      ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์แก่ อปท. 0 0 0 4,410 0 0 0 

รวมค่าตอบแทน 28,337 55,428.50 0 20,510 50,000 0 50,000 
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รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

(1ก.ค.2559) 
ปี 2559 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2560 

   ค่าใช้สอย        
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ        
     (1)ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ 0 0 0 0 0 100 20,000 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ 
   หมวดรายจ่ายอ่ืน 

       

    (1)โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 45,500 63,700 63,700 0 63,700 -78.02 14,000 
    (2)โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 45,500 63,700 63,700 0 63,700 -78.02 14,000 
    (3)โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานศูนย์ อปพร.หรือ 
    เครือข่ายปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

0 
 

165,000 
 

0 
 

491,500 
 

0 
 

100 
 

30,000 

    (5)โครงการฝึกซ้อมแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 0 19,625 10,245 0 30,000 -50 15,000 
    (6)โครงการกิจกรรมเนื่องในวัน อปพร. 0 15,000 0 0 30,000 -100 0 
    (7)โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 0 0 44,127 0 50,000 0 50,000 
    (8)โครงการแก้ปัญหาภัยแล้ง 0 0 0 0 50,000 -100 0 
    (9)โครงการแก้ปัญหาภัยหนาว 0 0 0 0 50,000 -100 0 
    (10)โครงการแก้ปัญหาอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย 0 0 0 0 50,000 -100 0 
    (11)โครงการสนับสนุนส่งเสริมกิจการ อปพร. 0 0 0 0 100,000 -100 0 
    (12)โครงการอบรมเครือข่ายปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยหรือกู้ชีพกู้ภัย 

 

0 0 0 
 

0 
 

30,000 -100 
 

0 

    ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน 28,400.45 44,407.78 38,220 48,910 50,000 0 50,000 
รวมค่าใช้สอย 119,400.45 371,432.78 219,992 540,410 567,400 -65.98 193,000 
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รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

(1ก.ค.2559) 
ปี 2559 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2560 

   ค่าวัสดุ        
      วัสดุสํานักงาน 0 1,505 0 0 15,000 33.33 20,000 
      วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 400 7,839 3,780 2,800 10,000 100 20,000 
     วัสดุก่อสร้าง 0 4,510.05 39,390.25 1,717.35 10,000 100 20,000 
     วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 22,880 0 7,970 0 30,000 66.66 50,000 
     วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 22,800 6,000 25,200 28,800 30,000 0 30,000 
     วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 0 10,000 100 20,000 
     วัสดุไฟฟูาและวิทยุ 0 8,000 29,950 15,950 20,000 50 30,000 
     วัสดุเครื่องแต่งกาย 0 196,300 15,690 0 25,000 -100 0 
     วัสดุอื่นๆ 14,100 19,937.64 0 50,000 50,000 100 100,000 

รวมค่าวัสดุ 60,180 244,091.69 621,980.25 99,267.35 200,000 45 290,000 
รวมงบด าเนินการ 207,917.45 670,952.97 341,972.25 660,187.35 817,400 -34.79 533,000 

      งบลงทุน        
             คา่ครุภณัฑ์        
              ครุภัณฑ์ดับเพลิง        
                      สายส่งน้ําดับเพลิง 0 30,000 0 0 12,000 -100 0 
                      หัวฉีดน้ําดบัเพลิง 0 0 0 0 30,000 -100 0 
              ครุภณัฑ์ส านกังาน        
                     เครือ่งปรับอากาศ 0 0 14,900 0 0 0 0 
                     โต๊ะทํางาน 0 0 0 0 10,500 -100 0 
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รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

(1ก.ค.2559) 
ปี 2559 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2560 

        ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ        
               กล้องวงจรปดิ 0 0 0 0 100,000 -100 0 
               เครือ่งปัน่ไฟ 0 0 0 0 10,000 100 20,000 
       ครุภณัฑ์ก่อสร้าง        
              เครือ่งสบูน้ําขนาดเล็ก(ไดโว่) 0 0 0 0 2,500 -100 0 
       ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว        
              เครือ่งทําน้ําร้อนน้ําเย็น 0 0 0 0 0 100 6,500 
       ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์        
              เครือ่งพิมพ์ชนดิเลเซอร์ 0 0 0 0 0 100 12,000 
              คอมพิวเตอร์สาํหรับสํานกังาน 0 0 0 0 0 100 16,000 

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 30,000 14,900 0 165,000 -66.96 54,500 
รวมงบลงทุน 0 30,000 14,900 0 165,000 -66.96 54,500 

รวมแผนงานรักษาความสงบภายใน/ 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 

 

946,157.45 
 

1,494,721.97 
 

732,922.25 
 

1,494,597.35 
 

2,115,200 
 

-17.12 
 

1,752,990 
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รายงานงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี 2560 

เทศบาลต าบลน้ าโสม อ าเภอน้ าโสม จังหวัดอุดรธานี 
รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
(1ก.ค.2559) 

ปี 2559 ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2559 

แผนงานรักษาความสงบภายใน        
   งานเทศกิจ        
   งบบุคลากร        
     หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า ค่าจ้างชั่วคราว        
     เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)        
         เงินเดือนพนกังาน 99,580 107,480 45,280 0 0 0 0 
         เงินเพ่ิมตา่ง ๆ ของพนักงาน 65,160 27,520 0 0 0 0 0 
         ค่าจ้างพนกังานจา้ง 0 0 45,000 81,000 108,000 0 108,000 
         เงินเพ่ิมตา่งๆของพนกังานจา้ง 0 0 0 9,000 12,000 0 12,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 164,740 135,000 90,280 90,000 120,000 0 120,000 
รวมงบบุคลากร 164,740 135,000 90,280 90,000 120,000 0 120,000 

   งบด าเนินการ        
   ค่าตอบแทน        
        ค่าช่วยเหลอืการศึกษาบุตร 3,874 3,874 0 0 0 0 0 
        เงินช่วยเหลอืค่ารักษาพยาบาล 387 10,000 0 0 0 0 0 

รวมค่าตอบแทน 4,261 13,874 0 0 0 0 0 
  ค่าวัสดุ        
       วัสดโุฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 0 10,000 -100 0 
       วัสดอ่ืุนๆ 0 0 0 0 0 100 5,000 

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 0 10,000 -100 5,000 
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รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

(1ก.ค.2559) 
ปี 2559 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2560 

  ค่าใช้สอย        
  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ        
        คาจา้งเหมาบริการอ่ืนๆ 0 0 0 0 0 100 10,000 

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 0 0 100 10,000 
รวมงบด าเนินการ 4,261 13,874 0 0 10,000 50 15,000 

รวมแผนงานรักษาความสงบภายใน/งานเทศกิจ 169,001 148,874 90,280 90,000 130,000 3.84 135,000 
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รายงานงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี 2560 

เทศบาลต าบลน้ าโสม อ าเภอน้ าโสม จังหวัดอุดรธานี 
รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
(1ก.ค.2559) 

ปี 2559 ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2560 

แผนงานการศึกษา        
   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา        
   งบบุคลากร        
   หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า ค่าจ้างชั่วคราว        
     เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)        
     เงินเดือนพนักงาน 516,790 391,680 214,360 369,510 524,040 4.93 549,920 
     เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน 55,910 7,120 0 0 0 0 0 
     เงินประจําตําแหน่ง 0 0 0 0 0 100 42,000 
     เงินเดือนข้าราชการครู 1,717,571 1,738,253 2,381,134 1,718,890 3,130,440 20.20 3,762,840 
     เงินเพ่ิมต่างๆของข้าราชการครู 733,160 122,383 134,400 139,300 260,400 0 260,400 
    เงินเดือนข้าราชการ(ครู ผดด.) 0 0 0 0 0 100 2,684,640 
     ค่าจ้างรายเดือน(ผดด.) 0 0 0 0 0 100 913,680 
     เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง(ผดด.) 0 0 0 0 0 100 84,000 
     ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 162,160 187,490 216,420 181,020 229,200 10 252,120 
     ค่าจ้างพนักงานจ้าง(บุคลากรสนับสนุนการสอน) 58,770 131,400 352,600 393,030 521,400 -72.99 140,780 
     เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง(บุคลากรสนับสนุนการ 
     สอน) 

 

22,230 
 

3,710 
 

1,701 
 

18,000 
 

24,000 
-22.29  

18,650 

     ค่าจ้างพนักงานจ้าง 258,400 304,380 378,880 241,980 327,480 4.80 343,224 
     เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง 219,512 192754 30,000 18,000 24,000 -15.35 20,316 
     เงินสมทบรายเดือน/ค่าจ้างรายเดือนผู้ดูแลเด็ก 72,000 72,000 72,000 0 98,280 -22.58 76,080 
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รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

(1ก.ค.2559) 
ปี 2559 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2560 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,816,503 3,151,170 3,781,495 3,079,730 5,139,240 78.01 9,148,650 
รวมงบบุคลากร 3,816,503 3,151,170 3,781,495 3,079,730 5,139,240 78.01 9,148,650 

   งบด าเนินการ        
   ค่าตอบแทน        
      เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 20,943 10,252 0 0 0 0 0 
      เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 4,956.50 1,317 0 0 0 100 50,000 
      ค่าเช่าบ้าน 47,200 45,150 0 0 0 0 0 

รวมค่าตอบแทน 73,099.50 56,719 0 0 0 100 50,000 
   ค่าใช้สอย        
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ        
     (1)ค่าเช่าที่ดินพร้อมอาคารที่ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 8,000 3,000 8,000 0 8,000 0 8,000 
     (2)ค่าจ้าเหมาบริการตามโครงการจัดขบวนแห่ 
      บายศรี วัฒนธรรมดีศรีอุดรธานี 

 

5,000 
 

10,000 
 

5,000 
 

0 
 

10,000 
 

0 
 

10,000 

    (3)ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ(กองการศึกษา) 0 0 30,000 26,800 60,000 0 60,000 
    (4)ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ(ครู ผดด.) 0 0 0 0 0 100 60,000 
  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ 
  รายจ่ายหมวดรายจ่ายอ่ืน 

       

     (1)เงินสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน 984,139 813,300 1,439,940 1,231,120 2,009,600 -14.55 1,717,200 
     (2)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารlถานศึกษา 
     (ค่าน้ําประปา ค่าไฟฟูา) 

 

0 
 

42,000 
 

42,000 
 

42,000 
 

42,000 
 

0 
 

42,000 

     (3)ค่าเดินทางไปราชการ 0 71,177 51,727 14,400 40,000 25 50,000 
     (4)ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนา 
      เด็กเล็ก 

 

0 
 

37,606 
 

36,360 
 

80,454 
 

80,000 
 

-100 
 

0 
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รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

(1ก.ค.2559) 
ปี 2559 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2560 

     (5)ค่าเดินทางไปราชการ ครู ผดด.และ ผดด.ศูนย์พัฒนา 
     เด็กเล็ก 

0 0 0 0 0 100 60,000 

      ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 7,396.03 53,200 0 10,000 0 10,000 
รวมค่าใช้สอย 997,139 984,479.03 1,666,227 1,394,774 2,259,600 -10.72 2,017,200 

  ค่าวัสดุ        
    วัสดุสํานักงาน 16,520 18,789 18,274 9,414 30,000 -33.33 20,000 
    วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 1,950 1,350 0 0 10,000 -80 2,000 
    วัสดุคอมพิวเตอร์ 8,665 10,000 9,730 0 15,000 33.33 20,000 
    ค่าอาหารเสริมนม 2,407,339.79 1,233,733.20 2,640,479.50 1,122,779 2,255,480 -.3.18 2,183,690 
    วัสดุงานบ้านงานครัว 72,420 0 0 0 0 0 0 
    วัสดุเครื่องแต่งกาย 0 0 0 0 0 0 0 

รวมค่าวัสดุ 2,506,894.80 1,263,872.20 2,668,483.50 1,132,193 2,310,480 -.366 2,225,690 
รวมงบด าเนินการ 3,577,133.30 2,305,070.23 4,334,710.50 2,526,967 4,570,080 -6.06 4,292,890 

  งบลงทุน        
  ค่าครุภัณฑ ์        
    ครุภัณฑ์ส านักงาน        
      ตู้เก็บเอกสารแบบทึบ 3 ชั้น 0 6,000 0 0 0 0 0 
      โต๊ะทํางาน 0 0 0 0 0 100 6,000 
      เก้าอ้ีทํางาน 0 0 0 0 0 100 6,000 
      เครื่องปรับอากาศ 0 0 0 0 0 100 44,000 
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รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

(1ก.ค.2559) 
ปี 2559 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2560 

      พัดลมติดผนัง 0 0 0 0 0 100 40,000 
   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์        
       คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ 0 0 46,000 0 0 0 0 
       เครือ่งปริน้เตอร์ 0 0 5,500 0 16,000 -100 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 6,000 51,500 0 16,000 500 96,000 
   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง        
      (1)โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4,000,000 0 0 0 0 0 0 
      (2)โครงการติดตั้งระบบไฟฟูาเพ่ือรองรับศูนย์เด็ก 100,000 0 0 0 0 0 0 
      (3)โครงการติดตั้งระบบประปาเพ่ือรองรัฐศูนย์เด็ก 40,000 0 0 0 0 0 0 
     (4)ค่าซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0 0 99,400 0 90,000 -100 0 
     (5)ค่าใช้จ่ายในการวางระบบไฟฟูาในโรงเรียน 0 0 0 0 50,000 -100 0 

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 4,140,000 0 99,400 0 140,000 -100 0 
รวมงบลงทุน 4,140,000 6,000 150,900 0 156,000 -38.46 96,000 

   งบอุดหนุน        
    เงินอุดหนุนส่วนราชการ        
      (1)โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน 2,359,396 5,140,500 3,535,740 1,474,720 2,836,000 0.70 2,856,000 

รวมเงินอุดหนุน 2,359,396 5,140,500 3,535,740 1,474,720 2,836,000 0.70 2,856,000 
รวมงบอุดหนุน 2,359,396 5,140,500 3,535,740 1,474,720 2,836,000 0.70 2,856,000 
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รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

(1ก.ค.2559) 
ปี 2559 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2560 

   งบรายจ่ายอ่ืน        
      (1)ค่าใช้จ่ายที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่นค่าเดินทาง 
       ไปราชการบุคลากรทางการศึกษา 

 

138,150 
 

33,800 
 

0 0 
 

0 
 

0 
 

0 

      (2)ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก  24,924 0 0 0 0 0 0 
รวมเงินรายจ่ายอ่ืน 163,074 33,800 0 0 0 0 0 
รวมงบรายจ่ายอ่ืน 163,074 33,800 0 0 0 0 0 

รวมแผนงานการศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 14,056,106.30 10,636,540.23 11,802,845.50 7,081,417 12,701,320 29.06 16,393,540 
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รายงานงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี 2560 

เทศบาลต าบลน้ าโสม อ าเภอน้ าโสม จังหวัดอุดรธานี 
รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
(1ก.ค.2559) 

ปี 2559 ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2560 

แผนงานการศึกษา        
   งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา        
   งบด าเนินการ        
     ค่าใช้สอย        
     รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า 
      ลักษณะหมวดรายจ่ายอ่ืน 

       

        (1)โครงการวันเด็กแห่งชาติ 40,000 43,823 50,000 50,000 50,000 0 50,000 
รวมค่าใช้สอย 40,000 43,823 50,000 50,000 50,000 0 50,000 

รวมงบด าเนินการ 40,000 43,823 50,000 50,000 50,000 0 50,000 
รวมแผนงานการศึกษา/งานระดับก่อวัยเรียนและ

ประถมศึกษา 

 

40,000 
 

43,823 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

0 
 

50,000 
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รายงานงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี 2560 

เทศบาลต าบลน้ าโสม อ าเภอน้ าโสม จังหวัดอุดรธานี 
รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
(1ก.ค.2559) 

ปี 2559 ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2560 

แผนงานการศึกษา        
   งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ        
   งบด าเนินการ        
   ค่าใช้สอย        
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ 
   รายจ่ายหมวดอื่น 

       

     (1)โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน 0 20,000 0 0 0 0 0 
     (2)โครงการรณรงค์ปูองกันยาเสพติดในสถานศึกษา 0 36,000 0 0 21,000 0 21,000 
     (3)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา 
     (ค่าปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา) 

 

20,000 
 

40,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

0 
 

20,000 

     (4)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา 
     (ค่าเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง) 

 

0 
 

9,600 
 

9,600 
 

9,600 
 

9,600 
 

0 
 

9,600 

     (5)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา 
     (ค่าพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา) 

 

100,000 
 

100,000 
 

50,000 
 

100,000 
 

100,000 
-20  

80,000 

     (6)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา 
     (ค่าพัฒนาห้องสมุด) 

 

75,000 
 

200,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

0 
 

100,000 

     (7)ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน 20,000 50,000 100,000 50,000 50,000 0 50,000 
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รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

(1ก.ค.2559) 
ปี 2559 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2560 

     (8)โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
     และการส่งเสริมด้านกีฬา 

 

0 
 

50,000 
 

50,000 
 

0 
 

40,000 
 

0 
 

40,000 

     (9)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา 
     (ค่าอาหาร ค่ารับรอง ) 

 

17,700 
 

4,932 
 

0 
 

0 
 

15,000 
 

33.33 
 

20,000 

     (10)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา 
     (จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีจําเป็น) 

 

6,825 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

     (11)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในสถานศึกษา 
     (สารนิทรรศน์และแฟูมผลงานเด็ก 

0 0  

0 
 

0 
 

15,000 
 

-100 
 

0 

    (12)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา 
     (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน) 

0 0 80,000 
 

0 0 0 0 

    (13)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา 
     (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนอาเซียนศึกษา) 

0 0 50,000 
 

0 0 0 0 

    (14)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา 
     (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนการมีส่วน 
      ร่วมของครูชุมชนและนักเรียน) 

0 0 35,000 16,715 0 0 0 

   (15)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา 
    (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว) 

0 0 15,000 0 161,900 -8.21 148,600 

   (16)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา 
    (ค่าหนังสือเรียน) 

0 0 0 11,725 41,000 -11.58 36,250 

   (17)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
    การจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาฯ 

0 0 0 0 0 100 523,600 
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รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

(1ก.ค.2559) 
ปี 2559 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2560 

     (19)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา 
       (ค่าอุปกรณ์การเรียน) 

0 0 128,000 0 
 

23,450 -9.89 
 

21,130 

     (20)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา 
       (ค่าเครื่องแบบนักเรียน) 

0 0 80,950 0 
 

23,520 -9.89 
 

21,210 

     (21)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา 
       (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) 

0 0 0 0 
 

33,430 -8.55 
 

30,570 

    (22)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา 
       (ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน) 

0 0 7,000 0 
 

22,000 -0.18 
 

18,000 
 
 

รวมค่าใช้สอย 

 

239,525 
 

510,532 
 

725,550 
 

308,040 
 

675,900 
 

68.65 
 

1,139,960 

 
รวมงบด าเนินการ 

 

239,525 
 

510,532 
 

725,550 
 

308,040 
 

675,900 
 

68.65 
 

1,139,960 

        
รวมแผนงานการศึกษา/งานการศึกษาไม่ก าหนดระดับ 239,525 510,532 725,550 308,040 675,900 68.65 1,139,960 
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รายงานงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี 2560 

เทศบาลต าบลน้ าโสม อ าเภอน้ าโสม จังหวัดอุดรธานี 
รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
(1ก.ค.2559) 

ปี 2559 ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2560 

แผนงานสาธารณสุข        
   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข        
   งบบุคลากร        
   หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า ค่าจ้างชั่วคราว        
   เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)        
      เงินเดือนพนักงาน 0 0 274,240 226,350 489,540 -31.29 336,360 
      เงินประจําตําแหน่ง 0 0 0 0 0 100 18,000 
      ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 175,876 82,096 0 0 0 0 0 
      ค่าจ้างพนักงานจ้าง 687,000 577,069 913,468 923,430 1,271,520 1.15 1,286,250 
      เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้าง 402,120 221,768 17,335 102,027 127,320 -11.56 112,590 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,264,996 880,933 1,205,043 1,251,807 1,888,380 -7.15 1,753,200 
รวมงบบุคลากร 1,264,996 880,933 1,205,043 1,251,807 1,888,380 -7.15 1,753,200 

    งบด าเนินการ        
    ค่าตอบแทน        
      เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 61,111 2,064 0 0 0 0 0 
      ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 4,800 3,200 12,800 12,200 20,000 50 30,000 
      ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์แก่ 
      อปท..(ค่าพนักงานตรวจโรคประจําโรงฆ่าสัตว์) 

 

18,000 
 

9,000 
 

15,000 
 

12,000 
 

18,000 
0  

18,000 

รวมค่าตอบแทน 83,911 14,264 27,800 24,200 38,000 26.31 48,000 
  



54 

 

            

5
4 

 

รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

(1ก.ค.2559) 
ปี 2559 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2560 

    ค่าใช้สอย        
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ        
      (1)ค่าจ้าเหมาทําความสะอาดหมู่บ้าน 0 707,398 1,056,000 812,500 1,326,000 -2.11 1,297,920 
      (2)ค่าจ้างเหมาดูดสิ่งปฏิกูล 0 0 0 500 10,000 -50 5,000 
      (3)ค่าจ้างเหมาฝังกลบบ่อขยะ 0 0 3,000 0 0 0 0 
      (4)ค่าจา้งเหมาบริการอ่ืนๆ 0 0 5,120 11,200 50,000 0 50,000 
      (5)ค่าบริการสถานที่ท้ิงขยะ 0 0 0 0 144,000 0 144,000 
      (6)ค่าจ้างเหมาบริการตรวจคุณภาพน้ํา 0 0 0 0 0 100 20,000 
      (7)ค่าจ้างเหมาพนักงานประจําโรงฆ่าสัตว์ 0 0 0 0 0 100 96,000 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า 
   ลักษณะหมวดรายจ่ายอ่ืน 

       

       (1)ค่าเดินทางไปราชการ 8,650 61,100 14,915 8,680 40,000 0 40,000 
       (2)โครงการอบรมอาสาสมัครเครือข่ายโรคพิษสุนัขบ้า 6,360 30,000 0 17,000 30,000 -33.33 20,000 
       (3)โครงการแม่และเด็ก 13,260 0 0 0 0 0 0 
       (4)โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ/ทัศนะ 
        ศึกษาดูงานในงานสุขาภิบาลอาหาร 

 

194,280 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

       (5)โครงการรณรงค์ปูองกันโรคเอดส์ฯ 0 0 0 0 10,000 -100 0 
       (6)โครงการรณรงค์ปูองกันโรคไข้เลือดออก 0 0 0 0 10,000 0 10,000 
       (7)โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในพ้ืนที่สาธารณะ 
         เพ่ือลดปัญหาภาวะโลกร้อน 

 

0 
 

0 
 

10,000 
 

0 
 

10,000 
 

-100 
 

0 

      (8)โครงการปูองกันและควบคุมโรคไข้หวัดนกฯ 0 0 0 0 10,000 -100 0 
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รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

(1ก.ค.2559) 
ปี 2559 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2560 

      (9)โครงการจัดซื้อเกลือและอาหารเสริมไอโอดีนฯ 0 0 0 0 30,000 -66.66 10,000 
      (10)โครงการคัดแยกขยะต้นทางและธนาคารขยะ 0 0 0 0 40,000 -25 30,000 
     (11)โครงการอาหารปลอดภัย 0 0 0 0 20,000 0 20,000 
     (12)โครงการอบรมการจัดการการบําบัดน้ําเสียชุมชนฯ 0 0 0 0 10,000 -100 0 
     (13)โครงการปูองกันควบคุมโรคไข้หวัดนก อุบัติใหม่/ 
      อุบัติซ้ํา 

 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

100 
 

10,000 

     (14)โครงการรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโรค 0 0 0 0 0 100 5,000 
     (15)โครงการคัดกรองสุขภาพประชาชนโรคความดัน 
     โลหิตสูงและเบาหวาน 

 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

100 
 

10,000 

     (16)โครงการชุมชนส่งเสริมสิ่งแวดล้อมพร้อมใจอนุรักษ์ 
     ปุา 

 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

100 
 

10,000 

     (17)โครงการเทศบาลตําบลน้ําโสมน่าอยู่น่าทํางาน 0 0 0 0 0 100 25,000 
     (18)โครงการคลองสวยน้ําใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0 0 100 20,000 
     (19)โครงการรณรงค์ปูองกันโรคติดต่อช่วงฤดูฝน 0 0 0 0 0 100 5,000 
     (20)โครงการรณรงค์ปูองกันโรคเอดส์และโรคติดต่อฯ 0 0 0 0 0 100 20,000 
     (21)โครงการฝึกอบรม จนท.พิทักษ์สิ่งแวดล้อม 0 0 0 0 0 100 5,000 
        ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน 37,024 50,195 162,250 0 300,000 -66.66 100,000 

รวมค่าใช้สอย 259,574 848,693 1,251,285 0 2,040,000 -4.26 1,952,920 
   ค่าวัสดุ        
     วัสดุสํานักงาน 13,590 17,269 16,535 8,812 20,000 0 20,000 
     วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 8,600 7,850 0 10,000 0 10,000 
     วัสดุคอมพิวเตอร์ 9,960 8,360 12,450 9,800 30,000 0 30,000 
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รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

(1ก.ค.2559) 
ปี 2559 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2560 

     วัสดุการเกษตร 748 17,940 0 18,450 20,000 0 20,000 
     วัสดุงานบ้านงานครัว 12,656 20,827 29,376 44,864 50,000 0 50,000 
     วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 0 111,800 121,800 51,050 100,000 0 100,000 
     วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 17,425 0 0 100 10,000 
     วัสดุก่อสร้าง 0 0 125,799 0 10,000 0 10,000 
     วัสดุไฟฟูาและวิทยุ 0 0 0 0 0 100 20,000 

รวมค่าวัสดุ 36,954 184,796 331,235 982,856 240,000 12.50 270,000 
รวมงบด าเนินการ 380,439 1,047,753 1,582,520 2,234,663 2,318,000 -2.03 2,270,920 

  งบลงทุน        
  ค่าครุภัณฑ ์        
  ครุภัณฑ์ส านักงาน        
     เครื่องดูดฝุุน 0 0 0 0 13,000 -100 0 
     โต๊ะทํางาน 0 0 0 0 0 100 12,000 
     ลูกหมุนระบายอากาศ 0 0 0 0 0 100 27,000 
     โต๊ะทํางานเจ้าหน้าที่ระดับ7-8 0 0 15,500 0 0 0 0 
   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์        
     คอมพิวเตอร์โน๊คบุ๊ค 0 0 0 0 0 100 21,000 
     คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 0 0 15,000 0 0 0 0 
     เครื่องปริ้นเตอร์ 0 0 5,500 11,970 16,000 -100 0 
  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่        
     กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล 0 0 0 9,990 10,000 -100 0 
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รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

(1ก.ค.2559) 
ปี 2559 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2560 

  ครุภัณฑ์การเกษตร        
     เครื่องพ่นยา 0 0 0 0 15,000 -100 0 
  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว        
     เครื่องฉีดน้ําแรงดันขนาด120บาร์ 0 0 0 5,000 5,000 -100 0 
     เครื่องกรองน้ํา 1,242,000 0 0 0 0 0 0 
     เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายหลัง 0 0 0 0 0 100 40,500 
  ครุภัณฑ์ดับเพลิง        
    ถังดับเพลิง 0 0 0 0 17,400 -100 0 
  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ        
     กล้องวงจรปิด 0 0 0 0 0 100 69,000 

รวมค่าครุภัณฑ์ 1,242,000 0 36,000 26,960 76,400 121.85 169,500 
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง        
     ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 0 0 100 100,000 
     ค่าจัดซื้อท่ีดิน 0 0 0 0 0 100 500,000 

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 0 0 100 600,000 
รวมงบลงทุน 1,242,000 0 36,000 26,960 76,400 907.19 769,500 
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รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

(1ก.ค.2559) 
ปี 2559 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2560 

  เงินอุดหนุน        
  เงินอุดหนุนเอกชน        
     อุดหนุน อสม.โครงการสาธารณสุขมูลฐาน 120,000 165,000 90,000 0 180,000 -50 90,000 

รวมเงินอุดหนุน 120,000 165,000 90,000 0 180,000 -50 90,000 
รวมงบอุดหนุน 120,000 165,000 90,000 0 180,000 -50 90,000 

รวมแผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

3,007,435 2,093,686 2,913,563 3,513,430 4,462,780 9.42 4,883,620 
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รายงานงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี 2560 

เทศบาลต าบลน้ าโสม อ าเภอน้ าโสม จังหวัดอุดรธานี 
รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
(1ก.ค.2559) 

ปี 2559 ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2560 

แผนงานสาธารณสุข        
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น        
  งบด าเนินการ        
  ค่าวัสดุ        
    วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 117,550 0 0 0 0 0 0 

รวมค่าวัสดุ 117,550 0 0 0 0 0 0 
รวมงบด าเนินการ 117,550 0 0 0 0 0 0 

รวมแผนงานสาธารณสุข/ 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 

 

117,550 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
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รายงานงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี 2560 

เทศบาลต าบลน้ าโสม อ าเภอน้ าโสม จังหวัดอุดรธานี 
รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
(1ก.ค.2559) 

ปี 2559 ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2560 

แผนงานสังคมสงเคราะห์        
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์        
  งบบุคลากร        
  หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า ค่าจ้างชั่วคราว        
  เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)        
     เงินเดือนพนักงาน 301,760 400,660 511,320 425,850 605,280 3.27 625,080 
     เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน 76,070 18,480 0 0 0 0 0 
     เงินประจําตําแหน่ง 0 0 0 31,500 42,000 0 42,000 
     ค่าจ้างพนักงานจ้าง 75,240 82,950 119,800 171,600 230,160 2.76 236,520 
     เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง 32,760 17,950 18,000 27,000 36,000 0 36,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 485,830 520,040 649,120 655,950 913,440 2.86 939,600 
รวมงบบุคลากร 485,830 520,040 649,120 655,950 913,440 2.86 939,600 

  งบด าเนินการ        
  ค่าตอบแทน        
      เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 1,424 15,300 0 0 0 0 0 
      เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 3,874 0 0 0 0 0 0 
      ค่าเช่าบ้าน 7,600 39,600 36,000 31,500 36,000 16.66 42,000 

รวมค่าตอบแทน 12,898 54,900 36,000 31,500 36,000 16.66 42,000 
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รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

(1ก.ค.2559) 
ปี 2559 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2560 

   ค่าใช้สอย        
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ        
     ค่าเช่าบริการเครื่องถ่ายเอกสาร 0 51,360 47,080 34,240 70,000 0 70,000 
     ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ 0 0 14,900 26,200 30,000 66.66 50,000 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า 
   ลักษณะหมวดรายจ่ายอ่ืน 

       

     (1)โครงการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน 0 0 0 0 20,000 -100 0 
     (2) ค่าเดินทางไปราชการ 22,103 22,130 11,280 9,660 40,000 25 50,000 
     (3)โครงการบริหารจัดเก็บข้อมูลความจําเป็นพ้ืนฐาน 51,360 22,500 0 0 0 0 0 
     ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน 0 8,675 23,265 0 10,000 0 10,000 

รวมค่าใช้สอย 73,463 104,665 96,525 70,100 170,000 5.88 180,000 
   ค่าวัสดุ        
     วัสดุสํานักงาน 18,778 36,629 29,999 11,256 30,000 0 30,000 
     วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 9,040 1,680 2,650 4,000 10,000 0 10,000 
     วัสดุคอมพิวเตอร์ 5,240 9,600 550 9,820 10,000 100 20,000 

รวมค่าวัสดุ 33,058 47,909 33,199 25,076 50,000 20 60,000 
รวมงบด าเนินการ 119,419 207,474 165,724 126,676 256,000 10.15 282,000 

   งบลงทุน        
   ค่าครุภัณฑ์        
   ครุภัณฑ์ส านักงาน        
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รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

(1ก.ค.2559) 
ปี 2559 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2560 

     ตู้เก็บเอกสาร 0 3,500 0 0 8,000 -100 0 
     เครื่องปรับอากาศ 0 28,000 0 0 0 0 0 
    โต๊ะทํางานระดับ7-8 0 0 0 0 9,900 -100 0 
  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์        
      คอมพิวเตอร์โน๊คบุ๊ค 0 0 0 0 0 100 16,000 
      เครื่องปริ้นเตอร์ 0 0 11,900 0 0 0 0 
  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว        
     ถังน้ําร้อนไฟฟูา 0 0 18,900 0 0 0 0 
     ถังคลูเลอร์น้ําเย็น 0 0 11,500 0 0 0 0 
  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ        
     ตู้ลําโพงเคลื่อนที่ 0 0 0 0 19,900 -100 0 
  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่        
    กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล 0 0 0 0 0 100 16,900 

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 31,500 42,300 0 37,800 -12.96 32,900 
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง        
     โครงการก่อสร้างบ้านท้องถิ่นไทย 380,000 0 0 0 0 0 0 

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 380,000 0 0 0 0 0 0 
รวมงบลงทุน 380,000 31,500 42,300 0 37,800 -12.96 32,900 
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รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

(1ก.ค.2559) 
ปี 2559 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2560 

   งบเงินอุดหนุน        
   เงินอุดหนุน        
   เงินอุดหนุนเอกชน        

        
       อุดหนนุกลุม่วิสาหกิจชมุชนสวนยาพาราชุมชนโนนบก 0 0 0 0 30,000 -100 0 

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 0 30,000 -100 0 
รวมงบอุดหนุน 0 0 0 0 30,000 -100 0 

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 
/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 

 

985,249 
 

759,014 
 

857,144 
 

782,626 
 

1,237,240 
 

1.39 
 

1,254,500 
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รายงานงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี 2560 

เทศบาลต าบลน้ าโสม อ าเภอน้ าโสม จังหวัดอุดรธานี 
รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
(1ก.ค.2559) 

ปี 2559 ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2560 

แผนงานสังคมสงเคราะห์        
งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์        
  งบด าเนินการ        
  ค่าใช้สอย        
  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น 

       

     (1)โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์ประชาชนผู้มีรายได้น้อย
และยากจน 

0 0 0 0 0 100 20,000 

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 0 0 100 20,000 
รวมงบด าเนินการ 0 0 0 0 0 100 20,000 

   งบลงทุน        
   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง        
   (1)ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 0 0 100 50,000 

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 0 0 100 50,000 
รวมงบลงทุน 0 0 0 0 0 100 50,000 

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์/งานสวัสดิการและสังคม
สงเคราะห์ 

0 0 0 0 0 100 70,000 
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รายงานงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี 2560 

เทศบาลต าบลน้ าโสม อ าเภอน้ าโสม จังหวัดอุดรธานี 
รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
(1ก.ค.2559) 

ปี 2559 ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2560 

แผนงานเคหะและชุมชน        
งานไฟฟ้าถนน        
 งบลงทุน        
 ค่าครุภัณฑ ์        
 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ        
    หม้อแปลงไฟฟูา 0 0 0 0 1,000,000 -100 0 
    มิเตอร์ไฟฟูา 0 0 0 0 4,620 -100 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 0 1,004,620 -100 0 
 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง        
    (1)โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านน้ําโสม  หมู่ 1  
    (ซอยบ้านพ่อฟลุ๊ค) ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี  
    กว้าง 3  เมตร ยาว 27 เมตร หนา 0.15 เมตรปริมาณ 
    พ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 81  ตร.ม.   

 
0 

 
24,000 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

    (2)โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านน้ําโสม หมู่ 1   
     ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี กว้าง 4  เมตร 
     ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตรปริมาณพ้ืนที่คอนกรีต 
     ไม่น้อยกว่า 400  ตร.ม. 

 
0 

 
124,000 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 
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รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

(1ก.ค.2559) 
ปี 2559 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2560 

     (3)โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโพน หมู่ 4   
      ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี กว้าง 4  เมตร  
      ยาว 30 เมตร หนา 0.15 เมตรปริมาณพ้ืนที่คอนกรีต 
      ไม่น้อยกว่า 120  ตร.ม. 

 
0 

 
53,900 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

      (4)โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านน้ําโคกน้อย หมู่ 8 
        ต.น้ําโสม อ.น้ําโสมจ.อุดรธานีกว้าง4 เมตรยาว20เมตร 
       หนา 0.15 เมตรปริมาณพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 80  
       ตร.ม.   

 
0 

 
33,600 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

     (5)โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 9 
     ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี กว้าง 3  เมตร ยาว 39  
     เมตร หนา 0.15 เมตรปริมาณพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
     117  ตร.ม.   

 
0 

 
33,900 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

    (6)โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านน้ําโนนสมบูรณ์หมู่ 9 
    ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานีกว้าง3 เมตร ยาว 50 เมตร 
    หนา 0.15 เมตรปริมาณพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 150  ตร.ม.   

 
0 

 
42,000 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

    (7)โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านน้ําโนนสมบูรณ์  หมู่ 
    13  ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี กว้าง 4  เมตร  
    ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตรปริมาณพ้ืนที่คอนกรีตไม่   
    น้อยกว่า 520  ตร.ม.   

 
0 

 
149,000 

 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

     (8)โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านน้ําโนนสมบูรณ์  
     หมู่ 13  ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี กว้าง 4  เมตร  
     ยาว 36 เมตร หนา 0.15 เมตรปริมาณพ้ืนที่คอนกรีต 
     ไม่น้อยกว่า 144  ตร.ม.   

 
0 

 
42,000 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 
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รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

(1ก.ค.2559) 
ปี 2559 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2560 

      (9)โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านน้ําโนนบก 
      (รอบเมรุ) หมู่ 14  ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม   จ.อุดรธานี  
      กว้าง 18  เมตร ยาว 23 เมตร หนา 0.15 เมตร 
      ปริมาณพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 414  ตร.ม.   

 
0 

 
130,000 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

   (10)โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านน้ําโนนบก หมู่14 
    ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี กว้าง 3  เมตร ยาว 56  
   เมตร หนา 0.15 เมตรปริมาณพ้ืนที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
   168  ตร.ม.   

 
0 

 
52,000 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

   (11)โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านน้ําปด หมู่3 (ซอยบ้าน 
   นางกุหลาบ) ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี กว้าง 6  เมตร 
   ยาว 150  เมตร  ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ปริมาณดิน 562.50 
    ลบ.ม. ปริมาณหินคลุก 45 ลบ.ม. 

 
0 

 
93,000 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

   (12)โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านโพน หมู่4  ต.น้ําโสม  
   อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี กว้าง 4  เมตร  ยาว   60  เมตร    
   ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ปริมาณดิน  150 ลบ.ม.  ปริมาณ  
   หินคลุก 12 ลบ.ม.  ม.  

 
0 

 
19,200 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

   (13)โครงการเสริมไหล่ทาง ถนน คสล. บ้านน้ําทรง  
   หมู่6  ต.ศรีสําราญ  อ.น้ําโสม  จ.อุดรธานี กว้าง 4 เมตร 
   ยาว 175 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณพ้ืนที่ คอนกรีต  
   ไม่น้อยกว่า 700 ตร.ม.  

 
0 

 
199,000 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

   (14)โครงการซ่อมแซมถนน คสล. บ้านโพน หมู่ 4  
   ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี กว้าง 6 เมตร ยาว 60  
   เมตร พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 360 ตร.ม. 

 
0 

 
104,000 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 
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รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

(1ก.ค.2559) 
ปี 2559 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2560 

   (15)โครงการซ่อมแซมถนน คสล. บ้านโพน หมู่ 4  
   ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี กว้าง 6 เมตร ยาว 35 
   เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 210 ตร.ม. 

 
0 

 
57,170 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

   (16)โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านน้ําปด หมู่3 ต.น้ําโสม 
    อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี กว้าง3 เมตร ยาว 160 เมตร หนา  
    0.15 เมตร ปริมาณพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 480 ตร.ม. 

0 0 163,700 0 
 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

  (17)โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 6 ต.น้ํา   
   โสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี กว้าง 3 เมตร ยาว 577 เมตร  
    ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ปริมาณดิน 1,081.88 ลบ.ม. ปริมาณ 
    หินคลุก 86.55 ลบ.ม. 

0 0 217,000 0 0 0 0 

  (18)โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมลงท่อระบายน้ํา  
   บ้านโนนสมบูรณ์(ซอยอุบลหล้า) หมู่9 ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม 
    จ.อุดรธาน ีกว้าง 4 เมตร ยาว 88 เมตร หนา 0.15 เมตร  
   ปริมาณพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 352 ตร.ม. 

0 0 267,000 0 0 0 0 

  (19)โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนบก หมู่14   
   (ซอยโรงสูบน้ําตู้หุ่ง)ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม   จ.อุดรธานี  
   กว้าง 3 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณ 
   พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 300 ตร.ม. 

0 0 148,000 0 0 0 0 

  (20)โครงการก่อสร้างขยายถนน คสล.ทั้งสองด้าน บ้านโนน 
   สมบูรณ์(สายทางหน้าอนามัย-แยกร้านค้า)หมู่ 15 ต.น้ําโสม 
   อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี กว้าง 2 เมตร ยาว 330 เมตร หนา  
   0.15 เมตร ปริมาณพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 660 ตร.ม. 

0 0 339,540 0 0 0 0 
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รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

(1ก.ค.2559) 
ปี 2559 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2560 

  (21)โครงการซ่อมแซมถนน คสล. บ้านโคกน้อย(สายทางโค้ง
ศาลากลางบ้าน)หมู่ 8 ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี กว้าง 4 
เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณพ้ืนที่คอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 120 ตร.ม. 

0 0 73,00 0 0 0 0 

 (22)โครงการขยายถนนคสล.บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 9  
 ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธาน ีกว้าง 2 เมตร ยาว 110  
 เมตร หนา 0.15 เมตร 

0 0 0 0 
 

156,000 -100 0 

  (23)โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวบ้านน้ําทรง หมู่ 6  
ต.ศรีสําราญ อ.น้ําโสม จ.อุดรธานีจํานวน 1 จุด 

0 0 0 0 
 

171,700 -100 0 

  (24)โครงการขยายถนน คสล. บ้านน้ําโสม หมู่ 1 ต.น้ําโสม 
อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี กว้างด้านละ 1 เมตร ยาวด้านละ180 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

0 0 0 0 

 
 

0 100 195,500 

   (25)โครงการยกระดับถนน คสล. บ้านน้ําโสม หมู่ 1 ต.น้ํา
โสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี กว้าง 6 เมตร ยาว 25 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

0 0 0 0 

 
 

0 100 86,500 

   (26)โครงการยกระดับถนน คสล. บ้านน้ําโสม หมู่ 1 ต.น้ํา
โสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี กว้าง 4 เมตร ยาว 20 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

0 0 0 0 0 100 49,100 

   (27)โครงการก่อสร้าง คสล.บ้านน้ําปด หมู่ 3 ต.น้ําโสม  
อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี กว้าง 4 เมตร ยาว74 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

0 0 0 0 0 100 179,100 
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รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

(1ก.ค.2559) 
ปี 2559 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2560 

    (28)โครงการยกระดับถนน คสล. บ้านโพน หมู่ 4 ต.น้ํา
โสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี กว้าง 4 เมตร ยาว 36 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

0 0 0 0 0 100 
 

84,900 

    (29)โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโพน หมู่ 4 ต.น้ําโสม 
อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี กว้าง 3 เมตร ยาว 43 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

0 0 0 0 0 100 
 

81,000 

   (30)โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 13 
ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี กว้าง 3 เมตร ยาว 30 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

0 0 0 0 0 100 
 

57,700 

   (31)โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนบก หมู่ 14 ต.น้ํา
โสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี กว้าง 4 เมตร ยาว 93 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

0 0 0 0 0 100 
 

224,900 

  (32)โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนบก หมู่ 14 ต.น้ํา
โสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

0 0 0 0 0 100 
 

360,300 

  (33)โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนภูทอง หมู่ 15  
ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี กว้างด้านละ 1 เมตร ยาวด้าน
ละ 508 เมตร หนา 0.15 เมตร 

0 0 0 0 0 100 
 

639,000 

  (34)โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านม่วง หมู่ 2(ซ.บ้านตู้ 
ต๋อง)ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี กว้าง 3 เมตร ยาว 35
เมตร หนา 0.15 เมตรระยะห่างระหว่างรอยต่อ 5 เมตร 

0 0 0 0 0 100 
 

62,700 
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รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

(1ก.ค.2559) 
ปี 2559 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2560 

  (35)โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านม่วง หมู่ 2(ซ.บ้านตู้ 
อ๋ัน)ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี กว้าง 3 เมตร ยาว 36
เมตร หนา 0.15 เมตรระยะห่างระหว่างรอยต่อ 5 เมตร 

0 0 0 0 0 100 
 

64,500 

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 1,156,770 1,208,240.00 0 327,700 536.31 2,085,200 
รวมงบลงทุน 0 1,156,770 1,208,240.00 0 1,332,320 56.50 2,085,200 

         งบอุดหนนุ        
        เงินอุดหนุนส่วนราชการ        
         (1)อุดหนุนไฟฟูาส่วนภูมิภาคบ้านผือ 0 0 627,856.57 0 916,920 -23.65 700,000 

รวมเงินอุดหนุน 0 0 627,856.57 0 916,920 -23.65 700,000 
รวมงบอุดหนุน 0 0 627,856.57 0 916,920 -23.65 700,000 

รวมแผนงานเคหะละชุมชน/งานไฟฟ้าและถนน 0 1,156,770 1,836,096.57 0 2,249,240 23.82 2,785,200 
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รายงานงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี 2560 

เทศบาลต าบลน้ าโสม อ าเภอน้ าโสม จังหวัดอุดรธานี 
รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
(1ก.ค.2559) 

ปี 2559 ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2560 

แผนงานเคหะและชุมชน        
งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล        
งบด าเนินการ        
  ค่าใช้สอย        
  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ        
    โครงการจ้างเหมาทําความสะอาดหมู่บ้าน 800,400 0 0 0 0 0 0 

รวมค่าใช้สอย 800,400 0 0 0 0 0 0 
  ค่าวัสดุ        
    วัสดุเครื่องแต่งกาย 23,965 23,380 41,350 - 50,000 0 50,000 
    วัสดุอื่นๆ 170,000 167,700  294,000 100,000 -52 48,000 
    วัสดุเก็บกวาดขยะมูลฝอย 5,800 0 0 0 0 0 0 

รวมค่าวัสดุ 199,765 191,080 41,350.00 294,000 150,000 -34.66 98,000 
รวมงบด าเนินการ 1,000,165 191,080 41,350.00 294,000 150,000 -34.66 98,000 

  งบลงทุน        
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง        
     (1)โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กตลาดสด 49,500 0 0 0 0 0 0 
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รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

(1ก.ค.2559) 
ปี 2559 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2560 

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 49,500 0 - - 0 0 0 
รวมงบลงทุน 49,500 0 - - 0 0 0 

รวมแผนงานเคหะและชุมชน/งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล 

 

1,049,665 
 

191,080 
   

41,350.00 
 

294,000 
 

150,000 
 

-34.66 
 

98,000 
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รายงานงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี 2560 

เทศบาลต าบลน้ าโสม อ าเภอน้ าโสม จังหวัดอุดรธานี 
รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
(1ก.ค.2559) 

ปี 2559 ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2560 

แผนงานเคหะและชุมชน        
งานบ าบัดน้ าเสีย        
งบด าเนินการ        
  ค่าใช้สอย        
    (1)ค่าจ้างเหมาขุดลอกรางระบายน้ําจํานวน12 หมู่บ้าน 0 0 0 0 100,000 0 100,000 
    (2)ค่าจ้างเหมาในการกําจัดวัชพืช 0 0 0 0 0 100 50,000 

            รวมคา่ใช้สอย 0 0 0 0 100,000 50 150,000 
รวมงบด าเนินการ 0 0 0 0 100,000 50 150,000 

 งบลงทุน        
 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง        
    (1)โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา  บ้านน้ําปด หมู่ 3 
     ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี กว้าง 0.40 เมตร ยาว 
     26 เมตร หนาเฉลี่ย 0.125  เมตร  ลึกจากปากราง 
     ล่างไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร.  

 
0 

 
39,000 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

     (2)โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา  บ้านน้ําปด หมู่ 3 
     ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี กว้าง 0.40 เมตร ยาว 
     40 เมตร หนาเฉลี่ย 0.125  เมตร  ลึกจากปากราง 
     ล่างไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร. 

 
0 

 
59,000 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 
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รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

(1ก.ค.2559) 
ปี 2559 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2560 

   (3)โครงการซ่อมแซมรางระบายน้ํา  บ้านโนนสมบูรณ์ 
    หมู่ 9 ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี กว้าง 0.40 เมตร  
    ยาว 28 เมตร หนาเฉลี่ย 0.125  เมตร ลึกจากปากราง 
    ล่างไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร. 

 
0 

 
52,700 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

    (4)โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา  บ้านน้ําทรง หมู่ 6 
     ต.ศรีสําราญ อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี กว้าง 0.60 เมตร  
     ยาว 75 เมตร   

 
0 

 
74,600 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

    (5)โครงการซ่อมแซมบ่อพักน้ํา บ้านม่วง หมู่ 2 ต.น้ําโสม 
    อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี กว้าง 1 เมตร ยาว 1 เมตร จํานวน  
    6 บ่อ  

 
0 

 
0 

 
34,000 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

    (6)โครงการซ่อมแซมบ่อพักน้ํา บ้านแสงทองพัฒนา หมู่ 
    12 ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี กว้าง 1 เมตร ยาว 1 
    เมตร จํานวน   15 บ่อ 

 
0 

 
0 

 
85,000 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

   (7)โครงการวางท่อระบายน้ํา บ้านโพน หมู่ 4 ต.น้ําโสม  
   อ.น้ําโสม จ.อุดรธานีกว้าง0.40 เมตร ยาว118เมตรลึกไม่ 
   น้อยกว่า 0.60 เมตร 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
129,700 

 
-100 

 
0 

   (8)ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 0 0 100 50,000 
   (9)โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา บ้านน้ําทรง หมู่ 6  
   ต.ศรีสําราญ อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี กว้าง 0.26 เมตร ยาว  
   392 เมตร หนา 0.125 เมตร 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
100 

 
735,500 
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รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

(1ก.ค.2559) 
ปี 2559 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2560 

 (10)โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 9 
ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานนี กว้าง 0.40 เมตร ยาว 95 
เมตร 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
100 

 
314,300 

 (11)โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําบ้านแสงทองพัฒนา หมู่ 
12 ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี กว้าง 0.40 เมตร ยาว 
148 เมตร 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
100 

 
472,600 

รวมงบลงทุน 0 225,300 119,800.00 0 229,700 584.54 1,572,400 
รวมแผนงานเคหะและชุมชน/งานบ าบัดน้ าเสีย 0 225,300 119,800.00 0 229,700 649.84 1,722,400 
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รายงานงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี 2560 

เทศบาลต าบลน้ าโสม อ าเภอน้ าโสม จังหวัดอุดรธานี 
รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
(1ก.ค.2559) 

ปี 2559 ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2560 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน        
งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน        
งบด าเนินการ        
 ค่าใช้สอย        
 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ 
 หมวดรายจ่ายอ่ืน 

       

   (1)โครงการแก้ปัญหาการว่างงานส่งเสริมการ ประกอบ 
   อาชีพของประชาชน 

60,000 70,000 0 0 0 0 0 

    (2)โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน 
    และกิจกรรมสนับสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชน 

23,950 30,000 0 0 0 0 0 

    (3)โครงกาส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตามหลัก 
    ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน ฯ 

0 33,600 0 0 50,000 -40 30,000 

     (4)โครงการส่งเสริมคามรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
     ผู้ด้อยโอกาส 

0 0 53,000 0 0 0 0 

     (5)โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารการผลิต 
     กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ 

0 70,000 0 0 0 0 0 
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รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

(1ก.ค.2559) 
ปี 2559 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2560 

    (6)โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 245,994 0 0 0 0 0 0 
    (7)โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นําชุมชน/กํานันผู้ใหญ่บ้าน 0 0 0 0 0 100 30,000 
   (8)โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของสมเด็จ 
    พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
    พระบรมราชินีนาถ 

 
0 

 
0 

 
117,450 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

   (9)โครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตําบลน้ําโสม 

 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

100 
 

100,000 

  (10)โครงการพัฒนาศักยภาพเสริมสร้างความเข้มแข็งของ 
   เด็กและสตรี 

 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

30,000 
 

-33.33 
 

20,000 

  (11)โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน 0 0 0 0 40,000 -75 10,000 
  (12)โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มคนพิการและผู้ด้อยโอกาส  0 0 0 0 30,000 0 30,000 
  (13)โครงการเยี่ยมบ้านปันรักมอบความห่วงใยและใส่ใจดูแล
ผู้สูงอายุ คนพิการผู้ปุวยและผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาล 

 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

30,000 
 

-100 
 

0 

  (14)โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ 0 0 0 0 60,000 -100 0 
  (15)โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับประชาชนใน
เขตเทศบาล 

 

0 
 

0 
 

0 
 
0 

 

50,000 
 

-40 
 

30,000 

  (16)โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นําชุมชนสู่สังคมอาเซียน 0 0 0 0 30,000 -100 0 
  (17)โครงการลูกเสือชาวบ้านเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

 

0 
 

0 
 

219,500 
 

0 
 

50,000 
 

-100 
 

0 

รวมค่าใช้สอย 329,944 203,600 390,550.00 0 370,000 -32.43 250,000 
รวมงบด าเนินการ 329,944 203,600 390,550.00 0 370,000 -32.43 250,000 
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รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

(1ก.ค.2559) 
ปี 2559 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2560 

  งบลงทุน        
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง        
      (1)โครงการก่อสร้างลาน คสล.บ้านโนนภูทอง หมู่15 
       ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี กว้าง 40 เมตร  
       ยาว 40 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร   

0 767,500 
 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

      (2)โครงการก่อสร้างศาลาพักญาติ  บ้านโนนสวรรค์   
      หมู ่6 ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี  

0 463,000 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

     (3)โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลากลางบ้าน บ้านแสง 
      ทองพัฒนา หมู่ 12 ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี กว้าง  
       7.20 เมตร ยาว 18 เมตร หนา 0.10 เมตร 

 
0 

 
0 

 
57,600 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

  (4)โครงการก่อสร้างลาน คสล.บ้านม่วง หมู่ 2 ต.น้ําโสม  
   อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี กว้าง 30 เมตร ยาว 35 เมตร  
   หนา 0.10 เมตร 

 
0 

 
0 

 
0 

 
298,620 

 
426,600 

 
-100 

 
0 

  (5)โครงการก่อสร้างลาน คสล. บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 13  
  ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี กว้าง32เมตร ยาว32 เมตร 
  หนา 0.10 เมตร 

 
0 

 
0 

 
0 

 
291,200 

 
416,000 

 
-100 

 
0 

  (6)โครงการก่อสร้างลาน คสล. บ้านโนนภูทอง หมู่ 15 
   ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี กว้าง32เมตร ยาว32 เมตร 
   หนา 0.10 เมตร 

 
0 

 
0 

 
0 

 
291,200 

 
416,000 

 
-100 

 
0 

  (7)โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ บ้านโนนสวรรค์ 
  หมู่ 6 ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี กว้าง 8 เมตร  
  ยาว 12 เมตร 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
501,100 

 
-100 

 
0 
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รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

(1ก.ค.2559) 
ปี 2559 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2560 

  (8)โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ บ้านโนนสวรรค์ 
  หมู่ 6 ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี กว้าง 8 เมตร  
  ยาว 12 เมตร 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
501,100 

 
-100 

 
0 

 (9)โครงการต่อเติมศาลากลางบ้าน บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 9 
  ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี (ตามแบบแปลน ทต.น้ําโสม)  

0 0 0 0 51,000 -100 0 

 (10)โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ บ้านแสงทอง 
  พัฒนาหมู่ 12  ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี กว้าง8เมตร  
  ยาว20เมตร 

0 0 0 0 637,600 -100 0 

 (11)โครงการก่อสร้างศาลาหลักบ้านประจําหมู่บ้าน บ้านน้ํา    
  โสม หมู่ 1 ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี กว้าง 2.50 เมตร  
  ยาว 2.50 เมตร 

 
0 

 
0 

 
0 

 
43,200 

 
45,400 

 
-100 

 
0 

  (12)โครงการก่อสร้างหอถังสูง บ้านน้ําปด หมู่ 3 ต.น้ําโสม  
  อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี กว้าง 3 เมตร ยาว 3 เมตร สูง 9 เมตร 

 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

233,900 
 

-100 
 

0 

  (13)โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านน้ําทรง หมู่ 6  
   ต.ศรีสําราญ อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี ขนาดท่อไม่น้อยกว่า 
   4 นิ้ว จํานวน 2บ่อ 

0 0 0 0 100,000 -100 0 

  (14)โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  สํานักงานเทศบาลตําบล 
   น้ําโสม ขนาดท่อไม่น้อยกว่า   6 นิ้ว จํานวน 1บ่อ 

0 0 0 0 120,900 -100 0 

  (15)โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านโพน หมู่ 4 ต.น้ําโสม  
   อ.น้ําโสม จ.อุดรธานีขนาด  ท่อไม่น้อยกว่า 6นิ้ว 1บ่อ 

0 0 0 0 120,900 -100 0 
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รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

(1ก.ค.2559) 
ปี 2559 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2560 

  (16)โครงการก่อสร้างลาน คสล. บ้านน้ําปด หมู่ 3 ต.น้ําโสม 
อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี พื้นที่รวม 649.10 ตารางเมตร หนา 
0.10 เมตร 

0 0 0 0 0 100 285,100 

   (17)โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจําหมู่บ้าน บ้าน
โพน หมู่ 4 ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี กว้าง 1 เมตร ยาว 
1 เมตร สูง 10 เมตร 

0 0 0 0 0 100 180,300 

   (18)โครงการเปลี่ยนหลังคา(ศาลากลางบ้าน) บ้านโพน หมู่ 
4 ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี กว้าง 7 เมตร ยาว 18 เมตร 

0 0 0 0 0 100 73,400 

   (19)โครงการปรับปรุงต่อเติมตลาดสดเทศบาลตําบลน้ําโสม 
บ้านโพน หมู่ 4 ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี 

0 0 0 0 0 100 19,380 

   (20)โครงการก่อสร้างลาน คสล. บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 6  
ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี พื้นที่รวม 233.6ตารางเมตร
หนา 0.15 เมตร 

0 0 0 0 0 100 141,000 

  (21)โครงการต่อเติมศาลาพักญาติ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 6  
ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 110 
ตารางเมตร 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
100 

 
233,480 

  (22)โครงการก่อสร้างลาน คสล. บ้านโคกน้อย หมู่ 8 ต.น้ํา
โสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี พื้นที่รวม 273.2 ตารางเมตร หนา 
0.10 เมตร 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
100 

 
122,300 

  (23)โครงการก่อสร้างลาน คสล. บ้านโคกน้อย หมู่ 8 ต.น้ํา
โสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี พื้นที่ 865.90 ตารางเมตร หนา 
0.10 เมตร 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
100 

 
380,000 
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รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

(1ก.ค.2559) 
ปี 2559 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2560 

  (24)โครงการยกระดับพ้ืน คสล. บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 9 ต.
น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี กว้าง 8 เมตร ยาว 12 เมตร 
หนา 0.10 เมตร 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
100 

 
53,200 

  (25)โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ บ้านโนนสมบูรณ์ 
หมู่ 13 ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี กว้าง 8 เมตร ยาว 12 
เมตร พื้นที่ใช้สอย 96 ตารางเมตร 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
100 

 
533,700 

  (26)โครงการติดตั้งปูายแนะนําเส้นทาง บ้านน้ําทรง หมู่6 
(ทางเข้าบ้านน้ําทรงไปโนนสมบูรณ์) ต.ศรีสําราญ อ.น้ําโสม  
จ.อุดรธานี 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
100 

 
6,000 

รวมงบลงทุน 0 1,230,500 57,600.00 924,220.00 3,303,300 -38-61 2,027,860 
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/งานส่งเสริม 

สนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 

 

329,944 
 

1,434,100 
 

448,150 
 

924,220.00 
 

3,673,300 
 

-37.98 
 

2,277,860 
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รายงานงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี 2560 

เทศบาลต าบลน้ าโสม อ าเภอน้ าโสม จังหวัดอุดรธานี 
รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
(1ก.ค.2559) 

ปี 2559 ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2560 

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ        
งานกีฬาและนันทนาการ        
  งบด าเนินการ        
  ค่าใช้สอย        
  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า 
  ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น 

       

     (1)โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬา 0 10,228 0 0 30,000 -66.66 10,000 
รวมค่าใช้สอย 0 10,228 0 0 30,000 -66.66 10,000 

รวมงบด าเนินการ 0 10,228 0 0 30,000 -66.66 10,000 
รวมแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/ 

งานกีฬาและนันทนาการ 
0 10,228 0 0 

 

30,000 
 

-66.66 
 

10,000 
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รายงานงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี 2560 

เทศบาลต าบลน้ าโสม อ าเภอน้ าโสม จังหวัดอุดรธานี 
รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
(1ก.ค.2559) 

ปี 2559 ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2560 

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ        
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น        
  งบด าเนินการ        
  ค่าใช้สอย        
  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า 
  ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น 

       

    (1)โครงการประเพณีสงกรานต์ 148,750 188,520 152,614 0 150,000 0 150,000 
    (2)โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ 150,000 182,990 145,610 0 200,000 0 200,000 
    (3)โครงการประเพณีแข่งเรือ 0 37,400 0 0 0 0 0 
    (4)โครงการประเพณีลอยกระทง 0 51,337 0 0 0 0 0 
    (5)โครงการประเพณีเข้าพรรษา 15,000 28,200 14,900 0 15,000 0 15,000 
    (6)โครงการจัดงานของดีอําเภอน้ําโสม(รําบวงสรวงฯ) 0 0 0 0 0 100 15,000 

รวมค่าใช้สอย 313,750 488,447 313,124 0 365,000 4.10 380,000 
รวมงบด าเนินการ 313,750 488,447 313,124 0 365,000 4.10 380,000 

รวมแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/ 
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

 

313,750 
 

488,447 
 

313,124 
 

0 
 

365,000 
 

4.10 
 

380,000 
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5 

รายงานงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี 2560 

เทศบาลต าบลน้ าโสม อ าเภอน้ าโสม จังหวัดอุดรธานี 
รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
(1ก.ค.2559) 

ปี 2559 ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2560 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา        
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา        
  งบบุคลากร        
  หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า ค่าจ้างชั่วคราว        
  เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)        
     เงินเดือนพนักงาน 362,585 517,860 729,900 612,654 862,200 5.16 906,690 
     เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน 12,895 1,330 2,180 0 0 0 0 
     เงินประจําตําแหน่ง 0 0 0 0 0 100 60,000 
     ค่าจ้างพนักงานจ้าง 606,620 646,750 987,582 826,650 1,233,240 2.63 1,265,760 
     เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง 175,740 250,250 64,820 102,680 145,000 --.84 127,820 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,157,840 1,416,190 1,784,482 1,541,984 2,240,440 5.34 2,360,270 
รวมงบบุคลากร 1,157,840 1,416,190 1,784,482 1,541,981 2,240,440 5.34 2,360,270 

  งบด าเนินการ        
  ค่าตอบแทน        
     เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 0 9,680 0 0 0 0 0 
     ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 0 40,000 -50 20,000 
     ค่าเช่าบ้าน 0 16,100 27,600 27,600 40,000 -10 36,000 
     ค่าล่วงเวลา 0 39,360 0 0 0 0 0 

รวมค่าตอบแทน 0 65,140 27,600 27,600 80,000 -30 56,000 
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8
6 

รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

(1ก.ค.2559) 
ปี 2559 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2560 

ค่าใช้สอย        
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ        
      ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ 0 0 28,500 15,500 30,000 0 30,000 
      ค่าจ้างสํารวจขยายเขตไฟฟูาแรงต่ํา 0 0 0 0 5,400 -100 0 
    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า 
     ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น 

       

      (1)ค่าเดินทางไปราชการ 71,284 23,320 21,340 6,800 40,000 0 40,000 
      (2)ซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจําหมู่บ้าน 31,089.50 0 0 0 100,000 -100 0 
      ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน 0 33,266.57 221,990 20,000.40 30,000 66.60 50,000 

รวมค่าใช้สอย 102,373.50 56,586.57 271,830 42,300.40 205,400 -41.57 120,000 
   ค่าวัสดุ        
      วัสดุสํานักงาน 10,979 18,991 30,837 12,648 30,000 0 30,000 
      วัสดุคอมพิวเตอร์ 1,360 4,470 10,000 0 20,000 0 20,000 
      วัสดุการเกษตร 2,800 15,395 6,970 0 10,000 0 10,000 
      วัสดุยานพาหนะขนส่ง 34,393.91 0 7,510 0 100,000 -50 50,000 
      วัสดุงานช่าง 3,878.75 12,429.12 26,371.39 5,243 50,000 -100 0 
      วัสดุไฟฟูาและวิทยุ 83,450 188,971 94,240 0 200,000 0 200,000 
       วัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 0 0 0 20,355 0 0 0 
       วัสดกุ่อสร้าง 0 0 0 0 0 100 50,000 

รวมค่าวัสดุ 136,861.66 240,256.12 175,928.39 38,246 410,000 -12.19 360,000 
รวมงบด าเนินการ 239,235.20 361,982.69 447,758.39 108,146.40 695,400 -22.92 536,000 
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8
7 

รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

(1ก.ค.2559) 
ปี 2559 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2560 

   งบลงทุน        
   ค่าครุภัณฑ์        
   ครุภัณฑ์ส ารวจ        
         (1)เทปวัดระยะทาง 0 4,280 0 0 0 100 3,000 
         (2)เครื่องหาพิกัดGPS 0 0 25,000 0 0 0 0 
         (3)ล้อวัดระยะ 0 0 5,000 0 0 0 0 
  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ        
     (1)เครื่องกําเนิดไฟฟูา 0 25,400 0 0 0 0 0 
     (2)ไม้ชักฟิวส์ไฟฟูาแรงสูง 0 0 0 0 26,000 -100 0 
     (3)ถุงมือปูองกันไฟฟูาแรงสูง 0 0 0 0 6,000 -100 0 
   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์        
      (1)เครื่องปริ้นเตอร์ 0 4,990 0 0 16,000 -100 0 
      (2)คอมพิวเตอร์ 0 0 0 16,000 16,000 -100 0 
    ครุภัณฑ์โรงงาน        
       (1)สว่านโรตารี่ 0 0 0 0 0 0 0 
       (2)เครื่องเปุาลมโปลเวอร์ 0 0 2,800 0 0 0 0 
       (3)ปั้มลม 0 0 0 0 9,000 -100 0 
     ครุภัณฑ์ส านักงาน        
       (1)ตู้เก็บเอกสาร 0 0 7,980 0 0 0 0 
       (2)พัดลมเพดาน 0 0 19,368 0 29,400 -100 0 
       (3)เครื่องปรับอากาศ 0 0 0 0 0 100 44,000 
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รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

(1ก.ค.2559) 
ปี 2559 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2560 

    ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว        
       (1)เครื่องทําน้ําร้อนน้ําเย็น 6,000 0 0 0 0 100 6,500 
    ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่        
       (1)กล้องดิจิตอล 0 0 0 0 8,000 -100 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 6,000 34,670 60,148 16,000 110,400 -51.53 53,500 
   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง        
     (1)โครงการก่อสร้างหอถังสูง บ้านน้ําปด หมู่ 3 ต.น้ําโสม 
    อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี กว้าง5เมตรยาว 5เมตร สูง 12 เมตร 

 

242,000 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 242,000 0 0 0 0 0 0 
รวมงบลงทุน 248,000 34,670 60,148 16,000 110,400 -51.53 53,500 

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/ 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

1,645,075.20 
 

1,812,842.69 
 

2,292,388.39 
 

1,666,127.40 
 

3,046,240 
 

-3.16 
 

2,949,770 
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9 

รายงานงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี 2560 

เทศบาลต าบลน้ าโสม อ าเภอน้ าโสม จังหวัดอุดรธานี 
รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
(1ก.ค.2559) 

ปี 2559 ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2560 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา        
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน        
  งบลงทุน        
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง        
    (1)โครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมเทศบาลตําบลน้ํา 
    โสม อําเภอน้ําโสม จังหวัดอุดรธานี  

0 0 3,550,000 0 0 0 0 

    (2)โครงการก่อสร้างห้องน้ําปุาช้าบ้านโนนสวรรค์ หมู่ 6  
ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี กว้าง 4 เมตร ยาว 5 เมตร 
จํานวน 5 ห้อง 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
100 

 
186,200 

    (3)โครงการก่อสร้างห้องน้ําคนพิการ (สํานักงานเทศบาล
ตําบลน้ําโสม) หมู่ 8 ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี กว้าง 
2.30 เมตร ยาว 2.30 เมตร พื้นที่ 5.30 เมตร จํานวน 1 ห้อง 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
100 

 
145,400 

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 0 0 100 331,600 
รวมงบลงทุน 0 0 3,550,000 0 0 100 331,600 

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานก่อสร้าง
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
0 

 
0 

 
3,550,000 

 
0 

 
0 

 
100 

 
331,600 
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รายงานงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี 2560 

เทศบาลต าบลน้ าโสม อ าเภอน้ าโสม จังหวัดอุดรธานี 
รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
(1ก.ค.2559) 

ปี 2559 ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2560 

แผนงานงบกลาง        
งานงบกลาง        
          เงินสํารองจ่าย 279,284.56 415,779.10 384,667 132,749 830,000 -41.34 486,800 
          เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 559,716 358,980 306,850 317,437 352,000 36.36 480,000 
          เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 59,500 49,500 32,000 24,500 36,000 33.33 48,000 
          เงินช่วยเหลอืพิเศษ(เงินช่วยเหลือค่าทําศพ) 0 0 0 0 0 100 10,000 
          เบีย้ยงัชพีผูสู้งอายุ 0 3,957,800 0 0 0 100 8,733,600 
          เบีย้ยงัชพีคนพิการ 0 689,000 0 0 0 100 3,141,600 
     รายจ่ายตามข้อผูกพัน        
          (1)เงินสมทบ สปสช. 0 155,820 205,298 180,000 180,000 0 180,000 
          (2)เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 0 30,000 0 0 30,000 0 30,000 
          (3)เงินค่าบํารุงสมาคมสันนิบาต 29,400 41,300.67 3,270 0 0 100 57,000 
          (6)เงินสมทบ  กบท. 420,000 480,000 0 593,732.60 560,000 0 560,000 
          (7)เงินสมทบกองทุน กบข. 23,210 28,723 29,653 0 32,000 100 0 
          (8)เงินสมทบกองทุน กสจ. 5,358 6,135 6,430 0 7,000 8.14 7,570 
          (9)เงินสมทบ สทท. 0 0 0 0 0 0 0 
          (10)เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ(ชคบ.) 0 0 0 0 0 100 53,000 

รวมแผนงานงบกลาง/งานงบกลาง 1,376,468.60 6,213,037.77 968,168 1,248,418.60 2,027,000 580.19 13,787,570 
รวมทุกแผนงาน 1,376,468.60 41,700,343.91 968,168 1,248,418.60 48,000,000 34.37 64,500,000 
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  รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป  
ประจําปีงบประมาณ  2560 

เทศบาลตําบลน้ําโสม 
อําเภอน้ําโสม  จังหวัดอุดรธานี 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 8,019,440   บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 

แผนงานบริหารทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป         รวม  8,019,440    บาท 
งบบุคลากร          รวม  5,724,040    บาท 
  เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)       รวม  2,848,320    บาท 
 เงินเดือนนายก/รองนายก       จ านวน 725,760    บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบ 
แทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืน ของนายกเทศมนตรี  
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา 
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี  
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการ 
สภาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557  เป็นเงิน 725,760 บาท   
(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารทั่วไป ) 

เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก    จ านวน  180,000   บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง นายกเทศมนตรี  

รองนายกเทศมนตรี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
เงินเดือน  เงินค่าตอบแทน  และประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืน 
ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล  
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการ 
นายกเทศมนตรี   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเบี้ย 
ประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557  เป็นเงิน   
180,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารทั่วไป ) 

 เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก     จ านวน 180,000  บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ นายกเทศมนตรี  

รองนายกเทศมนตรี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
เงินเดือนเงินค่าตอบแทน  และประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืน 
ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรีประธานสภาเทศบาล  
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รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ 
นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเบี้ย 
ประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 เป็นเงิน  
180,000 บาท(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหาร 
ทั่วไป ) 

  เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี    จ านวน 207,360  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี  
และท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า 
ด้วยเงินเดือน  เงินค่าตอบแทน  และประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืน 
ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรีประธานสภาเทศบาล  
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก 
เทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  และการจ่ายเบี้ยประชุม 
กรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557   เป็นเงิน 207,360  
บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารทั่วไป ) 

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล    จ านวน   1,555,200  บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนประธานสภา รองประธาน  

สภา สมาชิกสภาเทศบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า 
ด้วยเงินเดือน  เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่าง 
อ่ืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรีประธานสภาเทศบาล  
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก 
เทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายเบี้ยประชุม 
กรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 เป็นเงิน 1,555,200 
 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารทั่วไป ) 

 
 

 เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)      รวม 2,875,720 บาท 
 เงินเดือนพนักงาน       จ านวน  1,906,920 บาท      

 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีสําหรับ 
 พนักงานเทศบาล เป็นเงิน 1,906,920 บาท (ปรากฏในแผนงาน 
 บริหารทั่วไป/งานบริหารทั่วไป )  

  เงินประจ าต าแหน่ง      จ านวน  144,000  บาท  
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้บริหาร(พนักงานเทศบาล)ที่มีสิทธิ  

ได้รับตามระเบียบฯ เป็นเงิน 144,000   บาท  (ปรากฏในแผนงาน 
บริหารทั่วไป/งานบริหารทั่วไป ) 
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 ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนพนักงานเทศบาล    จ านวน  84,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนของพนักงานเทศบาล ที่ได้รับ 
   เงินประจําตําแหน่งผู้บริหารในอัตราเดือนละ  7,000 บาท เป็นเงิน  
   84,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารทั่วไป) 
 ค่าจ้างพนักงานจ้าง       จ านวน  683,100 บาท   
   เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไปพนักงานจ้างตามภารกิจ  

เป็นเงิน683,100 บาท  (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหาร 
ทั่วไป ) 

 เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง     จ านวน 57,700บาท   
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้างทั่วไป  
   และพนักงานจ้างตามภารกิจตามประกาศ คณะกรรมการพนักงาน 
   เทศบาลจังหวัดอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล  
   ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของเทศบาล ได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพ  
   ชั่วคราว และค่าตอบแทนพิเศษ ตามหนังสือสั่งการด่วนที่สุด ที่  
   มท 0809.3/ว155ลงวันที่ 2ตุลาคม  2550เป็นเงิน 57,700 บาท 
   (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารทั่วไป ) 
 
งบด าเนินการ        รวม 2,135,400  บาท 
 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ     รวม 1,412,000  บาท 
 ค่าตอบแทน        รวม    462,000   บาท 
 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.  จ านวน   274,000   บาท 
    เพื่อจ่ายเป็น  
  (1)เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นส าหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า 
  และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลน้ าโสมเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล  
  ประจ าป)ี  ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 
  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าครองชีพ  
  ชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ พ.ศ.2548  

แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่3  พ.ศ.2551 เป็นเงิน 250,000 บาท(ปรากฏ 
ในแผนงานบริหารทั่วไป /งานบริหารทั่วไป ) 

                    (2) เงินค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับรองมาตรฐาน (Core Team) 
กรณีเทศบาลร้องขอให้ดําเนินการ เป็นเงิน 12,000 บาท (ปรากฏ 
ในแผนงานบริหารทั่วไป /งานบริหารทั่วไป ) 
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             (3)เงินค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินความพึงพอใจต่อการ 
    ให้บริการประชาชน                    

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินความพึงพอใจ 
ต่อการให้บริการประชาชน เป็นเงิน 12,000 บาท(ปรากฏในแผน 
งานบริหารทั่วไป /งานบริหารทั่วไป ) 

 ค่าเบี้ยประชุม      จ านวน 20,000  บาท    
   เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการที่สภาเทศบาลแต่งตั้ง  
   หรือกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย ตามระเบียบกระทรวง  
   มหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทน  
   อย่างอ่ืนของนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรีฯ  พ.ศ. 2547  
   และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที2่) พ.ศ.2548 เป็นเงิน 20,000 บาท(ปรากฏ 
   ในแผนงานบริหารทั่วไป /งานบริหารทั่วไป)  
 ค่าเช่าบ้าน       จ านวน  128,000  บาท     
   เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงิน  

ค่าเช่าบ้านตามระเบียบฯ  เป็นเงิน  128,000  บาท(ปรากฏใน 
แผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารทั่วไป) 

  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร     จ านวน  40,000  บาท     
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล 
   และผู้บริหารฯลฯ ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ เป็นเงิน 40,000 

บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป / งานบริหารทั่วไป) 
ค่าใช้สอย        รวม   813,000  บาท 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ      จ านวน   320,000 บาท 
  ( 1)ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร       

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมปริ้นเตอร์เพื่อใช้ใน 
งานสํานักปลัด กองวิชาการ กองคลัง กองช่าง  เป็นเงิน 70,000 บาท  
(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารทั่วไป)  ปรากฏในแผนพัฒนา 
สามปี 2560-2562 หน้า 91 

   ( 2)ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ    
    สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้ได้มาซี่งบริการใดๆ ดังนี้ ค่า 
   ลงทะเบียนในการฝึกอบรมต่างๆ  ค่าถ่ายเอกสาร   ค่าเย็บหนังสือ 
   หรือเข้าปกหนังสือ ของเทศบาล  ค่าระวางรถบรรทุกในการขนส่ง 
   ของหรือ ครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  
   ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน   ค่าจ้าง  เหมาบริการให้ผู้รับจ้าง 
   ทําการอย่างใดซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือ  
   สิ่งก่อสร้าง   ค่าซักฟอก   ค่าเบี้ยประกัน  ค่าติดตั้ง ไฟฟูา ค่าติดตั้ง 
   ประปา   ค่าติดตั้งโทรศัพท์   และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จัดอยู่ในรายจ่าย  
   ประเภทนี้ เป็นเงิน 250,000 บาท(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป/ 
   งานบริหารทั่วไป )   
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 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ   จ านวน       30,000     บาท 
(1) ค่ารับรองของเทศบาลที่มีความจ าเป็น 

เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองของเทศบาลที่มีความจําเป็นโดย 
ตั้งจ่ายไว้ไม่เกินร้อยละ 1ของรายได้จริงจากเงินรายได้ของเทศบาล 
ในปีงบประมาณท่ีล่วงมาแล้ว เป็นเงิน 20,000  บาท  ตามหนังสือ 
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 
2548 ( ปรากฏตามแผนงานบริหารทั่วไป / งานบริหารทั่วไป) 
(2) ค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือ 
 คณะอนุกรรมการ      

เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือ 
คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย 
ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4 / ว2381  
ลงวันที่  28 กรกฎาคม2548  เป็นเงิน 10,000 บาท (ปรากฏ 
ตามแผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารทั่วไป ) 
 

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอ่ืน  จ านวน  413,000   บาท 
   ( 1)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรเช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง   
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เก่ียวเนื่องกับการเดินทาง 
ไปราชการของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล 
และพนักงานจ้างฯลฯ เป็นเงิน 250,000 บาท  (ปรากฏในแผนงาน 
บริหารทั่วไป/งานบริหารทั่วไป ) 
(2)ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา   

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหรือจัดจ้างทําพวงมาลา  
พวงมาลัย พานพุ่ม ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ เป็นเงิน  5,000 บาท  
(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป/ งานบริหารทั่วไป ) 
(3) โครงการป้องกันการทุจริต                 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ  
ปูองกันการทุจริตและมาตรการ    แนวทางการปูองกันการทุจริตของ  
พนักงานเทศบาล เป็นเงิน 20,000  บาท (ปรากฏในแผนงานบริหาร 
ทั่วไป/งานบริหารทั่วไป )ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี   2560-2562  
หน้า 67 
(4) โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย               
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ  
ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน  เป็นเงิน 20,000  บาท  
(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารทั่วไป )ปรากฏในแผนพัฒนา 
สามปี2560-2562 หน้า72 
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(5) โครงการจัดงานของดีอ าเภอน้ าโสม               
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งธิดาน้ําโสมเข้าประกวดในงาน  
ของดีอําเภอน้ําโสมเพื่อเป็น ตัวแทนของอําเภอในการประกวดธิดาผ้าหมี่ขิด  
จังหวัดอุดรธานีเป็นเงิน 8,000  บาท    (ปรากฏ ในแผนงานบริหารทั่วไป/ 
งานบริหารทั่วไป )ปรากฏ ในแผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า72 
(6) โครงการจัดงานของดีอ าเภอน้ าโสม               
         เพ่ือจ่ายเปน็ค่าใช้จา่ยในการจัดนทิรรศการงานวันของดีอําเภอน้ําโสม  
เป็นเงิน 20,000  บาท     (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารทั่วไป) 
ปรากฏ ในแผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า77 
(7) โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์               
         เพ่ือจ่ายเปน็ค่าใช้จา่ยตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์  
เป็นเงิน 20,000 บาท    (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารทั่วไป ) 
ปรากฏ ในแผนพัฒนาสามปี 2560- 2562 หน้า77 
(8) โครงการจัดท าคู่มือประชาสัมพันธ์งานทะเบียนราษฎร์              

                             เพ่ือจ่ายเปน็ค่าจ้างเหมาในการจัดทําคูมื่องานทะเบียนราษฎร์  เป็นเงิน  
30,000  บาท    (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารทั่วไป )ปรากฏ  
ในแผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า70 
(9) โครงการเทศบาลยิ้มเคลื่อนที่             
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเทศาลยิ้มเคลื่อนในการให้ความรู้  
ในข้อกฎหมายต่างๆในการ ปฏิบัติงานของเทศบาลเช่น งานบริหารทั่วไป  
งานทะเบียนราษฎร์ งานปูองกันภัยฝุายพลเรือน   เป็นเงิน 10,000  บาท     
(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารทั่วไป )ปรากฏ ใน แผนพัฒนา 
สามปี 2560-2562 หน้า71 
(10)ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอาคารหอประชุมเทศบาลต าบลน้ าโสมแห่งใหม่ 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอาคารหอประชุมเทศบาลตําบลน้ําโสม 
แห่งใหม่  เป็นเงิน 30,000 บาท  (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหาร 
ทั่วไป )ปรากฏ ใน แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า96 
 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม      จ านวน  50,000  บาท      
            เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ  

และทรัพย์สินต่างๆ เช่น  ยานพาหนะ   โต๊ะ เก้าอ้ี เต้นท์   คอมพิวเตอร์  
เครื่องปริ้นต์เตอร์   ฯลฯเป็นเงิน 50,000 บาท (ปรากฏ ในแผนงานบริ 
หารทั่วไป / งานบริหารทั่วไป )  

ค่าวัสดุ        รวม  137,000      บาท 
   วัสดุส านักงาน 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เช่น  ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์  

ตราสัญลักษณ์ เสาธง เพื่อประดับในวันสําคัญของชาติ   กระดาษ   
ปากกา ดินสอ แฟูม  ฯลฯ เป็นเงิน 50,000  บาท( ปรากฏใน 
แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป  ) 
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  วัสดุงานบ้านงานครัว 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น    กระดาษชําระ  

ไม้กวาด  ไม้กวาดขนไก่  ผงซักฟอก น้ํายาล้างจาน จาน แก้ว  ถ้วย 
ที่นอน เตาไฟฟูา เตาแก๊ส  กระติกน้ําร้อน  ฯลฯ เป็นเงิน 20,000  
บาท(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป/ งานบริหารทั่วไป ) 

  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  ยางนอก  
   ยางใน  หัวเทียน  น้ํามันเบรค  กระจก  ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ  
   เป็นเงิน 30,000บาท(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป / งาน 
   บริหารทั่วไป )  
  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่เช่น แผ่นปูาย พู่กัน 
   สี   ฟิล์มสไลด์ รูปสีหรือขาวดํา  ที่ได้จากการล้าง อัด ขยายฯลฯ  
   เป็นเงิน 15,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป/งาน 
   บริหารทั่วไป )  
  วัสดุคอมพิวเตอร์ 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น  Diskette   Mouse  
   กระดาษต่อเนื่อง  หมึกพิมพ์ ผ้าหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์   หมึกเครื่อง 
   ปริ้นต์เตอร์ ฯลฯเป็นเงิน 20,000  บาท (ปรากฏในแผนงานบริหาร 
   ทั่วไป/งานบริหารทั่วไป )  
  วัสดุอื่นๆ       
  สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์อ่ืนๆที่ไม่เข้าประเภทค่าวัสดุใดๆ  
  เป็นเงิน 2,000บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารทั่วไป ) 
 

ค่าสาธารณูปโภค        รวม 723,400  บาท  
 ค่าไฟฟ้า           
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟูาที่ใช้ในสํานักงานเทศบาล และตลาดสด 
   สวนหย่อม และการใช้กระแสไฟฟูาสาธารณะ ในเขตเทศบาล   

เป็นเงิน  400,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 
/งานบริหารทั่วไป) 

 ค่าน้ าประปา        
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ําประปาที่ใช้ในสํานักงานเทศบาล ตลาดสด  

ห้องน้ําตลาดสด เป็นเงิน  150,000 บาท (ปรากฏในแผนงาน 
บริหารทั่วไป/งานบริหารทั่วไป) 

 ค่าโทรศัพท์        
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ทางใกล้ทางไกล ฯลฯ ที่ใช้ใน  
  สํานักงานเทศบาล ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเก่ียวกับการใช้บริการ  
  เช่น ค่าบํารุงรักษาสาย ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลข ฯลฯ  
  เป็นเงิน 30,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารทั่วไป) 
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 ค่าไปรษณีย์        
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ   
  ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร  ของหน่วยงานต่าง ๆ  

ของเทศบาล ในการติดต่อราชการ เป็นเงิน 20,000 บาท 
(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารทั่วไป) 

 ค่าบริการทางโทรคมนาคม      
  (1) เพ่ือจ่ายเป็นค่าสมาชิกอินเตอร์เน็ตในการติดต่อราชการ  

และข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน เป็นเงิน 100,000 บาท  
(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารทั่วไป) 
(2) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเช่าพ้ืนที่เว็บไซต์ (Hosting)  
และค่าจดทะเบียนโดเมน เป็นเงิน 3,000 บาท (ปรากฏใน 
แผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารทั่วไป) 
(3)เพ่ือจ่ายเป็นค่าสมาชิกอินเตอร์เน็ตในการติดต่อราชการ 
การบันทึกบัญชี Elaas,EGP,Eplantและข้อมูลข่าวสารของ 
หน่วยงาน เป็นเงิน 20,400 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหาร 
ทั่วไป/งานบริหารทั่วไป) 
 

งบลงทุน       รวม    10,000      บาท 
 ค่าครุภัณฑ์      รวม    10,000      บาท  
 ครุภัณฑ์ส านักงาน      รวม    10,000     บาท 

(1) ตู้เก็บเอกสาร 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานทึบ 2 บานจํานวน   
๒ หลังๆละ  5,000 บาท เป็นเงิน  10,000 บาท ราคาตาม 
ท้องตลาด  (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป /งานบริหาร 
ทั่วไป)  และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560-2562  หน้า  102 

   

งบเงินอุดหนุน         รวม 150,000   บาท 
 หมวดเงินอุดหนุน       รวม 100,000   บาท 
 เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     รวม 30,000 บาท 
 (1)อุดหนุนองค์การบริหารส่วนต าบล โสมเยี่ยม 

เพ่ืออุดหนุนการดําเนินงานของศูนย์ข้อมลข่าวสารการซื้อการจ้างของ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอําเภอ เป็นเงิน 30,000 บาทปรากฏ 
ในแผนงานบริหารทั่วไป /งานบริหารทั่วไป )และปรากฏในแผนพัฒนา 
สามปี 2560-2562  หน้า  73 

 เงินอุดหนุนส่วนราชการ       รวม 50,000 บาท 
 (1)อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอน้ าโสม  

ตามโครงการสนับสนุนการรับบริจาคโลหิต เป็นเงิน 10,000 บาท  ปรากฏ 
ในแผนงานบริหารทั่วไป /งานบริหารทั่วไป ) และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  
2560-2562  หน้า  73 
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 (2)อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอน้ าโสม 
ตามโครงการงานรัฐพิธีและวันสําคัญ เป็นเงิน 20,000 บาทปรากฏใน 
แผนงานบริหารทั่วไป /งานบริหารทั่วไป ) และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  
2560-2562  หน้า  73 

 (3)อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอน้ าโสม 
ตามโครงการอุดหนุนงานประจําปีงานทุ่งศรีเมืองอุดรธานี เป็นเงิน 20,000 บาท 
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป /งานบริหารทั่วไป ) และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  
2560-2562  หน้า  73 

 (4)อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอน้ าโสม 
ตามโครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นเงิน 50,000 บาทปรากฏ 
ในแผนงานบริหารทั่วไป /งานบริหารทั่วไป ) และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  
2560-2562  หน้า 72  

 
 เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณะประโยชน์   รวม 20,000 บาท 
 (1)อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี 

ตามโครงการวันชาวอุดรร่วมใจให้กาชาดเพ่ือสนับสนุนกิจการของกาชาดและ  
ประชาสัมพันธ์งานของจังหวัดในการบรรเทาความเดือดร้อนความทุกข์ยากของ  
ประชาชน เป็นเงิน 20,000 บาท  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป /งานบริหาร 
ทั่วไป ) และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560-2562  หน้า  72 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป  
ประจําปีงบประมาณ  2560 

เทศบาลตําบลน้ําโสม 
อําเภอน้ําโสม  จังหวัดอุดรธานี 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  1,479,160  บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 

แผนงานบริหารทั่วไป 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ       รวม  1,479,160  บาท 
 งบบุคลากร         รวม 1,197,160  บาท 
 เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)       รวม  1,197,160  บาท 
   เงินเดือนพนักงาน        จ านวน   865,140 บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีสําหรับ 
พนักงานเทศบาล  เป็นเงิน 865,140 บาท (ปรากฏในแผนงาน 
บริหารทั่วไป/งานวางแผนสถิติและวิชาการ ) 

   เงินประจ าต าแหน่ง        จ านวน 60,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้บริหาร(พนักงานเทศบาล)ที่ม ี  
สิทธิได้รับตามระเบียบฯ เป็นเงิน 60,000 บาท (ปรากฏในแผนงาน 
บริหารทั่วไป/งานวางแผนสถิติและวิชาการ ) 

   ค่าจ้างพนักงานจ้าง        จ านวน  236,020 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไปพนักงานจ้างตามภารกิจ  

เป็นเงิน 236,020 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป/งานวาง 
แผนสถิติและวิชาการ)  

 เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง      จ านวน  36,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้างทั่วไป  
   และพนักงานจ้างตามภารกิจตามประกาศ คณะกรรมการพนักงาน 
   เทศบาลจังหวัดอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล  
   ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของเทศบาล ได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพ  
   ชั่วคราว และค่าตอบแทนพิเศษ ตามหนังสือสั่งการด่วนที่สุด ที่  
   มท 0809.3/ว155ลงวันที่ 2ตุลาคม2550  เป็นเงิน 36,000 บาท 

(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป/ งานวางแผนสถิติและวิชาการ) 
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งบด าเนินการ                        รวม 266,000 บาท 
 ค่าตอบแทน                    รวม   36,000  บาท 
 ค่าเช่าบ้าน            
   เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงิน  

ค่าเช่าบ้านตามระเบียบฯ  เป็นเงิน 36,000 บาท (ปรากฏใน 
แผนงานบริหารทั่วไป/ งานวางแผนสถิติและวิชาการ  ) 

 ค่าใช้สอย                       รวม  150,000 บาท 
 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       จ านวน     80,000  บาท 
   (1)ค่าจ้างเหมาบริการในการจัดท าวารสารของเทศบาล  
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการจัดทําวารสารของเทศบาล  
   ตําบลน้ําโสม เป็นเงิน 30,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 

/งานวางแผนสถิติและวิชาการ  )ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560- 
2562 หน้า75 

   (2)ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ   
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการงานอ่ืนๆในกองวิชาการฯ 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร ค่า  
   ธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาอ่ืน ฯลฯ  
   เป็นเงิน  50,000  บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป/ 
   งานวางแผนสถิติและวิชาการ  )   
 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอ่ืน         จ านวน  60,000 บาท 

(1)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช 

อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง   
ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก ฯลฯเป็นเงิน  30,000 บาท (ปรากฏ 
ในแผนงานบริหารทั่วไป/งานวางแผนสถิติและวิชาการ )  

   (2)โครงการปรับปรุงและบูรณาการการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบูรณาการการจัดทํา  

แผนพัฒนาสามปี เป็นเงิน 30,000 บาท (ปรากฏในแผนงาน 
บริหารทั่วไป/งานวางแผนสถิติและวิชาการ )ปรากฏในแผนพัฒนา 
สามปี 2560-2562 หน้า68 

 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม              จ านวน 10,000 บาท  
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ และ สิ่งก่อสร้าง 
    ต่าง ๆ  เช่น    โต๊ะ เก้าอ้ี   คอมพิวเตอร์ สิ่งก่อสร้างของเทศบาล   
    ฯลฯ  เป็นเงิน 10,000   บาท(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป/ 
    งานวางแผนสถิติและวิชาการ)  
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 ค่าวัสดุ          รวม 80,000บาท 
 วัสดุส านักงาน  
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ  ปากกา ดินสอ  
     เครื่องเขียนแบบพิมพ์  เป็นต้น เป็นเงิน 40,000บาท (ปรากฏในแผน 
    งานบริหารทั่วไป/งานวางแผนสถิติและวิชาการ  )  
 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่เช่น แผ่นปูาย พู่กัน 
   สี   ฟิล์มสไลด์ รูปสีหรือขาวดํา  ที่ได้จากการล้าง อัด ขยายฯลฯ  
    เป็นเงิน 10,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป/งานวาง 
    แผนสถิติและวิชาการ  ) 
 วัสดุคอมพิวเตอร์  
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น  Diskette   Mouse  
   หมึกปริ้นเตอร์  กระดาษต่อเนื่อง ผ้าหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ฯลฯ  
    เป็นเงิน 30,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป/งานวาง 
    แผนสถิติและวิชาการ  )  
 
 งบลงทุน         รวม  16,000 บาท 
  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ     รวม 16,000  บาท  

ค่าครุภัณฑ์        รวม  16,000  บาท 
         ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์      รวม  16,000  บาท 
  เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน  (จอไม่น้อย 

กว่า 18.5 นิ้ว)มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU)ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก 
(2core  )มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.3GHz หรือ 
ดีกว่าจํานวน 1 หน่วย มีหน่วยความจํา  (RAM)ชนิด DDR3 หรือดีกว่า  
มีขนาดไม่น้อยกว่า4 GB มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล(Hard Drive)ชนิด SATA  
หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1TB หรือ ชนิด Solid State Disk  
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 GB จํานวน 1 หน่วย  มีDVD-RW หรือ 
ดีกว่าจํานวน1หน่วยมีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย(Network Interface) 
แบบ10/100/1000 Bast-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า1 ช่อง มีแปูน 
พิมพ์และเมาส์ มีจอภาพแบบLCDหรือดีกว่ามีContrast Ratioไม่น้อยกว่า  
600:1และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้วจํานวน1 หน่วย จํานวน1 เครื่อง  
เป็นเงิน 16,000 บาทราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน 

    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป/งานวางแผนสถิติ 
    และวิชาการ  )ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า105 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป  
ประจําปีงบประมาณ  2560 

เทศบาลตําบลน้ําโสม 
อําเภอน้ําโสม  จังหวัดอุดรธานี 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 4,979,390 บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 

แผนงานบริหารทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง                รวม    4,979,390  บาท 
 งบบุคลากร         รวม   2,336,390  บาท 
  เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)      รวม     2,336,390  บาท 
 เงินเดือนพนักงาน       จ านวน   1,288,320  บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีสําหรับ 
พนักงานเทศบาล  เป็นเงิน 1,288,320  บาท (ปรากฏในแผนงาน 
บริหารทั่วไป/งานบริหารงานคลัง )  

 เงินประจ าต าแหน่ง       จ านวน  103,200 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้บริหาร(พนักงานเทศบาล)ที่มีสิทธิ  

ได้รับตามระเบียบฯ เป็นเงิน 103,200  บาท  (ปรากฏในแผนงาน 
บริหารทั่วไป/งานบริหารงานคลัง ) 

   ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนพนักงานเทศบาล    จ านวน  67,200  บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนพนักงานเทศบาลที่ได้รับ  

เงินประจําตําแหน่งผู้บริหารในอัตราเดือนละ 5,600 บาท จํานวน  
12 เดือนเป็นเงิน 67,200บาท(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป/ 
งานบริหารงานคลัง) 

 ค่าจ้างพนักงานจ้าง       จ านวน  831,510  บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไปพนักงานจ้างตามภารกิจ  

เป็นเงิน 831,510บาท(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหาร 
งานคลัง )  

 เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง     จ านวน 46,160  บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้างทั่วไป  
   และพนักงานจ้างตามภารกิจตามประกาศ คณะกรรมการพนักงาน 
   เทศบาลจังหวัดอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล  
   ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของเทศบาล ได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพ  
   ชั่วคราว และค่าตอบแทนพิเศษ ตามหนังสือสั่งการด่วนที่สุด ที่  
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   มท 0809.3/ว155ลงวันที่ 2ตุลาคม2550 เป็นเงิน 46,160 บาท 
(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารงานคลัง ) 
 

งบด าเนินการ                   รวม  1,798,000 บาท 
  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ               รวม  1,798,000 บาท 
  ค่าตอบแทน                 รวม   122,000   บาท 
  ค่าเช่าบ้าน                
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงิน 
   ค่าเช่าบ้านตามระเบียบฯ  เป็นเงิน 92,000 บาท (ปรากฏใน 
   แผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารงานคลัง ) 
  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร           
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและ 
   ผู้บริหารฯลฯ ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ เป็นเงิน  30,000 บาท  
   (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป / งานบริหารคลัง ) 
    

 ค่าใช้สอย         รวม   766,000   บาท 
 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ      จ านวน  476,000  บาท 
   (1) ค่าจ้างเหมาบริการตามโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ 
    ทะเบียนทรัพย์สิน  
    เพ่ือรวบรวมข้อมูลด้านการคลัง จัดเก็บภาษีอย่าง 
   มีระบบสามารถตรวจสอบได้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ให้ประโยชน์ 
   ในการบริหารงานของเทศบาล เป็นเงิน  300,000  บาท  
   (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารงานคลัง) ปรากฏ 
   ตามแผนพัฒนาสามปี  2560 – 2562 หน้า 91 
   ( 2) ค่าจ้างเหมาบริการเก็บเงินค่าขยะ 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการตามโครงการจ้างเหมา 
   บริการเก็บเงินค่าขยะจํานวน 1 คน อัตราเดือนละ 8,000 บาท  
   เป็นเงิน 96,000 บาท  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  
   / งานบริหารคลัง )ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี  2560–2562  
   หน้า  92 
    (3)ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการงานอ่ืนๆในกองคลังเป็นค่าเย็บ 
   หนังสือ  เข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียน 
   ต่าง ๆ  ค่าจ้างเหมาอ่ืน ฯลฯ เป็นเงิน 80,000 บาท(ปรากฏในแผนงาน 
   บริหารงานทั่วไป / งานบริหารคลัง ) 
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 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอ่ืน   จ านวน 260,000  บาท 
(1)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอก 
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง   
ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พักฯลฯ เป็นเงิน  60,000 บาท (ปรากฏใน 
แผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารงานคลัง)    

   (2) โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพด้าน 
   บริหารงานคลัง  
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานในการ 
   เพ่ิมพูนความรู้ให้แก่บุคลากรของเทศบาลตําบลน้ําโสม,คณะผู้บริหาร 
   และสมาชิกสภา ผู้นําชุมชน ฯลฯ ทางด้านพัสดุ การบัญชี การจัด 
   เก็บรายได้ แผนที่ภาษี พัฒนากลุ่มอาชีพต่าง ๆ เป็นเงิน200,000  
   บาท  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป / งานบริหารคลัง )  
   ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี  2560–2562 หน้า  86 

 
 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม      จ านวน 30,000 บาท  
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ ต่าง ๆ เช่น  
    ยานพาหนะ เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอ้ี คอมพิวเตอร์  ฯลฯ  
    เป็นเงิน 30,000   บาท(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป/ 
    งานบริหารงานคลัง  ) 
 ค่าวัสดุ         รวม     910,000  บาท 
 วัสดุส านักงาน  
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ  ปากกา ดินสอ  
     เครื่องเขียนแบบพิมพ์  ฯลฯ เป็นเงิน 50,000บาท (ปรากฏในแผน 
    งานบริหารทั่วไป/งานบริหารงานคลัง   ) 
 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่เช่น แผ่นปูาย พู่กัน 
   สี   ฟิล์มสไลด์ รูปสีหรือขาวดํา  ที่ได้จากการล้าง อัด ขยายฯลฯ  
   เป็นเงิน 10,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารงานคลัง  ) 
 วัสดุคอมพิวเตอร์  
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น  Diskette   Mouse  
   หมึกปริ้นเตอร์  กระดาษต่อเนื่อง ผ้าหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ฯลฯ   
   เป็นเงิน 50,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหาร 
   งานคลัง )  
 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  สําหรับรถยนต์และ 
   รถจักรยานยนต์ส่วนกลางของเทศบาลตําบลน้ําโสม  เป็นเงิน 
   800,000  บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารงานคลัง  ) 
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งบลงทุน        รวม  845,000  บาท 

ค่าครุภัณฑ์       รวม  845,000 บาท  
         ครุภัณฑ์ส านักงาน     รวม 16,000  บาท 

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานทึบ 2 บาน  

จํานวน 2 ตู้ๆละ5,000บาท เป็นเงิน10,000 บาท (ปรากฏ 
ในแผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารงานคลัง  )ปรากฏในแผน 
พัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า92 

  เก้าอ้ีท างาน จ านวน 2 ตัว   
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีทํางาน บุฟองน้ําอย่างดี ท้าวแขน  

หุ้มนวม โครงเหล็ก ปรับขึ้นลงด้วยระบบไฮโดรลิค หมุนได้โดยรอบ 
ปรับระดับการโยกเอนและล๊อคได้หุ้มด้วยหนัง PVCอย่างหนา สีดํา  
ขนาด 54x57x103 – 115   เซนติเมตร   2 ตัว ตัวละ 3,000 บาท  
เป็นเงิน 6,000 บาท(ราคาตามท้องตลาด) (ปรากฏในแผนงานบริหาร 
ทั่วไป/งานบริหารงานคลัง)(ปรากฏในแผนพัฒนาสาม ปี2560-2562  หน้า 

 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์     รวม 42,000 บาท  
 คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก   

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโน้ตบุ๊ก คุณลักษณะพ้ืนฐาน มีหน่วย 
   ประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2core)  
   จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า  
   ดังนี้.-ในกรณีที่มีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory  
   ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐาน 
   ไม่น้อยกว่า 2.1 GHZ และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก  
   (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ 

ในกรณีที่มีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย 
กว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า  
2.4 GHZ มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า  
ขนาดไม่น้อยกว่า 8GBมีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาด 
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จํานวน 1 หน่วยมีจอภาพท่ีรองรับความ 
ละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า  
12 นิ้ว มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย มีช่องเชื่อมต่อ 
ระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000  
Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่องสามารถใช้งานได้ 
ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b,g,n)และBluetoothจํานวน2เครื่อง 
เครื่องละ21,000บาท เป็นเงิน 42,000 บาท(ราคาตามเกณฑ์ราคา 
กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัรพ์คอมพิวเตอร์) (ปรากฏในแผน 
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งานบริหารทั่วไป/งานบริหารงานคลัง  ) ปรากฏในแผนพัฒนา 
สามปี2560-2562 หน้า99 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     รวม  787,000 บาท 
  รถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแคบ   

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแคบ ขนาด  
   1ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ (แบบดับ 
   เบิ้ลแคบ)  จํานวน 1 คัน  เพ่ือใช้ประสานงานกับหน่วยงานราชการอ่ืน ๆ  
   ออกสํารวจภาษี จัดเก็บภาษี   เงินค่าขยะมูลฝอย แผนที่ภาษี   นําส่งเงิน 
   ฝากธนาคาร ฯลฯจํานวน 1 คันๆละ787,000 บาท เป็นเงิน 787,000 
   บาท (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์) (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป/ 
   งานบริหารงานคลัง ) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า92 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป  
ประจําปีงบประมาณ  2560 

เทศบาลตําบลน้ําโสม 
อําเภอน้ําโสม  จังหวัดอุดรธานี 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น   1,752,990 บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 

แผนงานรักษาความสงบภายใน 
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน    รวม     1,752,990 บาท 
 งบบุคลากร         รวม     1,165,490 บาท 
  เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)       รวม 1,165,490 บาท 
  เงินเดือนพนักงาน            จ านวน 207,240 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี 
สําหรับพนักงานเทศบาล เป็นเงิน  207,240บาท (ปรากฏ 
ในแผนงานรักษาความสงบภายใน/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
การรักษาความสงบภายใน) 

 ค่าจ้างพนักงานจ้าง          จ านวน  888,250 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไปพนักงานจ้างตามภารกิจ  

เป็นเงิน 888,250บาท (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน/ 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน) 

  เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง         จ านวน  70,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้างทั่วไป  
   และพนักงานจ้างตามภารกิจตามประกาศ คณะกรรมการพนักงาน 
   เทศบาลจังหวัดอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล  
   ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของเทศบาล ได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพ  
   ชั่วคราว และค่าตอบแทนพิเศษ ตามหนังสือสั่งการด่วนที่สุด ที่  
   มท0809.5/ว 81ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557  เป็นเงิน 70,000 
   บาท(ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน/งานบริหารทั่วไป 
   เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน) 

 
 
 
 
 



109 

 

            

 งบด าเนินการ        รวม     533,000 บาท 
 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ      รวม   533,000 บาท  
 ค่าตอบแทน         รวม    50,000 บาท 
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์ต่อ อปท.       จ านวน 50,000 บาท  
   ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน      
   เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือนที่ปฏิบัติ  
   หน้าที่ตามคําสั่งใช้ ของผู้อํานวยการศูนย์  เป็นเงิน 50,000  บาท  
   (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
   การรักษาความสงบภายใน) 
 
 ค่าใช้สอย               รวม 193,000 บาท  
  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ            รวม   20,000 บาท  
    ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ  
   เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมต่าง ๆ  ของพนักงาน   
   เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างในงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   
   เป็นเงิน 20,000  บาท(ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน/ 
   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน) 
  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอ่ืน  รวม  123,000 บาท 

(1)โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิก อปพร. ในการตั้งจุดบริการ 

ประชาชนในช่วงเทศบาลปีใหม่จํานวน  7  วันๆ ละ 10  คน ๆ  ละ  
200 บาท เป็นเงิน 14,000 บาท  (ปรากฏตามแผนงานรักษาความสงบ 
ภายใน/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)  และ 
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560-2562) หน้า 71 
(2)โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิก  อปพร. ในการตั้งจุดบริการ 
ประชาชนในช่วงเทศบาลสงกรานต์  จํานวน  7  วันๆ ละ 10  คน ๆ   
ละ 200 บาท เป็นเงิน 14,000 บาท  (ปรากฏตามแผนงานรักษาความ 
สงบภายใน/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)  และ 
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560-2562) หน้า 71 

  (3)โครงการกิจกรรมเนื่องในวัน อปพร.   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการกิจกรรมเนื่องในวัน อปพร.   

เป็นเงิน  15,000 บาท (ปรากฏตามแผนงานรักษาความสงบภายใน/ 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)  และปรากฏใน 
แผนพัฒนาสามปี 2560-2562) หน้า 71 
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(4)โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
เพ่ือฝึกอบรมเยาวชนให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด  หรือเยาวชน 

และผู้ที่สนใจในเขตเทศบาลจํานวน  12  ชุมชน  เป็นเงิน 50,000 บาท  
(ปรากฏตามแผนงานรักษาความสงบภายใน/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
การรักษาความสงบภายใน )และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560- 
2562 หน้า 69 
 (5) โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกเตรียมความพร้อมในการปูองกันภัย 
ต่างๆ ของเจ้าหน้าที่และสมาชิก  อปพร. เป็นเงิน  30,000 บาท(ปรากฏตาม 
แผนงานรักษาความสงบภายใน/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ 
ภายใน)  และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560-2562  หน้า  74 
 

 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม      จ านวน  50,000    บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ  เช่น ยานพาหนะ  
    เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอ้ี คอมพิวเตอร์ สิ่งก่อสร้างของเทศบาล ฯลฯ   
    เป็นเงิน 50,000 บาท (ปรากฏตามแผนงานรักษาความสงบภายใน/ 
    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน) 
 ค่าวัสดุ        รวม   290,000  บาท 
   วัสดุส านักงาน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เช่น  ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์  
ตราสัญลักษณ์ เสาธง เพื่อประดับในวันสําคัญของชาติ   กระดาษ   
กระดาษไข  ปากกา แฟูม  ฯลฯ เป็นเงิน 20,000  บาท  (ปรากฏ 
ตามแผนงานรักษาความสงบภายใน/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
การรักษาความสงบภายใน) 

  วัสดุก่อสร้าง 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง  เช่น  ไม้ต่าง ๆ  สี   ทินเนอร์ตะปู   
   ฯลฯ  เป็นเงิน 20,000  บาท (ปรากฏตามแผนงานรักษาความสงบ 
   ภายใน/ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน) 
  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  ยางนอก  ยางใน   
   หัวเทียน  น้ํามันเบรค กระจก ฟิล์มกรองแสง ฯลฯเป็นเงิน 50,000 บาท  
   (ปรากฏตามแผนงานรักษาความสงบภายใน/ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
   การรักษาความสงบภายใน) 
  วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  เช่น  สารเคมีดับ 

เพลิง ออกซิเจน น้ํายาต่างๆ สายยาง  ถุงมือ ฯลฯ เป็นเงิน 30,000 บาท   
(ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน  /งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ 
รักษาความสงบภายใน) 
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  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่เช่น แผ่นปูาย พู่กัน  สี    
   ฟิล์มสไลด์ รูปสีหรือขาวดํา  ที่ได้จากการล้าง อัด ขยายฯลฯ  เป็นเงิน  
   20 ,000 บาท (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน  /งานบริหาร 
   ทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน ) 
   วัสดุคอมพิวเตอร์ 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น  Diskette   Mouse   
   กระดาษต่อเนื่อง ผ้าหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ฯลฯ เป็นเงิน 20,000 บาท   
   (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ 
   รักษาความสงบภายใน) 
   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออะไหล่วิทยุสื่อสารและวัสดุไฟฟูาอ่ืน ๆ ที่จําเป็น   
   เช่น เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม ไมโครโฟน ขาตั้งไม   
   โครโฟน เป็นต้น  เป็นเงิน 30,000 บาท ( ปรากฏในแผนงานรักษา 
   ความสงบภายใน /งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน) 
  วัสดุอื่น ๆ    
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆ ที่มิได้กําหนดไว้ข้างต้น เช่น วัสดุเครื่องดับ 
   เพลิงต่าง ๆ เช่น  ซีลลูกยาง  น๊อต  นกหวีด  ไฟฉาย   ข้อต่อ  ท่อดูด   
   ท่อส่งน้ําดับเพลิง  ประเก็นชิ้นส่วนประกอบเครื่องดับเพลิง กรวยจราจร   
   แผงกันจราจร ฯลฯ เป็นเงิน 100,000  บาท (ปรากฏในแผนงานการรักษา 
   ความสงบภายใน/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน) 
   
 งบลงทุน         รวม   54,500 บาท 

ค่าครุภัณฑ์        รวม   54,500 บาท 
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว      รวม   6,500   บาท  

เครื่องท าน้ าร้อนน้ าเย็น 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทําน้ําร้อนน้ําเย็น  เพ่ือบริการประชาชน  
  ที่มาติดต่อราชการ เป็นถังน้ําเย็นปั๊มขึ้นรูป ปลอดภัยไร้สารตะก่ัว   
  ตัวตู้ด้านหน้าทําจากพลาสติกคุณภาพดีปลอดภัยทนทานต่อการผุกร่อน   
  ระบบคอมเพรสเซอร์ ทําความเย็นรวดเร็ว และใช้สารทําความเย็นที่   
  ไม่มีส่วนผสมของสาร CFC  ให้น้ําร้อนอุณหภูมิ 85 – 95 องศาเซลเซียส    
  ไฟแสดงสถานการณ์ทํางานทั้ง น้ําร้อน-น้ําเย็น ไฟจะเปลี่ยนสี หากระบบ 
  ทํางานเต็มที่  ระบบนิรภัยที่หัวจ่าย น้ําร้อน ปูองกันน้ําร้อนลวก โดยน้ํา 
  ร้อนจะไม่ไหล หากไม่กดปุุมนิรภัยปลดล็อก  ขนาด   กว้าง 305 มม.    
  สูง 1,080 มม. ลึก 380 มม.จํานวน 1 เครื่อง เครื่องละ  6,500  บาท   
  เป็นเงิน  6,500  บาท   (ราคาตามท้องตลาด)   (ปรากฏตามแผนงาน 
  รักษาความสงบภายใน/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ รักษาความสงบ 
  ภายใน) และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 101  
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ       รวม  20,000  บาท  
เครื่องปั่นไฟ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องยนต์ปั่นไฟเบนซิน 5.0 kw  กุญแจสตาร์ท   
ขนาดเครื่องยนต์ 13 hp (389 cm3)  กระแสไฟออก ( 220 v )   
5000-5500w.  ทํางานต่อเนื่องได้นาน 11 ชั่วโมง  เป็นเงิน  20,000  บาท   
(ราคาตามท้องตลาด)(ปรากฏตามแผนงานรักษาความสงบภายใน /งาน 
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)  และปรากฏในแผนพัฒนา 
สามปี 2560-2562 หน้า 102 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       รวม 28,000  บาท  
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเชอร์/ชนิดLED สีแบบNetwork 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED   สีแบบ Network  
มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi   มีความเร็วในการ 
พิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาท(ีppm) มีความเร็วในการพิมพ์ 
ร่างสีไม่น้อยกว่า 18หน้าต่อนาท(ีppm)มีหน่วยความจํา(Memory)ขนาด 
ไม่น้อยกว่า128 MB สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ มีช่องเชื่อม 
( Interface ) แบบ ParallelหรือUSB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า  
1 ช่อง มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)แบบ10/100  
Base-Tหรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่องหรือสามารถใช้งานผ่านเครือ 
ข่ายไร้สาย(Wi-Fi)ได้ สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,LegalและCustomโดย 
มีถาดใส่กระดาษไม่น้อยกว่า250 แผ่นจํานวน1 เครื่อง เป็นเงิน 12,000บาท  
ราคาตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    
(ปรากฏตามแผนงานรักษาความสงบภายใน /งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ 
รักษาความสงบภายใน)และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 104 

 คอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน  (จอไม่น้อยกว่า  
18.5 นิ้ว)มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU)ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก(2core  ) 
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.3GHz หรือดีกว่าจํานวน  
1 หน่วย มีหน่วยความจํา  (RAM)ชนิด DDR3 หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า 
4 GB มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล(Hard Drive)ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความ 
จุไม่น้อยกว่า 1TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  
100 GB จํานวน 1 หน่วย  มีDVD-RW หรือดีกว่าจํานวน1หน่วยมีช่อง 
เชื่อมต่อระบบเครือข่าย(Network Interface)แบบ10/100/1000 Bast-T  
หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า1 ช่อง มีแปูนพิมพ์และเมาส์ มีจอภาพแบบ 
LCDหรือดีกว่ามีContrast Ratioไม่น้อยกว่า 600:1และมีขนาดไม่น้อยกว่า  
18.5 นิ้วจํานวน1 หน่วย จํานวน1 เครื่อง เป็นเงิน 16,000 บาทราคา 
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(ปรากฏ 
ตามแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา 
ความสงบภายใน)  และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 104  
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป  
ประจําปีงบประมาณ  2560 

เทศบาลตําบลน้ําโสม 
อําเภอน้ําโสม  จังหวัดอุดรธานี 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น   135,000 บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 

แผนงานรักษาความสงบภายใน 
งานเทศกิจ         รวม  135,000 บาท 
 งบบุคลากร         รวม  120,000 บาท 
 เงินเดือนเงินเดือน(ฝ่ายประจ า)      รวม  120,000 บาท 
 ค่าจ้างพนักงานจ้าง         จ านวน 108,000 บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไปพนักงานจ้างตามภารกิจ  

เป็นเงิน 108,000 บาท (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน/ 
งานเทศกิจ) 

       เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง        จ านวน 12,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้างทั่วไป 
และพนักงานจ้างตามภารกิจตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน 
เทศบาลจังหวัดอุดรธานี เรื่องหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล  
ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 
และค่าตอบแทนพิเศษ ตามหนังสือสั่งการด่วนที่สุดที่ มท 0809.3/ 
ว155ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2550 เป็นเงิน 12,000บาท (ปรากฏในแผน 
งานรักษาความสงบภายใน/งานเทศกิจ) 
 

งบด าเนินการ         รวม   15,000 บาท 
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ      รวม     15,000 บาท  
ค่าใช้สอย         รวม 10,000 บาท  
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ      รวม 10,000 บาท  
  ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ  
   เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมต่าง ๆ  ของพนักงาน   
   เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างในงานเทศกิจ เป็นเงิน  10,000  บาท  
   (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน/งานเทศกิจ) 
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ค่าวัสดุ        รวม   5,000 บาท 
  วัสดุอื่น ๆ    
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆ ที่มิได้กําหนดไว้ข้างต้นเช่นวัสดุเครื่องดับ 
   เพลิงต่าง ๆ เช่น  ซีลลูกยาง  น๊อต  นกหวีด  ไฟฉาย   ข้อต่อ  ท่อดูด   
   ท่อส่งน้ําดับเพลิง ประเก็นชิ้นส่วนประกอบเครื่องดับเพลิง กรวยจราจร   
   แผงกันจราจร ฯลฯ เป็นเงิน 5,000 บาท(ปรากฏในแผนงานการรักษา 
   ความสงบภายใน/งานเทศกิจ) 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป  
ประจําปีงบประมาณ  2560 

เทศบาลตําบลน้ําโสม 
อําเภอน้ําโสม  จังหวัดอุดรธานี 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 16,393,540  บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 

แผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา      รวม  16,393,540 บาท 
งบบุคลากร         รวม    9,148,650 บาท 
  เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)        รวม    9,148,650 บาท 
       เงินเดือนพนักงาน        จ านวน   549,920 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีสําหรับ 

พนักงานเทศบาลเป็นเงิน  549,920 บาท (ปรากฏในแผนงาน 
การศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ) 

       เงินประจ าต าแหน่ง        จ านวน  42,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้บริหาร(พนักงานเทศบาล)ที่ม ี
สิทธิได้รับตามระเบียบฯ เป็นเงิน 42,000 บาท(ปรากฏในแผน 
งานการศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ) 

 เงินเดือนข้าราชการครู       จ านวน  3,762,840 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่ 
    ข้าราชการครู สังกัดโรงเรียนเทศบาลตําบลน้ําโสม    เป็นเงิน 
    3,762,840  บาท(ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานบริหาร 
    ทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา) 
  เงินเพิ่มต่างๆของข้าราชการครู      จ านวน  260,400  บาท 
    (1)เงินวิทยฐานะช านาญการ 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าวิทยฐานะชํานาญการข้าราชการครู สังกัด 
    โรงเรียนเทศบาลตําบลน้ําโสม   เป็นเงิน 126,000  บาท 
    (ปรากฏ ในแผนงานการศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
    การศึกษา) 

(2)เงินวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยฐานะชํานาญการพิเศษผู้อํานวยการ  
   โรงเรียน เทศบาลตําบลน้ําโสม  เป็นเงิน  67,200 บาท 
   (ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) 
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   (3)เงินค่าตอบแทนรายเดือนช านาญการพิเศษ 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนชํานาญการพิเศษ  
   ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาลตําบลน้ําโสม  เป็นเงิน 67,200  
   บาท  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
   การศึกษา) 
       เงินเดอืนข้าราชการ (ครูผู้ดูแลเด็ก)      จ านวน 2,684,640 บาท  

 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่ 
 ครูผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบของ 
 เทศบาลตําบลน้ําโสม จํานวน  11  อัตรา เป็นเงิน 2,684,640   
 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
 การศึกษา )  

       คา่จ้างรายเดือน ผู้ดูแลเดก็       จ านวน 913,680 บาท  
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนา 
 เด็กเล็กในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลน้ําโสม จํานวน  6  
 อัตรา  เป็นเงิน 913,680  บาท(ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งาน 
 บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา )  

        เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง(ผู้ดูแลเด็ก)     จ านวน 84,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้างทั่วไป 
   และพนักงานจ้างตามภารกิจ (ตําแหน่งผู้ดูแลเด็ก) จํานวน 4 อัตรา 
   เป็นเงิน 84,000 บาท(ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานบริหาร 
   ทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา )  
        เงินสมทบเงินเดือน/ค่าจ้างรายรายเดือนผู้ดูแลเด็ก    จ านวน 76,080 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก จํานวน 2 อัตรา  เป็นเงิน  
   76,080บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานบริหารทั่วไป 
   เกี่ยวกับการศึกษา )  
      ค่าจ้างลูกจ้างประจ า       จ านวน  252,120 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําปีให้แก่ลูกจ้าง  
    ประจํา เป็นเงิน  252,120 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
    /งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ) 
 ค่าจ้างพนักงานจ้าง(บุคลากรสนับสนุนการสอน)    จ านวน  140,780บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ(บุคลากร  
   สนับสนุนการสอน)   สังกัดโรงเรียนเทศบาลตําบลน้ําโสม    
   เป็นเงิน 140,780 บาท(ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งาน 
   บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ) 
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      เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง(บุคลากรสนับสนุนการสอน)   จ านวน 18,650 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงาน  
   จ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ  (บุคลากรสนับสนุน 
   การสอน)    ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 
   จังหวัดอุดรธานี   เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล  
   ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง  ของเทศบาล   ได้รับเงินเพิ่มค่า 
   ครองชีพชั่วคราว และค่าตอบแทน พิเศษ ตามหนังสือสั่งการ 
   ด่วนที่สุด ที่มท0809.3/ว155ลงวันที่2ตุลาคม2550เป็นเงิน   
   18,650 บาท(ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานบริหารทั่ว 
   ไปเกี่ยวกับการศึกษา )  
     ค่าจ้างพนักงานจ้าง       จ านวน  343,224 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไปพนักงานจ้างตาม  
   ภารกิจ เป็นเงิน 343,224 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
   /งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  )  
  เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง      จ านวน 20,316 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้างทั่วไป  
   และพนักงานจ้างตามภารกิจตามประกาศ คณะกรรมการพนักงาน 
   เทศบาลจังหวัดอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล  
   ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของเทศบาล ได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพ  
   ชั่วคราว และค่าตอบแทนพิเศษ ตามหนังสือสั่งการด่วนที่สุด ที่  
   มท0809.3/ว155ลงวันที่ 2ตุลาคม2550 เป็นเงิน  20,316  บาท 
   (ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา )  
งบด าเนินการ         รวม   4,292,890 บาท 
   ค่าตอบแทน             รวม  50,000  บาท  
   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร      จ านวน   50,000  บาท  
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก 
   ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯลฯ เป็นเงิน 50,000 บาท (ปรากฏในแผน 
   งานการศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา )  
 

   ค่าใช้สอย        รวม   2,017,200 บาท 
  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ      จ านวน   138,000 บาท 
  (1)ค่าเช่าที่ดินพร้อมอาคารที่ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
   เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่ดินพร้อมอาคาร ที่ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
  ที่เลือกแนวทางการดําเนินงานแนวทางท่ี 1   เป็นเงิน 8,000 บาท แยกเป็น 
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- ค่าเช่าที่ดินวัดอุทธการาม   3,000  บาท 
- ค่าเช่าที่ดินวัดแสงนิมิตร    5,000  บาท  

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ 
ศึกษา)และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560 -2562 หน้า 58 
(2)ค่าจ้าเหมาบริการตามโครงการจัดขบวนแห่“บายศรี” 
วัฒนธรรมดีศรีอุดรธานี      

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป  ตามโครงการ 
จัดขบวนแห่ “บายศรี” วัฒนธรรมดีศรีอุดรธานี เป็นเงิน  
10,000  บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานบริหาร 
ทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา)และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  
2560 - 2562 หน้า 51 

   (3)ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการงานอ่ืนๆในกอง การศึกษา 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร ค่า  
   ธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาอ่ืน ฯลฯ เป็น 
   เงิน 60,000 บาท  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานบริหาร 
   ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)  
   (4)ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการงานอ่ืนๆ ของครูผู้ดูแลเด็ก  
   ผู้ดูแลเด็ก และค่า ลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาอ่ืนฯลฯ เป็นเงิน  
   60 ,000บาท  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยว 
   กับการ ศึกษา) 
 

  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอ่ืน  จ านวน   1,869,200 บาท 
(1) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 

(เงินสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน) เป็นเงิน   
1,717,200 บาท  แยกเป็น 

-  โรงเรียนเทศบาลตําบลน้ําโสม      ตั้งไว้   208,000  บาท 
-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสวรรค์   ตั้งไว้  377,300  บาท 
-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอุทธการาม     ตั้งไว้  284,200  บาท 
-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแสงนิมิตร      ตั้งไว้  416,500   บาท 
-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเกาะแก้วชัยมงคล  ตั้งไว้  431,200  บาท 
ตั้งจ่ายตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท  0023.3/ว 2402  ลงวันที่   
24 มิ.ย. 58(ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานบริหารงานทั่วไป 
เกี่ยวกับการศึกษา)และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560 -2562 
หน้า55  
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(2)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  
(ค่าน้ าประปา ค่าไฟฟ้า)  

เพ่ือเบิกหักผลักส่งให้โรงเรียน จ่ายเป็นค่าน้ําประปา  
ค่าไฟฟูา ของสถานศึกษาของเทศบาลตําบลน้ําโสม เป็นเงิน  
42,000  บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานบริหารงาน 
ทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา ) 
(3)ค่าเดินทางไปราชการบุคลากรกองการศึกษา   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ 
บุคลากรกองการศึกษา เช่นค่าเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง  
ค่าท่ีพัก ค่าพาหนะประจําทาง  ฯลฯเป็นเงิน  50,000  บาท   
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ 
การศึกษา ) 
(4)ค่าเดินทางไปราชการ ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ดูแลเด็กของ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ 
ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก    เช่นค่าเดินทางไปราชการ  
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าท่ีพัก ค่าพาหนะประจําทาง  ฯลฯ  เป็นเงิน   
60,000 บาท(ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานบริหารงาน 
ทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา ) 

 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม              จ านวน 10,000 บาท  
     เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์  
    และสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ  เช่น ยานพาหนะ เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ  
    เก้าอ้ี คอมพิวเตอร์ สิ่งก่อสร้างของเทศบาล    ฯลฯ เป็นเงิน  
    10,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานบริหารงาน 
    ทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา)  
 ค่าวัสดุ               รวม  2, 225,690 บาท 
  วัสดุส านักงาน  
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เช่น  ธงชาติ  

ธงตราสัญลักษณ์ ตราสัญลักษณ์ เสาธง เพื่อประดับในวัน 
สําคัญของชาติ   กระดาษ  กระดาษไข  ปากกา แฟูม  ฯลฯ  
เป็นเงิน  20,000  บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งาน 
บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) 

     วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่เช่น  
   แผ่นปูาย พู่กันสี  ฟิล์มสไลด์ รูปสีหรือขาวดํา ที่ได้จากการล้าง  
   อัด ขยายฯลฯเป็นเงิน 2,000 บาท(ปรากฏในแผนงานการ 
   ศึกษา/งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)  
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  วัสดุคอมพิวเตอร์  
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น  Diskette    
   Mouse  กระดาษต่อเนื่อง ผ้าหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ฯลฯเป็นเงิน  
   20 ,000บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานบริหารงานทั่วไป 
   เกี่ยวกับการศึกษา)  
  ค่าอาหารเสริม(นม)          

เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เป็นเงิน 2,183,690  บาท แยกเป็น  
-  โรงเรียนน้ําโสมประชาสรรค์ฯ        ตั้งไว ้ 1,130,460 บาท 
-  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ (ร.ร.สพฐ.ในโครงการพระราชดําริ )  
                                ตั้งไว้  321,250  บาท 

                     - โรงเรียนเทศบาลตําบลน้ําโสม         ตั้งไว้  105,730  บาท 
 -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสวรรค์   ตั้งไว้  156,560  บาท 
 -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแสงนิมิตร      ตั้งไว้  172,830  บาท 

-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอุทธการาม    ตั้งไว้  117,930 บาท 
 -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเกาะแก้วชัยมงคล ตั้งไว้  178,930 บาท 
  ตั้งจ่ายตามหนังสือด่วนที่สุด  ที่ 0023.3/ว 2402 ลงวันที2่4 มิ.ย.58 
  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการ 
  ศึกษา)และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  2560 - 2562  หน้า  55 
 
 
 งบลงทุน              รวม    96,000 บาท 
     หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง             รวม    96,000 บาท 
  ค่าครุภัณฑ์             รวม      96,000  บาท 
  ครุภัณฑ์ส านักงาน       รวม    96,000     บาท  
  โต๊ะท างาน  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน ให้กับครูผู้ดูแลเด็ก ขนาดกว้าง  
80 เซนติเมตร   ยาว 150 เซนติเมตร   สูง 75 เซนติเมตร  
จํานวน 1 ตัวๆละ6,000บาท  เป็นเงิน 6,000  บาท (ราคาตาม 
ท้องตลาด) (ปรากฏในแผนพัฒนาสาม ปี2560-2562  หน้า 99) 

เก้าอ้ีท างาน 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีทํางาน บุฟองน้ําอย่างดี ท้าวแขน  

หุ้มนวม โครงเหล็ก ปรับขึ้นลงด้วยระบบไฮโดรลิค หมุนได้ 
โดยรอบปรับระดับการโยกเอนและล๊อคได้หุ้มด้วยหนัง PVC  
อย่างหนา สีดํา ขนาด 54x57x103 – 115 เซนติเมตร 2 ตัว  
ตัวละ 3,000 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท(ราคาตามท้องตลาด)  
(ปรากฏในแผนพัฒนาสาม ปี2560-2562  หน้า 111) 
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 เครื่องปรับอากาศ 
  เพ่ือจ่าเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 36,000  

บีทียู พร้อมดําเนินการติดตั้ง โดยมีคุณลักษณะดังนี้(1)ราคาที่กําหนด 
เป็นราคาที่รวมค่าติดตั้งแบบแยกส่วน (2)เครื่องปรับอากาศท่ีมีความ 
สามารถในการทําความเย็น ขนาดไม่เกิน  40,000 บีทียู  ต้องได้รับ 
การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟฟูา  
เบอร์ 5   (3)ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศท่ีประกอบสําเร็จรูปทั้งชุดทั้ง 
หน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน  
(4) เครื่องปรับอากาศท่ีมีระบบฟอกอากาศ  สามารถดักจับอนุภาค  
ฝุุนละออง และสามารถถอดล้างทําความสะอาดได้ (5)มีความหน่วง 
เวลาการท้างานของคอมเพรสเซอร์ (6)การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
(1)แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดง 
ไปกลับหุ้มฉนวนยาว 5 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน  15 เมตร ราคาตาม 
มาตรฐานครุภัณฑ์   จ านวน   44,000 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
/งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) (ปรากฏในแผนพัฒนาสาม ปี 
2560-2562  หน้า 99) 

 พัดลมติดผนัง 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ขนาด 16 นิ้ว ใบพัด 3 ใบพัด ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ RHTTHM BABY ,  
RHYTHM LOW , RHYTHM HIGH ควบคุมการทํางานด้วย 
รีโมตไร้สาย - Speed  จํานวน  20 ตัวๆละ 2,000 บาท พร้อมติดตั้ง 
เป็นเงิน 40,000  บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานบริหารงาน 
ทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา) (ปรากฏในแผนพัฒนาสาม ปี2560-2562   
หน้า 62) 

งบอุดหนุน               รวม  2,856,000 บาท 
  เงินอุดหนุนส่วนราชการ          จ านวน  2,856,000 บาท 
  (1)ประเภทเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน  
  (ตามโครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน ประจ าปีงบ  
  ประมาณ 25560) เป็นเงิน 2,856,000 บาท แยกเป็น  

            -  โรงเรียนน้ําโสมประชาสรรค์ฯ   ตั้งไว้  2,224,000  บาท 
 -  ร.ร.บ้านโนนสมบูรณ์ (ร.ร.สพฐ.ในโครงการพระราชดําริ )       

                            ตั้งไว้  632,000 บาท 
 ตั้งจ่ายตามตามหนังสือด่วนที่สุด  ที่ 0023.3/ว 2402  ลงวันที่   
 24  มิ.ย. 58 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานบริหารงานทั่วไป 
 เกี่ยวกับการศึกษา)และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560 -2562  
 หน้า 55  
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป  
ประจําปีงบประมาณ  2560 

เทศบาลตําบลน้ําโสม 
อําเภอน้ําโสม  จังหวัดอุดรธานี 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  50,000 บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป  แยกเป็น 

แผนงานการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา      รวม  50,000 บาท  
 งบด าเนินการ         รวม  50,000  บาท 
  ค่าใช้สอย         รวม  50,000  บาท  
  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอ่ืนๆ  รวม  50,000 บาท  
  (1)โครงการวันเด็กแห่งชาติ  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ เป็นเงิน  
50,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและ 
ประถมศึกษา) และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560 - 2562 หน้า 55 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป  
ประจําปีงบประมาณ  2560 

เทศบาลตําบลน้ําโสม 
อําเภอน้ําโสม  จังหวัดอุดรธานี 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  1,139,960 บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 

แผนงานการศึกษา 
งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ       รวม 1,139,960 บาท 
 งบด าเนินการ         รวม 1,139,960 บาท 
  ค่าใช้สอย         รวม 1,139,960 บาท 
  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอ่ืนๆ  รวม 1,139,960 บาท 

(1)โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา  
เป็นเงิน  21,000  บาท  แยกจ่ายเป็น  

  -  ให้โรงเรียนในสังกัดเทศบาล    จํานวน 15,000 บาท 
  - ค่าพัฒนาเจ้าหน้าที่ของเทศบาล เพ่ือพัฒนาบุคลากร โรงเรียนใน 

สังกัดเทศบาล    จํานวน 3,000 บาท  
  - ค่าพัฒนาครูแกนนําของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล  จํานวน   

3,000 บาท 
 ตั้งจ่ายตามหนังสือด่วนที่สุด  ที่ 0023.3/ว 2402  ลงวันที่  24 มิ.ย. 58 

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานศึกษาไม่กําหนดระดับ)และปรากฏ 
ในแผนพัฒนาสามปี 2560 - 2562 หน้า 57 

  (2)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  
(ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา)  

เพ่ือเบิกหักผลักส่งให้โรงเรียนเทศบาลตําบลน้ําโสม เพ่ือจ่ายเป็นค่า 
ใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาล เป็นเงิน  
20,000  บาท ตั้งจ่ายตั้งจ่ายตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ 0023.3/ว 2402  ลงวันที่   
24 มิ.ย. 58(ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานศึกษาไม่กําหนดระดับ) 
และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560 - 2562 หน้า 57 

 (3) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
 (ค่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียน) 
   เพ่ือเบิกหักผลักส่งให้โรงเรียนเทศบาลตําบลน้ําโสม  ใช้จ่ายเป็น 
 ค่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียน ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line : ADS  
 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล  เป็นเงิน  9,600  บาท    ตั้งจ่ายตามหนังสือด่วน 
 ที่สุด ที่ 0023.3/ว 2402   ลงวันที่  24 มิ.ย. 58    (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
 /งานศึกษาไม่กําหนดระดับ)และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี2560-2562หน้า57 
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 (4)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
 (ค่าพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน) 

เพ่ือเบิกหักผลักส่งให้โรงเรียนเทศบาลตําบลน้ําโสม ใช้จ่ายเป็น 
ค่าพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนเทศบาลตําบลน้ําโสม   เป็นเงิน  
100,000บาท  ตั้งจ่ายตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ 0023.3/ว 2402  ลงวันที่   
24 มิ.ย. 58(ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานศึกษาไม่กําหนดระดับ )และ  
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560 - 2562 หน้า 57 

 (5)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
 (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน) 
   เพื่อเบิกหักผลักส่งให้โรงเรียนเทศบาลตําบลน้ําโสม ใช้จ่ายเป็น  
 ค่าพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล  เป็นเงิน 50,000 บาท   
 ตั้งจ่ายตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ 0023.3/ว 2402  ลงวันที่  24 มิ.ย. 58 
 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานศึกษาไม่กําหนดระดับ)  

(6)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้ในการพัฒนา 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล) 

เพ่ือเบิกหักผลักส่งให้โรงเรียนเทศบาลตําบลน้ําโสมเพื่อจ่ายเป็นค่า 
   พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาล  

เป็นเงิน 80,000 บาท  ต้ังจ่ายตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ 0023.3/ว 2402   
ลงวันที่  24 มิ.ย. 58(ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานศึกษาไม่กําหนดระดับ )  
และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560 – 2562 หน้า 87 

 (7)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
 (ค่าปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน) 
   เพื่อเบิกหักผลักส่งให้โรงเรียนเทศบาลตําบลน้ําโสม ใช้จ่ายเป็นค่า  
 ปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนในโรงเรียนเทศบาลตําบลน้ําโสมที่บิดา/มารดา  
 /ผู้ปกครองที่มีรายได้ต่อครัวเรือนไม่เกินสี่หมื่นบาทต่อปี ตั้งไว้  18,000  บาท   
 แยกเป็น  

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

-   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)  อัตราคนละ 1,500 บาท/ 
    ภาคเรียน  (3,000บาท/คน/ปี)  เป็นเงิน 6,000 บาท 

 ตั้งจ่ายตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ 0023.3/ว 2402  ลงวันที่  24 มิ.ย. 58  
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานศึกษาไม่กําหนดระดับ ) และปรากฏในแผน 
พัฒนาสามปี 2560 – 2562 หน้า 62 

 (8)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  
 (ค่าจัดการเรียนการ(สอนรายหัว)) 
   เพื่อเบิกหักผลักส่งให้โรงเรียนเทศบาลตําบลน้ําโสม เป็นค่าจัด 
 การเรียนการ(สอนรายหัว)  ของโรงเรียนเทศบาลตําบลน้ําโสม  เป็นเงิน   
 148,600  บาท   แยกเป็น 
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  8.1  รายหัว  เป็นเงิน  121,100  บาท 
- ระดับอนุบาล     เป็นเงิน  18,700 บาท 
- ระดับประถมศึกษา    เป็นเงิน  77,900 บาท 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  เป็นเงิน  24,500 บาท 

  8.2  รายหัวเพิ่มเติม  (Top  Up)  เป็นเงิน  27,500  บาท 
- ระดับประถมศึกษา    เป็นเงิน  20,500 บาท 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  เป็นเงิน   7,000 บาท 

 ตั้งจ่ายตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ 0023.3/ว 2402  ลงวันที่  24 มิ.ย. 58 
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานศึกษาไม่กําหนดระดับ ) (ปรากฏใน 
แผนพัฒนาสามปี 2560 – 2562) หน้า 53 

 (9)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่า หนังสือเรียน) 
   เพื่อเบิกหักผลักส่งให้โรงเรียนเทศบาลตําบลน้ําโสม เป็นค่า 
 หนังสือเรียนของโรงเรียนเทศบาลตําบลน้ําโสม  ตั้งไว้  36,250  บาท   
 แยกเป็น  
  9.1  ระดับประถมศึกษา  จ าแนกเป็น 

- ระดับอนุบาล     เป็นเงิน  2,200 บาท 
- ประถมศึกษาปีที่ 1    เป็นเงิน  2,810 บาท 
- ประถมศึกษาปีที่ 2   เป็นเงิน  6,655 บาท 
- ประถมศึกษาปีที่ 3   เป็นเงิน  1,866 บาท 
- ประถมศึกษาปีที่ 4   เป็นเงิน  3,265 บาท 
- ประถมศึกษาปีที่ 5   เป็นเงิน  8,635 บาท 
- ประถมศึกษาปีที่ 6    เป็นเงิน  4,908 บาท 

  9.2  ระดับมัธยมศึกษา  จ าแนกเป็น 
- มัธยมศึกษาปีที่ 1    เป็นเงิน  2,115 บาท 
- มัธยมศึกษาปีที่ 3    เป็นเงิน  3,796 บาท 
ตั้งจ่ายตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ 0023.3/ว 2402  ลงวันที่  24 มิ.ย. 58 
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานศึกษาไม่กําหนดระดับ ) 
 และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560 – 2562 หน้า 53 

 (10) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าอุปกรณ์การเรียน) 
   เพื่อเบิกหักผลักส่งให้โรงเรียนเทศบาลตําบลน้ําโสม เป็นค่าอุปกรณ์การ 
 เรียน  ของโรงเรียนเทศบาลตําบลน้ําโสม  ตั้งไว้  21,130  บาท  แยกเป็น 

- ระดับอนุบาล     เป็นเงิน   2,200 บาท 
- ระดับประถมศึกษา    เป็นเงิน  15,990 บาท 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  เป็นเงิน   2,940 บาท 

 ตั้งจ่ายตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ 0023.3/ว 2402  ลงวันที่  24 มิ.ย. 58 
 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานศึกษาไม่กําหนดระดับ )และปรากฏ 
 ในแผนพัฒนาสามปี 2560 – 2562 หน้า 54 
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 (11) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
 (ค่าเครื่องแบบนักเรียน) 
   เพื่อเบิกหักผลักส่งให้โรงเรียนเทศบาลตําบลน้ําโสม เป็นค่า 
 เครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนเทศบาลตําบลน้ําโสม  ตั้งไว้  21,210   
 บาท   แยกเป็น 

- ระดับอนุบาล     เป็นเงิน   3,300 บาท 
- ระดับประถมศึกษา    เป็นเงิน  14,760 บาท 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  เป็นเงิน   3,150 บาท 

 ตั้งจ่ายตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ 0023.3/ว 2402  ลงวันที่  24 มิ.ย. 58 
 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานศึกษาไม่กําหนดระดับ )และปรากฏใน 
 แผนพัฒนาสามปี 2560 – 2562 หน้า 54 
 (12) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
 (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) 
   เพื่อเบิกหักผลักส่งให้โรงเรียนเทศบาลตําบลน้ําโสม เป็นค่า 
 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนเทศบาลตําบลน้ําโสม   
 ตั้งไว้  30,570  บาท   แยกเป็น 

- ระดับอนุบาล     เป็นเงิน   4,730 บาท 
- ระดับประถมศึกษา    เป็นเงิน  19,680 บาท 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  เป็นเงิน   6,160 บาท  

 ตั้งจ่ายตามหนังสือด่วนที่สุด  ที่ 0023.3/ว 2402  ลงวันที่  24 มิ.ย. 58 
 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานศึกษาไม่กําหนดระดับ )และปรากฏ 
 ในแผนพัฒนาสามปี 2560 – 2562 หน้า 54 

(13)โครงการเสริมสร้างกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักเรียนและการส่งเสริม 
ด้านกีฬา  
   เพื่อเบิกหักผลักส่งให้โรงเรียนเทศบาลตําบลน้ําโสม เพ่ือจ่ายเป็น  
ค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมสร้างกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักเรียนและการ 
ส่งเสริมด้านกีฬา ของโรงเรียนสังกัดเทศบาล เป็นเงิน 40,000 บาท(ปรากฏ 
ในแผนงานการศึกษา/งานศึกษาไม่กําหนดระดับและปรากฏในแผนพัฒนา 
สามปี 2560 – 2562) หน้า 60 
(14)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
   เพื่อเบิกหักผลักส่งให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ใช้จ่าย เป็นค่าอาหาร  
ค่ารับรอง และค่าวัสดุที่เก่ียวข้อง ในการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศเด็กก่อนวัยเรียน 
และผู้ปกครองค่าใช้จ่ายอื่นๆตามโครงการปฐมนิเทศเด็กครูและประชุมผู้ปกครอง 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลน้ําโสม เป็นเงิน  
20,000 บาท  แยกเป็น   

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสวรรค์ 5,000  บาท  
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแสงนิมิต 5,000  บาท  
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอุทธการาม 5,000  บาท  
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- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเกาะแก้วชัยมงคล     5,000  บาท 
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานศึกษาไม่กําหนดระดับ)และปรากฏในแผน 
พัฒนาสามปี 2560 – 2562 หน้า 53 
(15)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
  เพ่ือเบิกหักผลักส่งให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ใช้จ่าย ในการจัดซื้อสื่อ 
การเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาเด็กเล็กฯลฯ  
จํานวน 308 คนๆละ1,700 บาท เป็นเงิน 523,600 บาท(ปรากฏใน 
แผนงานการศึกษา/งานศึกษาไม่กําหนดระดับ)และปรากฏในแผนพัฒนา 
สามปี 2560 – 2562 หน้า 53 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป  
ประจําปีงบประมาณ  2560 

เทศบาลตําบลน้ําโสม 
อําเภอน้ําโสม  จังหวัดอุดรธานี 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 4,883,620 บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 

แผนงานสาธารณสุข 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข      รวม 4,883,620 บาท 
 งบบุคลากร         รวม  1,753,200 บาท 
 เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)       รวม  1,753,200 บาท 
    เงินเดือนพนักงาน        จ านวน 336,360 บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีสําหรับ 
พนักงานเทศบาล  เป็นเงิน  336,360บาท  (ปรากฏในแผนงาน 
สาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข )  

   เงินประจ าต าแหน่ง        จ านวน  18,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้บริหาร(พนักงานเทศบาล)ที่ม ี
สิทธิได้รับตามระเบียบฯ เป็นเงิน 18,000บาท (ปรากฏในแผนงาน 
สาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข )  

   ค่าจ้างพนักงานจ้าง        จ านวน  1,286,250 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไปพนักงานจ้างตามภารกิจ  

เป็นเงิน 1,286,250 บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/งานบริหาร 
ทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข ) 

 เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง      จ านวน  112,590 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้างทั่วไป  
   และพนักงานจ้างตามภารกิจตามประกาศ คณะกรรมการพนักงาน 
   เทศบาลจังหวัดอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล  
   ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของเทศบาล ได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพ  
   ชั่วคราว และค่าตอบแทนพิเศษ ตามหนังสือสั่งการด่วนที่สุด ที่  
   มท 0809.3/ว155ลงวันที่ 2ตุลาคม2550  เป็นเงิน 112,590 บาท 

(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) 
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งบด าเนินการ                        รวม 2,270,920 บาท 
 ค่าตอบแทน                       รวม  48,000 บาท 
 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ         จ านวน 30,000  บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่  

พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯเป็นเงิน 30,000 
บาท(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
สาธารณสุข ) 

   ค่าตอบแทนพนักงานตรวจโรคประจ าโรงฆ่าสัตว์เทศบาล   จ านวน 18,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานตรวจโรคประจําโรงฆ่าสัตว์เทศบาล 
ตําบลน้ําโสมในอัตราเดือนละ 1,500 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน  
18,000  บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยว 
กับสาธารณสุข ) 
 

 ค่าใช้สอย                      รวม 1,952,920  บาท 
 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ           จ านวน 1,612,920 บาท 

 (1)ค่าจ้างเหมาบริการท าความสะอาดประจ าหมู่บ้าน 
เพ่ือจ่ายเป็นจ้างเหมาบริการตามโครงการจ้างทําความ 

สะอาดประจําหมู่บ้านจํานวน12หมู่บ้าน จํานวน 16  คนๆละ  
6,760 บาท   เป็นเงิน 1,297,920 บาท (ปรากฏในแผนงาน 
สาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)และปรากฏ 
ในแผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า115 
(2)ค่าจ้างเหมาดูดสิ่งปฏิกูล 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดูดสิ่งปฏิกูลภายในสํานักงาน  
เทศบาลและตลาดสดเทศบาลตําบลน้ําโสม เป็นเงิน 5,000 
บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
สาธารณสุข)และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี2560-2562หน้า115 
(3)ค่าบริการสถานที่ท้ิงขยะ 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการสถานที่ท้ิงขยะในเขต ทต.นางัว  
จํานวน 12 เดือนๆละ 12,000 บาท เป็นเงิน 144,000 บาท  
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
สาธารณสุข)และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี2560-2562หน้า118 

   ( 4)ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการงานอ่ืนๆในกอง สาธารณสุข 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร ค่า  
   ธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาอ่ืน ฯลฯ เป็น 

เงิน 50,000 บาท(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/งานบริหาร 
ทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข) 



130 

 

            

(5)ค่าจ้างเหมาบริการตรวจคุณภาพน้ า 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในการตรวจคุณภาพน้ํา  
เป็นเงิน 20,000 บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/งานบริหาร 
ทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข)และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี2560 - 
2562 หน้า117 
(6)โครงการจ้างเหมาพนักงานประจ าโรงฆ่าสัตว์ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างเหมาพนักงานประจํา 
โรงฆ่าสัตว์ จํานวน 1 คน เดือนละ 8,000 บาท จํานวน 12 เดือน  
เป็นเงิน 96,000 บาท ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไป 
เกี่ยวกับสาธารณสุข) และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า116 
 

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอ่ืน  จ านวน  240,000 บาท 
 (1)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน และ 
นอกราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น   ค่าเบี้ยเลี้ยง 
เดินทาง   ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  เป็นเงิน   40,000  บาท  
( ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข   / งานบิริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
สาธารณสุข ) 
(2)โครงการอาหารปลอดภัย 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอาหารปลอดภัย    
เป็นเงิน 20,000 บาท ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข /งาน 
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) และปรากฏในแผนพัฒนา 
สามปี 2560-2562 หน้า43 
(3)โครงการอบรมปศุสัตว์เครือข่ายพิษสุนัขบ้า 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมปศุสัตว์เครือข่าย 
พิษสุนัขบ้า เพื่ออบรมให้ความรู้ประชาชน เป็นเงิน 20,000 บาท  
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) 
และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า47 
(4) โครงการป้องกันความคุมโรคไข้หวัดนกและโรคอุบัติใหม่/อุบัติซ้ า 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปูองกันความคุมโรคไข้ 
หวัดนกและโรคอุบัติใหม่/อุบัติซ้ํา เพ่ือปูองกันและควบคุมการแพร่ 
กระจายของไข้หวัดและเชื้อไวรัส เป็นเงิน 10,000 บาท ปรากฏใน 
แผนงานสาธารณสุข / งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)  และ 
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า47 
(5)โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ปูองกันไข้เลือด 
ออก เพ่ือรณรงค์ให้ความรู้และส่งเสริมการกําจัดลุกน้ํายุงลาย เป็นเงิน  
10,000 บาท ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
สาธารณสุข)และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า47 
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(6)โครงการคัดกรองสุขภาพประชาชนโรคความดันโลหิตสูงและ 
เบาหวาน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการคัดกรองสุขภาพประชาชน 
โรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน เป็นเงิน 10,000 บาท ปรากฏใน 
แผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)และปรากฏ 
ในแผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า48 
(7)โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อในช่วงฤดูฝน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ปูองกันโรคติดต่อใน 
ช่วงฤดูฝน เพื่อจัดกิจกรรมเดินรณรงค์โรคติดต่อในช่วงฤดูฝน  เป็นเงิน  
5,000 บาท ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
สาธารณสุข)และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า47 
(8)โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ปูองกันโรคเอดส์และ 
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมปูองกันโรคเอดส์ เป็นเงิน  
20,000 บาท ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
สาธารณสุข)และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า48 
(9)โครงการจัดซื้อเกลือและอาหารเสริมไอโอดีนเพื่อป้องกันโรคขาดสาร 
ไอโอดีน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดซื้อเกลือและอาหารเสริม 
ไอโอดีนเพื่อปูองกันโรคขาดสารไอโอดีน เป็นเงิน 10,000 บาท ปรากฏใน 
แผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) และปรากฏใน 
แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า48 
(10)โครงการคัดแยกขยะต้นทางและธนาคารขยะ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการคัดแยกขยะต้นทางและธนาคาร  
ขยะเพ่ือส่งเสริมการคัดแยกขยะ เป็นเงิน 30,000 บาท ปรากฏในแผนงาน 
สาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)และปรากฏในแผนพัฒนา 
สามปี 2560-2562 หน้า68 
(11)โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่พิทักษ์สิ่งแวดล้อม 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่พิทักษ์สิ่งแวด  
ล้อม เป็นเงิน 5,000 บาท ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไป 
เกี่ยวกับสาธารณสุข)และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า87 
(12) โครงการรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก 
เป็นเงิน 5,000 บาท ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไป 
เกี่ยวกับสาธารณสุข) และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า113 
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(13)โครงการชุมชนส่งเสริมสิ่งแวดล้อมพร้อมใจอนุรักษ์ป่าสมุนไพร 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการชุมชนส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 

พร้อมใจอนุรักษ์ปุาสมุนไพรเป็นเงิน 10,000 บาท ปรากฏในแผนงาน 
สาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) และปรากฏในแผน 
พัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า113 
(14)โครงการเทศบาลต าบลน้ าโสมน่าอยู่น่าท างาน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเทศบาลตําบลน้ําโสมน่าอยู่ 
น่าทํางาน  เป็นเงิน 25,000 บาท ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข /งาน 
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560 
-2562 หน้า115 
(15)โครงการคลองสวยน้ าใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการคลองสวยน้ําใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม  
เป็นเงิน 20,000 บาท ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยว 
กับสาธารณสุข) และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า115 

 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม             จ านวน 100,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ และ สิ่งก่อสร้าง 
    ต่าง ๆ เช่น รถบรรทุกขยะ  เครื่องพ่นหมอกควันยานพาหนะ  
    เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอ้ี คอมพิวเตอร์ ฯลฯ  เป็นเงิน 100,000  
    บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
    สาธารณสุข ) 
 ค่าวัสดุ          รวม 270,000 บาท 
 วัสดุส านักงาน  
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ  ปากกา ดินสอ  

เครื่องเขียนแบบพิมพ์  เป็นต้นเป็นเงิน 20,000บาท(ปรากฏในแผน 
งานสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ) 

 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่เช่น แผ่นปูาย พู่กัน 
   สี   ฟิล์มสไลด์ รูปสีหรือขาวดํา  ที่ได้จากการล้าง อัด ขยายฯลฯ  

เป็นเงิน 10,000 บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/งานบริหาร 
ทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข  ) 

 วัสดุคอมพิวเตอร์  
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น  Diskette   Mouse  
   หมึกปริ้นเตอร์  กระดาษต่อเนื่อง ผ้าหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ฯลฯ  

เป็นเงิน 30,000 บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/งานบริหาร 
ทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข  ) 

 วัสดุงานบ้านงานครัว 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่นผ้าเช็ดมือ ผ้ากันเปื้อน 
กระดาษชําระ ไม้กวาด ผงซักฟอก น้ํายาล้างห้องน้ํา น้ํายาถูพ้ืน ไม้ถูพ้ืน  
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และวัสดุงานบ้านงานครัวอ่ืนๆ ฯลฯเป็นเงิน 50,000 บาท (ปรากฏใน 
แผนงานสาธารณสุข/งานบิริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ) 

 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัคซีนปูองกันพิเศษสุนัขบ้า  ค่าน้ํายาพ่นหมอกควัน  
   และทรายอเบท  ค่าน้ํายาปูองกันโรคไข้หวัดนก  ค่าน้ํายาฆ่า  แมลง  )ฯลฯ 

เป็นเงิน 100,000 บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไป 
เกี่ยวกับสาธารณสุข ) 

 วัสดุการเกษตร 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสารเคมีปูองกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์  

พันธุ์พืช ปุ๋ย จอบหมุน คราดซี่พรวนดิน กระชัง  กระถางต้นไม้ กระถางไม้  
ดอกไม้ประดับ มีดดายหญ้า กรรไกรตัดกิ่งฯลฯ เป็นเงิน 20,000 บาท 
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ) 

   วัสดุก่อสร้าง 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่นไม้ต่างๆ สี ทินเนอร์ ท่อน้ําและอุปกรณ์  

ประปาฯลฯ เป็นเงิน 10,000 บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/งานบริหาร 
ทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข ) 

   วัสดุยานพหานะขนส่ง 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน  
น้ํามันเบรก นอตและสกรู ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ เป็นเงิน 10,000  
บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ) 

   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ สายไฟ,หลอดไฟ, ปล๊กไฟฟูา, เทปพันสายไฟ ฯลฯ  

เป็นเงิน 20,000 บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไป 
เกี่ยวกับสาธารณสุข ) 
 

งบลงทุน         รวม 769,500 บาท 
  หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่ง       รวม 769,500 บาท 
  ค่าครุภัณฑ์        รวม 169,500 บาท 
  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
    คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสําหรับงานประมวลผล มี 
หน่วยประมวลผลกลาง(CPU)ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2core)จํานวน 1  
หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า   ดังนี้ ในกรณีที่มี 
หน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB   ต้องมี 
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า2.1GHz และมีหน่วยประมวล 
ผลด้านกราฟิก(Graphics Processing Unit)ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ ใน 
กรณีท่ีมีหน่วยความจําแบบ  Cache Memory  ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB  
ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า   2.4 GHz   มีหน่วย 
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ความจําหลัก(RAM) ชนิด DDR3  หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า  8 GB มี 
หน่วยจัดเก็บข้อมูล(Hard Drive)ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จํานวน 1  
หน่วย มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366x768Pixel และ 
มีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย มีช่อง 
เชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)  แบบ 10/100/1000 
 Base-T หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า  
Wi-Fi(802.11B,g,n)  และ  Bluetooth (ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและ 
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 21,000  
บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ) 
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า106 

 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ      รวม 69,000 บาท 
  กล้องวงจรปิด 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV 8  CH ระบบ HDCVI DVR 8 CH  
เซ็นเซอร์ 1/2.9 นิ้ว 1 Megapixel CMOS เลนส์ MTV 4mm 0.01 LUX@ 
(0 Lux IR ON) War002 8 BNC ฮาดิสก์ 2 TB (64 MB) 7200 rpm สาย  
Powerline 300 เมตร เมตร จอภาพ LCD 17 นิ้ว 1000 VA SUN Micro  
(LCD)จํานวน 8 จุด เป็นเงิน 69,000 บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560 
-2562 หน้า106 

 ครุภัณฑ์ส านักงาน      รวม 39,000 บาท 
  โต๊ะท างาน  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอ้ีหนังบุนวม จํานวน 2 ชุด 
ชุดละ  6,000  บาท เป็นเงิน  12,000 บาท  (ราคาตามท้องตลาด)  
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ) 
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า93 
ลูกหมุนระบายอากาศ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อลุกหมุนระบายอากาศขนาด 25 นิ้ว จํานวน 6 ตัว 
ตัวละ4,500 บาท เป็นเงิน27,000 บาท(ราคาตามท้องตลาด) (ติดต้ัง 
บริเวณตลาดสดเทศบาลตําบลน้ําโสม) (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข )   ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  
2560-2562 หน้า94 

 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว      รวม 40,500 บาท 
  เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายหลัง  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายหลัง   ข้ออ่อน  
เครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ จํานวน 3 เครื่องๆละ 13,500 บาท  
เป็นเงิน 40,500 บาท (ราคาตามท้องตลาด) (ปรากฏในแผนงาน 
สาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข )ปรากฏในแผน 
พัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า98 



135 

 

            

 
  
 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       รวม    600,000   บาท  
   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม               
     เพ่ือจ่ายเป็นรายจ่ายในการประกอบดัดแปลง ต่อเติม  
    หรือปรับปรุงครุภัณฑ์  และสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เช่น รถบรรทุกขยะ   
    อาคารตลาดสด อาคารสํานักงาน ฯลฯ เป็นเงิน 100,000 บาท  
    (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ) 
 
  ค่าจัดซื้อที่ดิน  
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อที่ดินเพ่ือจัดทําบ่อทิ้งขยะเทศบาล  

ตําบลน้ําโสม   เป็นเงิน 500,000  บาท  (ปรากฏในแผนงาน 
สาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข )ปรากฏในแผน 
พัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า119 

งบเงินอุดหนุน         รวม   90,000  บาท 
  หมวดเงินอุดหนุน         รวม 90,000 บาท 
  เงินอุดหนุนเอกชน         รวม 90,000 บาท 

(1) อุดหนุน  อสม.   
เพ่ืออุดหนุนตามโครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานในเขต 

เทศบาล  เป็นเงิน  90,000  บาท จํานวน 12 หมู่บ้านๆละ 
7,500 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าการดําเนินงานของ  อสม.  ใน 
การดําเนินการใน  3 กลุ่มกิจกรรม  ได้แก่ 
1.การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข 
2.การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในเรื่องต่าง ๆ 
3.การจัดบริการสุขภาพเบื้องต้นในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน  (ศสมช.)   
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยว 
กับสาธารณสุข  )และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า45 
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รายงานละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป  
ประจําปีงบประมาณ 2560 

เทศบาลตําบลน้ําโสม  
อําเภอน้ําโสม  จังหวัดอุดรธานี 

งบประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,254,500 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและ  หมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์     รวม 1,254,500  บาท 
 งบบุคลากร               รวม    939,600  บาท 
   เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)     รวม     939,600  บาท 
          เงินเดือนพนักงาน      จ านวน   625,080 บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีสําหรับ 
พนักงานเทศบาล  เป็นเงิน625,080 บาท (ปรากฏในแผนงาน 
สังคมสงเคราะห์/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ ) 

   เงินประจ าต าแหน่ง       จ านวน 42,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้บริหาร (พนักงานเทศบาล)ที่ม ี
สิทธิได้รับตามระเบียบฯ เป็นเงิน 42,000บาท(ปรากฏในแผนงาน 
สังคมสงเคราะห์/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ ) 

   ค่าจ้างพนักงานจ้าง        จ านวน  236,520 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไปพนักงานจ้างตามภารกิจ  

เป็นเงิน 236,520 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป/งานวาง 
แผนสถิติและวิชาการ)  

 เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง      จ านวน  36,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้างทั่วไป  
   และพนักงานจ้างตามภารกิจตามประกาศ คณะกรรมการพนักงาน 
   เทศบาลจังหวัดอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล  
   ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของเทศบาล ได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพ  
   ชั่วคราว และค่าตอบแทนพิเศษ ตามหนังสือสั่งการด่วนที่สุด ที่  
   มท 0809.3/ว155ลงวันที่ 2ตุลาคม2550  เป็นเงิน 36,000 บาท 

(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป/ งานวางแผนสถิติและวิชาการ) 
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งบด าเนินการ         รวม      282,000  บาท 
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ      รวม      282,000  บาท  
ค่าตอบแทน         รวม       42,000  บาท 
  ค่าเช่าบ้าน        จ านวน    42,000  บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ  
   ได้รับเงินค่าเช่าบ้านตามระเบียบฯ เป็นเงิน 42,000 บาท 
   (ปรากฏในแผนสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
   สังคมสงเคราะห์) 
ค่าใช้สอย          รวม    180,000     บาท 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ               รวม    120,000    บาท  
 (1) ค่าเช่าบริการเครื่องถ่ายเอกสาร               

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมปริ้นเตอร์ 
    เพ่ือใช้ในกองสวัสดิการสังคมและงานอื่นๆ ในเทศบาล  
    เป็นเงิน 70,000บาท(ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ 
    /งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สังคมสงเคราะห์ และปรากฏใน 
    แผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2560-2562 หน้า90 

(2)ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ                        
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่นค่าเย็บหนังสือ                      
หรือเข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าส่งแฟ็กซ์ ค่าเช่าทรัพย์สิน                                      
ค่าเช่ายานพาหนะ ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืน ฯลฯ เป็นเงิน 50,000 
บาท(ปรากฏในแผนสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
สังคมสงเคราะห์  

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอ่ืน        รวม  50,000  บาท 
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ        

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อบรม สัมมนาใน 
และนอกราชอาณาจักรและนอกอาณาจักรของพนักงานเทศบาล  
และพนักงานจ้างเช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก  
ค่าลงทะเบียน ฯลฯ เป็นเงิน50,000บาท(ปรากฏในแผนงานสังคม 
สงเคราะห/์งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์) 
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 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม      จ านวน 10,000  บาท 
           เพ่ือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ และสิ่งก่อ 
           สร้าง ต่างๆ เช่น  เครื่องปริ้นเตอร์   โต๊ะ เก้าอ้ี คอมพิวเตอร์  
           เครื่องทําน้ําเย็น ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างของเทศบาล ฯลฯ  
       เป็นเงิน 10,000 บาท (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์/ 
       งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ ) 
 ค่าวัสดุ         รวม   60,000  บาท 
     ค่าวัสดุส านักงาน         
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ ปากกา 
   ดินสอ เครื่องเขียน แบบพิมพ์ เป็นต้น เป็นเงิน 30,000บาท 
       (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์/งานบริหารทั่วไปเกี่ยว 
       กับสังคมสงเคราะห์ ) 
  ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่       
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นปูาย  
    พู่กัน สี ฟิล์มสไลด์ รูปสีหรือขาวดํา ที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย  
    ฯลฯ เป็นเงิน 10,000 บาท (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ 
    /งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ ) 
  ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์        
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น Diskette Mouse 
    หมึกปริ้นเตอร์ กระดาต่อเนื่อง ผ้าหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ฯลฯ  
    เป็นเงิน 20,000 บาท (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์/งาน 
    บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ ) 
 งบลงทุน 
  หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       รวม         32,900       บาท 
   ค่าครุภัณฑ์        รวม          32,900      บาท  
      ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์     รวม     16,000 บาท  
      เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค  ส าหรับงานส านักงาน           
       เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค คุณลักษณะ  
    พ้ืนฐาน ดังนี้ มีหน่วยประมวผลกลาง CPU ไม่น้อยกว่า  2    
    แกนหลัก (2 core) จํานวน 1 หน่วยอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ 
    ดีกว่า มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า 
    ขนาด ไม่น้อยกว่า 4 GB มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive)  
    ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จํานวน 1 หน่วย   มีจอภาพที่ 
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    รองรับความระเอียดไม่น้อยกว่า  1,366X768 Pixel   และมี 
    ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว   มี DVD-RW   หรือดีกว่า จํานวน 1  
    หน่วย    มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย  (Network Interface)  
    แบบ 10/100/1000 Bace-T   หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า  
    1 ช่อง สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b,g,n)  
    และ Bluetooth จํานวน 1 เครื่อง   เป็นเงิน 16,000 บาท  
    ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอม  
    พิวเตอร์(ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  / งานบริหาร 
    ทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ )ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 
    พ.ศ.2560-2562 หน้า91  
   ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่     รวม    16,900      บาท 
    กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล 
    เพ่ือจัดซื้อกล่องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียด 
    ไม่ต่ํากว่า 17 ล้านพิกเซล เพ่ือใช้ในงานออกพ้ืนที่ งานสังคม 
    สงเคราะห์เยี่ยมบ้าน จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 16,900 บาท  
    (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  /งานบริหารทั่วไปเกี่ยว 
    กับสังคมสงเคราะห์ )ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2560- 
    2562 หน้า94  
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รายงานละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป  
ประจําปีงบประมาณ 2560 

เทศบาลตําบลน้ําโสม  
อําเภอน้ําโสม  จังหวัดอุดรธานี 

งบประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 70,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและ  หมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
 งบด าเนินการ        รวม 20,000บาท 
 หมวดค่าใช้สอย        รวม20,000 บาท 
 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอ่ืน รวม 20,000 บาท 

(1)  โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์ประชาชนที่มีรายได้น้อย ยากจน  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการช่วยเหลือสงเคราะห์ประชาชน 
ที่มีรายได้น้อย ยากจนและไร้ที่พ่ึงได้มีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสามารถ 
อยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข  เช่น ค่าเครื่องอุปโภคบริโภค ค่า 
ใช้จ่ายในการครองชีพตามความจําเป็น ค่ารักษาพยาบาล ค่ายา ค่า 
พาหนะ ค่าอาหารระหว่างติดต่อรักษาพยาบาล เป็นเงิน 20,000 บาท 
(ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์/งานสวัสดิการสังคมและสังคม 
สงเคราะห)์ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2560-2562 หน้า78 

งบลงทุน         รวม 50,000 บาท  
 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       รวม 50,000 บาท  
   1.ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม              จ านวน 50,000 บาท 
     เพ่ือจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือ 
    ปรับปรุงครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ค่าซ่อมแซมที่อยู่ 
    อาศัยผู้ที่ยากไร้ ฯลฯ เป็นเงิน 50,000 บาท (ปรากฏในแผนงาน 
    สังคมสงเคราะห์/งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์) 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป  
ประจําปีงบประมาณ  2560 

เทศบาลตําบลน้ําโสม 
อําเภอน้ําโสม  จังหวัดอุดรธานี 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  2,785,200   บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 

แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟ้าถนน         รวม  2,785,200   บาท 
 งบลงทุน          รวม  2,085,200  บาท 
 หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง      รวม  2,085,200   บาท 
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       รวม 2,085,200    บาท 
    1.โครงการขยายถนน คสล. 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายถนน คสล. (ทั้งสองด้าน)บ้านน้ําโสม หมู่ 1  
   (ซอยหน้าบ้านตู้เวิน) ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม ผิวจราจรกว้างด้านละ 1  
   เมตร ยาวด้านละ 180 เมตร  หนา 0.15 เมตร (ตามแบบแปลน  
   เทศบาลตําบลน้ําโสม) พร้อมปูายโครงการจํานวน 1 ปูาย เป็นเงิน  
   195,500 บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟูาถนน) 
   และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 26 
   2.โครงการยกระดับถนน คสล.  
    เพ่ือจ่ายเป็นค่ายกระดับถนน คสล. บ้านน้ําโสม หมู่ 1 (ซ.บ้านตู้ใจ)  
   ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี   ผิจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 25 เมตร  
   หนา 0.15 เมตร ระยะห่างระหว่างรอยต่อ 5 เมตร (ตามแบบแปลน  
   เทศบาลตําบลน้ําโสม)พร้อมปูายโครงการจํานวน 1 ปูาย  เป็นเงิน  
   86,500 บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟูาถนน)และ 
   ปรากฏ ในแผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 27 
   3.โครงการยกระดับถนน คสล. 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่ายกระดับถนน คสล. บ้านน้ําโสม หมู่ 1 (ซ.บ้านตู้แต่ง)  
   ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 20 เมตร  
   หนา  0.15 เมตร  ระยะห่างระหว่างรอยต่อ 5 เมตร (ตามแบบแปลน  
    เทศบาลตําบลน้ําโสม)พร้อมปูายโครงการจํานวน 1 ปูาย เป็นเงิน 49,100  
   บาท  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟูาถนน)และปรากฏใน 
   แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 26 
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   4.โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.บ้านน้ําปด หมู่ 3 (ทางเข้าดอนหอ)  
   ต.น้ําโสม  อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 74 เมตร  
   หนา 0.15 เมตรระยะห่างระหว่างรอยต่อ 5 เมตร พร้อมลงดินไหล่ทาง  
   ทั้งสองข้างให้เรียบร้อย (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลน้ําโสม)พร้อมปูาย  
   โครงการจํานวน 1 ปูาย เป็นเงิน179,100  บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะ 
   และชุมชน/งานไฟฟูาถนน) และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560-2562  
   หน้า 28 
   5.โครงการยกระดับถนน คสล. 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่ายกระดับถนน คสล. บ้านโพน หมู่ 4 ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม  
   จ.อุดรธานี  ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 36 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะ  
   ห่างระหว่างรอยต่อ 5 เมตร  (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลน้ําโสม)พร้อม 
   ปูายโครงการจํานวน 1 ปูาย เป็นเงิน 84,900 บาท(ปรากฏในแผนงานเคหะ 
   และชุมชน/งานไฟฟูาถนน) และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  2560-2562  
   หน้า 28 
   6.โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. บ้านโพน หมู่ 4 (ซ.บ้านตู้ยันต์)  
   ต.น้ําโสม  อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี ผิวจราจร กว้าง 3 เมตร ยาว 43 เมตร  
   หนา 0.15 เมตร ระยะห่างระหว่างรอยต่อ 5 เมตร พร้อมลงดินไหล่ทาง  
   ทั้งสองข้างให้เรียบร้อย (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลน้ําโสม)พร้อมปูาย  
   โครงการจํานวน 1 ปูาย เป็นเงิน 81,000 บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะ 
   และชุมชน/งานไฟฟูาถนน) และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560-2562  
   หน้า 38 
   7 .โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่13  (ซ.บ้าน  
   นางฉลอง)  ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว  
   30 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะห่างระหว่างรอยต่อ 5 เมตร พร้อมลงดิน  
   ไหล่ทางทั้งสองข้างให้เรียบร้อย (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลน้ําโสม)  
   พร้อมปูายโครงการจํานวน 1 ปูาย  เป็นเงิน57,700 บาท (ปรากฏในแผน 
   งานเคหะและชุมชน/งานไฟฟูาถนน) และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  
   2560-2562 หน้า 30 
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   8.โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนบก หมู่ 14 (ซ.บ้านตู้พิศ)  
   ต.น้ําโสม  อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 93 เมตร  
   หนา 0.15 เมตร ระยะห่างระหว่างรอยต่อ 5 เมตร พร้อมลงดินไหล่ทาง  
   ทั้งสองข้างให้เรียบร้อย (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลน้ําโสม)พร้อมปูาย  
   โครงการจํานวน 1 ปูาย เป็นเงิน 224,900 บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะ 
   และชุมชน/งานไฟฟูาถนน) และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560-2562  
   หน้า 32 
   9.โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนบก หมู่ 14 (ซ.บ้านตู้สมภี)  
   ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี  ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร  
   หนา 0.15 เมตร ระยะห่าง ระหว่างรอยต่อ 5 เมตร พร้อมลงดินไหล่  
   ทางทั้งสองข้างให้เรียบร้อย (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลน้ําโสม)พร้อม  
   ปูายโครงการจํานวน 1 ปูาย เป็นเงิน 360,300 บาท(ปรากฏในแผนงาน 
   เคหะและชุมชน/งานไฟฟูาถนน) และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560- 
   2562  หน้า 32 
   10 .โครงการขยายถนน คสล. 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าขยายถนน คสล. บ้านโนนภูทอง หมู่ 15 ต.น้ําโสม  
   อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี ผิวจราจรกว้างด้านละ 1 เมตร ยาวด้านละ 508 เมตร   
   หนา 0.15 เมตร  (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลน้ําโสม)พร้อมปูายโครงการ  
   จํานวน 1 ปูาย เป็นเงิน 639,000 บาท   (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
   /งานไฟฟูาถนน) และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า33 
   11.โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. บ้านม่วง หมู่ 2(ซอยบ้านตู้ต๋อง)  
   ต.น้ําโสม  อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 35 เมตร หนา  
   0.15 เมตร ระยะห่างระหว่างรอยต่อ 5 เมตร พร้อมลงดินไหล่ทางทั้งสองข้าง  
   ให้เรียบร้อย(ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลน้ําโสม)พร้อมปูายโครงการจํานวน  
   1 ปูาย เป็นเงิน 62,700 บาท  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟูา 
   ถนน) และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า27 
   12.โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. บ้านม่วง หมู่ 2(ซอยบ้านตู้อั๋น)  
   ต.น้ําโสม  อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 36 เมตร หนา  
   0.15 เมตร ระยะห่างระหว่างรอยต่อ 5 เมตร พร้อมลงดินไหล่ทางทั้งสองข้าง  
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   ให้เรียบร้อย(ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลน้ําโสม)พร้อมปูายโครงการจํานวน  
   1 ปูาย เป็นเงิน 64,500 บาท  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟูา 
   ถนน) และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า38 
 
  
 งบอุดหนุน         รวม   700,000  บาท 
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ      รวม   700,000   บาท  
   1.อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบ้านผือ 
    ตามโครงการขยายเขตไฟฟูาในเขตเทศบาลตําบลน้ําโสมรายละเอียด  
   ค่าใช้จ่ายตามที่การไฟฟูาส่วนภูมิภาคบ้านผือกําหนด เป็นเงิน 700,000  
   บาท  จํานวน 12 ชุมชน(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟูาถนน) 
   และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 39 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจําปีงบประมาณ  2560 

เทศบาลตําบลน้ําโสม 
อําเภอน้ําโสม  จังหวัดอุดรธานี 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  98,000 บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป  แยกเป็น 

แผนงานเคหะและชุมชน 
งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล          รวม 98,000บาท 
งบด าเนินการ                       รวม 98,000 บาท 
 หมวดค่าวัสดุ         รวม 98,000 บาท 
 วัสดุเครื่องแต่งกาย  

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องแต่งกายในการเก็บกวาดขยะมูลฝอย  
เป็นเงิน 50,000  บาท  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน/งาน 
กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ) 

 วัสดุอื่นๆ   
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังขยะ(ถังถังขยะอันตราย/ขยะพิษ) 
   ขนาด  200  ลิตร มี2ถังต่อ1ชุดมีฝาปิดพร้อมล้อลากจํานวน   
   12 ชุดๆละ 4,000 บาท   เป็นเงิน 48,000  บาท  (ปรากฏใน 
   แผนงาน เคหะและชุมชน/งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล) 
   และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า113 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป  
ประจําปีงบประมาณ  2560 

เทศบาลตําบลน้ําโสม 
อําเภอน้ําโสม  จังหวัดอุดรธานี 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น   1,722,400 บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 

แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบ าบัดน้ าเสีย               รวม 1,722,400 บาท 
งบด าเนินการ         รวม 150,000 บาท 

ค่าใช้สอย        รวม 150,000 บาท 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ      รวม 150,000 บาท 
 (1)ค่าจ้างเหมาขุดลอกรางระบายน้ า 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในการขุดลอกรางระบายน้ํา 
ในเขตเทศบาลตําบลน้ําโสม อําเภอน้ําโสม จังหวัดอุดรธานี จํานวน 12  
หมู่บ้าน เป็นเงิน 100,000 บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน/ 
งานบําบัดน้ําเสีย )และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า115 

 (2)ค่าจ้างเหมาก าจัดวัชพืช 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในการกําจัดวัชพืชบริเวณอ่าง  
เก็บน้ําลําห้วยน้ําทรงตอนล่าง เป็นเงิน 50,000 บาท (ปรากฏในแผน 
งานเคหะและชุมชน/งานบําบัดน้ําเสีย )และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  
2560-2562 หน้า116 

งบลงทุน         รวม 1,572,400บาท  
 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       รวม 1,572,400บาท  
   1.ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม              จ านวน 50,000 บาท 
     เพ่ือจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับ 
    ปรุงครุภัณฑ์  และสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ฝารางระบายน้ํา ฯลฯ เป็นเงิน  
    5 0,000 บาท(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน/งานบําบัดน้ําเสีย ) 
  2.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ํา บ้านน้ําทรง หมู่ 6 

(ซ.หน้าบ้านเลขา-บ้านยายอ่ิน) ต.ศรีสําราญ อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี 
กว้าง 0.26 เมตร ยาว 392 เมตร หนาเฉลี่ย 0.125 เมตร ลึกจาก 
ปากรางล่างไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร ทั้งสองด้าน เป็นเงิน735,500 
บาท (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลน้ําโสม) (ปรากฏในแผนงาน 
เคหะและชุมชน/งานบําบัดน้ําเสีย )และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  
2560-2562 หน้า37 
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3.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ํา บ้านโนนสมบูรณ์ 
หมู่ 9 (ซ.บ้านพ่อแจ๋ง) ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี กว้าง 0.40  
เมตร ยาว 95 เมตร ลึกจากปากรางล่างไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร  
เป็นเงิน 314,300 บาท(ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลน้ําโสม)  
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน/งานบําบัดน้ําเสีย )และปรากฏ 
ในแผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า36 
4.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ํา บ้านแสงทองพัฒนา  
หมู่ 12(ซ.หน้าบ้านนางจันทร์ทม)   ต.น้ําโสม  อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี  
กว้าง  0.40 เมตร ยาว  148 เมตร  ลึกจากปากรางล่างไม่น้อยกว่า  
0.60 เมตร เป็นเงิน 472,600 บาท(ตามแบบแปลนเทศบาลตําบล 
น้ําโสม) (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน/งานบําบัดน้ําเสีย )และ 
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 36 
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รายงานละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป  
ประจําปีงบประมาณ 2560 

เทศบาลตําบลน้ําโสม  
อําเภอน้ําโสม  จังหวัดอุดรธานี 

งบประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,277,860  บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและ  หมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
งบส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน            รวม2,277,860บาท 
งบด าเนินการ           รวม 250,000บาท 
 หมวดค่าใช้สอย         รวม250,000 บาท 
 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอ่ืน   รวม 250,000 บาท 

(1)   โครงการพัฒนาศักยภาพเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มเด็กและสตรี       
 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มเด็กและกลุ่มสตรี                          
ส่งเสริมให้เด็กและสตรีมีบทบาทในหน้าที่และมีส่วนร่วมในการปูองกัน 
และแก้ไขปัญหาในด้านอาชญากรรม โรคเอดส์ การละเมิดสิทธิเด็ก และ 
สตรี การพนัน การขยายตัวของธุรกิจบริการทางเพศเพ่ือร่วมกันในการ  
ปูองกันแก้ไขปัญหาและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิแก่เด็กและสตรี ที่ได้รับผล  
กระทบจาก ปัญหาความรุนแรง ฯลฯ   เป็นเงิน 20,000 บาท (ปรากฏ 
ในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้ม 
แข็งของชุมชน )ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 43 

(2)   โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน         
 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน เพ่ือนําข้อมูลไปใช้ในการ  
จัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตาม  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 4413 ลงวันที่  
30    ตุลาคม   2556   และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่  
มท 0810.2/ว 0703 ลงวันที่2กุมภาพันธ์ 2558 เป็นเงิน 10,000 บาท 
(ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/งานส่งเสริมสนับสนุน 
ความเข้มแข็งของชุมชน ) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2560-2562  
หน้า63 

(3)  โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชมรมผู้สูงอายุต าบลน้ าโสม  
 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของกลุ่มผู้สูงอายุ  
ให้ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลได้รับความรู้ในด้านสุขภาพ การดูแลรักษาสุขภาพ 
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ร่างกายให้แข็งแรง สุขภาพจิตดี ส่งเสริมการเรียนรู้การเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย 
ในครัวเรือน และสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข เป็นเงิน 100,000บาท 
(ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน /  งานส่งเสริมสนับสนุน 
ความเข้มแข็งของชุมชน)ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า63 

(4)  โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยเอดส์    
 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มคนพิการและผู้ด้อยโอกาส  
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนและเหมาะสม ได้รับข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ช่วย 
เหลือในการดํารงชีวิตขั้นพ้ืนฐานการฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพการฝึกอาชีพ  
และการจัดหางาน เพื่อร่วมกันคุ้มครองสิทธิคนพิการและผู้ด้อยโอกาสให้เป็น  
ไปอย่างทั่วถึงและกว้างขวาง เป็นเงิน 30,000 บาท (ปรากฏในแผนงานสร้าง 
ความเข้มแข็งของชุมชน   /  งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน  
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า67 

(5)   โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในเขตเทศบาล     
  เพ่ือเป็นค่าใช้ค่ายในการฝึกอบรมอาชีพส่งเสริมความรู้ความคิด ทักษะ  
ในการประกอบอาชีพ เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการดํารงชีวิต  
และสามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ตามความต้องการของประชาชน  
จากเวทีประชาคมฯ ส่งเสริมอาชีพการเพราะปลูกถ่ัวเหลือง  จักรสาน  
เพาะเห็ด ทอผ้า ฯ  เป็นเงิน 30,000 บาท (ปรากฏในแผนงานสร้างความ 
เข้มแข็งของชุมชน/งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน) ปรากฏ 
ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า41 

(6)  โครงการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ระดับครัวเรือน   ระดับชุมชน   และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เพ่ือให้ประชาชนได้รับความรู้สามารถนําไปปรับใช้กับการดํารงชีวิตพึง 
ตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0891.4/ว 1659ลงวันที่24 สิงหาคม 2553   
เป็นเงิน 30,000 บาท(ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/ 
งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)ปรากฏในแผนพัฒนาสาม 
ปี พ.ศ.2560-2562 หน้า65 

(7)   โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชน,ก านันผู้ใหญ่บ้าน    
 เพ่ือเป็นค่าจัดฝึกอบรมให้กับผู้นําชุมชนให้มีความพร้อมก้าวสู่ประชาคม  

     อาเซียน   โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ยึดหลักการมีส่วนร่วมในการแก้ไข 
     ปัญหา ด้วยตนเองวิเคราะห์ตนเอง วิเคราะห์ชุมชน และมีความพร้อมที่ 



150 

 

            

     จะเปลี่ยนแปลงมีส่วนร่วมในการปูองกัน พัฒนา สนับสนุน และวิเคราะห์  
     ให้ประชาชนในชุมชนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และนโยบายการพัฒนา 
     ร่วมกันตามที่กําหนดไว้ เป็นเงิน 30,000 บาท  (ปรากฏในแผนงานสร้าง 
     ความเข้มแข็งของชุมชน/งานส่งเสริมสนับสนุน ความเข้มแข็งของชุมชน)  
     ป รากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า67 
 

งบลงทุน            รวม 2,027,860 บาท 
 หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง      รวม  2,027,860 บาท 
 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       รวม  2,027,860 บาท  
     1.โครงการก่อสร้างลาน คสล.  
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลาน คสล. บ้านน้ําปด หมู่ 3(วัดปุาบ้านน้ําปด)  
  ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี  พ้ืนที่รวม 649.10 ตารางเมตร หนา 0.10 เมตร  
     (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลน้ําโสม)พร้อมปูายโครงการจํานวน 1 ปูาย เป็นเงิน  
      285,100 บาท  (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/งานส่งเสริมสนับ 
      สนุน ความเข้มแข็งของชุมชน) และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า79 
     2 .โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหอกระจายข่าวประจําหมู่บ้าน บ้านโพน หมู่ 4  
       ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี กว้าง 1 เมตร ยาว 1 เมตร สูง 10 เมตร (ตามแบบ  
       แปลนเทศบาลตาํบลน้าํโสม)พร้อมปูายโครงการ จํานวน 1 ปูาย เป็นเงิน180,300  
       บาท (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/งานส่งเสริมสนับสนุนความ 
       เข้มแข็งของชุมชน) และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า82 
      3.โครงการเปลี่ยนหลังคา(ศาลากลางบ้าน) 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าเปลี่ยนหลังคาศาลากลางบ้าน บ้านโพน หมู่ 4 ต.น้ําโสม  
       อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี กว้าง 7 เมตร ยาว 18 เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบล  
       น้ําโสม) พร้อมปูายโครงการจํานวน 1 ปูาย เป็นเงิน 73,400 บาท (ปรากฏในแผน 
       งานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)   
        และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี2560-2562 หน้า 84 
       4.โครงการปรับปรุงต่อเติมตลาดสดเทศบาลต าบลน้ าโสม 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงต่อเติมตลาดสดเทศบาลตําบลน้ําโสม บ้านโพน  
       หมู ่4 ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี กว้าง 1 เมตร ยาว 24 เมตร (ตามแบบ  
      แปลนเทศบาลตําบลน้ําโสม)พร้อมปูายโครงการจํานวน 1 ปูาย เป็นเงิน19,380  
             บาท  (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/งานส่งเสริมสนับสนุน 
              ความเข้มแข็งของชุมชน)และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า82 
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       5.โครงการก่อสร้างลาน คสล. 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลาน คสล. บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 6 ต.น้ําโสม  
        อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี พื้นที่รวม 233.6ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบ  
       แปลนเทศบาลตาํบลน้าํโสม)พร้อมปูายโครงการจํานวน 1 ปูาย เป็นเงิน 141,000  
       บาท (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/งานส่งเสริมสนับสนุนความ 
       เข้มแข็งของชุมชน)  และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 85 
       6.โครงการต่อเติมศาลาพักญาติ 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อเติมศาลาพักญาติวัดปุาช้าบ้านโนนสวรรค์  
         บา้นโนนสวรรค์ หมู่ 6 ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า  
                110 ตารางเมตร(ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลน้ําโสม) พร้อมปูายโครงการจํานวน  
                1 ปูาย เป็นเงิน 233,480 บาท(ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/ 
                งานส่งเสริม สนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)  และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  
                2560-2562 หน้า 85 
       7.โครงการก่อสร้างลาน คสล. 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลาน คสล. บ้านโคกน้อย หมู่ 8 (สนง.เทศบาลตําบลน้ําโสม)  
        ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม  จ.อุดรธานี  พ้ืนที่รวม 273.2 ตารางเมตร หนา 0.10 เมตร (ตาม  
        แบบแปลนเทศบาล  ตาํบลน้าํโสม)พร้อมปูายโครงการจํานวน 1 ปูาย  เป็นเงิน122,300  
        บาท (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้ม 
                 แข็งของชุมชน)  และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 80 
        8.โครงการก่อสร้างลาน คสล. 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลานคสล. บ้านโคกน้อย หมู่ 8 ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม  
        จ.อุดรธานี พื้นที่รวม 865.90 ตารางเมตร หนา 0.10 เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาล  
        ตาํบลน้าํโสม) พร้อมปูายโครงการ จํานวน 1 ปูาย เป็นเงิน 380,000 บาท (ปรากฏใน 
        แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)   
        และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี2560-2562 หน้า 80  
        9.โครงการยกระดับพ้ืน คสล.  
   เพื่อจ่ายเป็นค่ายกระดับพ้ืน คสล. บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 9 (ศาลากลางบ้าน)  
         ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี กว้าง 8 เมตร ยาว 12 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตาม  
        แบบแปลนเทศบาลตาํบลน้าํโสม)พร้อมปูายโครงการจํานวน 1 ปูาย เป็นเงิน53,200  
                บาท(ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้ม 
         แข็งของชุมชน)และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  2560-2562 หน้า 82 
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        10.โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์  
   เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 13 ต.น้ําโสม  
         อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี กว้าง 8 เมตร ยาว 12 เมตร พื้นที่ใช้สอย 96 ตารางเมตร (ตาม  
                แบบแปลนเทศบาลตาํบลน้าํโสม) พร้อมปูายโครงการจํานวน 1 ปูาย เป็นเงิน 533,700  
               บาท (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้ม 
               แข็งของชุมชน)  และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า84 
       11.โครงการติดตั้งป้ายแนะน าเส้นทาง 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งปูายแนะนําเส้นทาง บ้านน้ําทรง หมู่6 (ทางเข้าบ้านน้ําทรง-  
       ไปโนนสมบรูณ์)ต.ศรีสําราญ อ.น้ําโสม  จ.อุดรธานี กว้าง 0.75 เมตร  ยาว 2.40 เมตร  
        สูง 1.50 เมตร  (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลน้ําโสม) เป็นเงิน  6,000 บาท (ปรากฏ 
               ในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)   
               และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี2560-2562 หน้า84 
  



153 

 

            

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป  
ประจําปีงบประมาณ  2560 

เทศบาลตําบลน้ําโสม 
อําเภอน้ําโสม  จังหวัดอุดรธานี 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 10,000  บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป  แยกเป็น 

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานกีฬาและนันทนาการ        รวม  10,000  บาท 
 งบด าเนินการ         รวม  10,000  บาท 
  ค่าใช้สอย         รวม  10,000  บาท 
  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอ่ืนๆ  รวม  10,000 บาท 
  (1)โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬา     จ านวน 10,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งทีมนักกีฬา เข้าแข่งขันกีฬา ต่าง ๆ  
ระดับตําบล/อําเภอ  ระดับจังหวัด  อาทิ ค่าชุดกีฬา  อุปกรณ์กีฬา ค่าเบี้ยเลี้ยง 
นักกีฬา  ค่าพาหนะเดินทาง  สนับสนุนการเป็นเจ้าภาพกีฬาเทศบาลสัมพันธ์และ  
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการ  เป็นเงิน 10,000บาท (ปรากฏในแผนงานศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ/งานกีฬาและนันทนาการ)และปรากฏในแผนพัฒนา 
สามปี 2560 - 2562 หน้า 61 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป  
ประจําปีงบประมาณ  2560 

เทศบาลตําบลน้ําโสม 
อําเภอน้ําโสม  จังหวัดอุดรธานี 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  380,000  บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น       รวม  380,000 บาท 
 งบด าเนินการ         รวม  380,000 บาท 
  ค่าใช้สอย         รวม  380,000 บาท 
  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอ่ืนๆ  รวม  380,000 บาท 
  (1)โครงการประเพณีสงกรานต์  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามโครงการประเพณีสงกรานต์   
เป็นเงิน 150,000บาท (ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
/งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น)และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560- 
2562 หน้า 51 

   (2)โครงการประเพณีบุญบ้ังไฟ  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามโครงการประเพณีบุญบั้งไฟ  

เป็นเงิน 200,000บาท(ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/ 
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น)และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  2560 – 
2562 หน้า 51 

   (3)โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามโครงการประเพณีเข้าพรรษา   

เป็นเงิน 15,000  บาท  (ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/ 
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น)และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560-2562 
หน้า 51 
(4) โครงการจัดงานของดีอ าเภอน้ าโสม (ร าบวงสรวงอนุสาวรีย์วีระชนเมืองโสม)  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานของดีอําเภอน้ําโสม (รําบวงสรวง 
อนุสาวรีย์วีระชนเมืองโสม) เป็นเงิน 15,000  บาท  (ปรากฏในแผนงานศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ/งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น)และปรากฏใน 
แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 77 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป  
ประจําปีงบประมาณ 2560 

เทศบาลตําบลน้ําโสม 
อําเภอน้ําโสม จังหวัดอุดรธานี 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,949,770บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา   รวม 2,949,770  บาท 
     งบบุคลากร        รวม 2,360,270  บาท  
 เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)      รวม 2,360,270  บาท  
 เงินเดือนพนักงาน      จ านวน  906,690  บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีสําหรับ  
  พนักงานเทศบาล เป็นเงิน 906,690 บาท (ปรากฏในแผนงาน 
  อุตสาหกรรมและการโยธา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม  
  และการโยธา)  

เงินประจ าต าแหน่ง      จ านวน  60,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้บริหาร(พนักงานเทศบาล)ที่ม ี
สิทธิได้รับตามระเบียบฯ เป็นเงิน 60,000 บาท (ปรากฏในแผนงาน 
บริหารทั่วไป/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ) 

       คา่จ้างพนักงานจ้าง      จ านวน 1,265,760 บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไปพนักงานตามภารกิจ  
  เป็นเงิน 1,265,760 บาท(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ 

การโยธา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา) 
       เงินเพิม่ต่างๆของพนักงาน      จ านวน  127,820 บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้างทั่วไป  
  และพนักงานจ้างตามภารกิจตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน  
  เทศบาลจังหวัดอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล  
  ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของเทศบาล ได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพ  
  ชั่วคราว และค่าตอบแทนพิเศษ ตามหนังสือสั่งการด่วนที่สุด ที่  
  มท0809.3/ว155 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2550 เป็นเงิน 127,820บาท 
  (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานบริหารทั่วไป  
  เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)  
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    งบด าเนินการ         รวม  536,000 บาท 
 ค่าตอบแทน           รวม 56,000  บาท  
 ค่าเช่าบ้าน          
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานที่มีสิทธิได้รับเงิน  
  ค่าเช่าบ้านตามระเบียบฯ เป็นเงิน  36,000 บาท 
  (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานบริหารทั่วไป  
  เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)  
   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร        
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล  
  และผู้บริหาร ฯลฯ ตามระเบียบฯ เป็นเงิน 20,000 บาท 
  (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานบริหารทั่วไป  
  เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)  
    ค่าใช้สอย         รวม    120,000  บาท  
 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       จ านวน 30,000 บาท 

(1.) ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆในกองช่างเพื่อจ่าย 

เป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าธรรมเนียม  
ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าจ้างเหมาอ่ืน ฯลฯ เป็นเงิน 30,000 บาท  
(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานบริหารทั่วไป 

  เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)  
  
 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอ่ืน จ านวน  40,000 บาท  
  (1)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในการราช  

อาณาจักรและนอกราชอาณาจักรเช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ  
ค่าเช่าที่พัก เป็นเงิน 40,000 บาท (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม 
และการโยธา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา) 

 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม      จ านวน 50,000 บาท  
  เพ่ือรายจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์  เช่น   รถกอช่าง   

เครื่องพิมพ์ดีด  โต๊ะ เก้าอ้ีคอมพิวเตอร์ ฯลฯเป็นเงิน  50,000  บาท  
(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยว 
กับอุตสาหกรรมและการโยธา) 
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 ค่าวัสดุ          รวม  360,000 บาท 
 วัสดุส านักงาน  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ  
  เครื่องเขียนแบบพิมพ์ เป็นต้น เป็นเงิน 30,000 บาท  (ปรากฏใน 

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา / งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
อุตสาหกรรมและการโยธา) 

วัสดุคอมพิวเตอร์ 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น Diskette Mouse  
  หมึกปริ้นเตอร์กระดาษต่อเนื่อง ผ้าหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ  
  เป็นเงิน 20,000 บาท (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ 

โยธา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา) 
 วัสดุการเกษตร  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสารเคมีปูองกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว์   

อาหารสัตว์พันธุ์พืช ปุ๋ย จอบหมุน คราดซี่พรวนดิน กระชัง ฯลฯ  
เป็นเงิน 10,000 บาท(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ 
โยธา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา) 

 วัสดุยานพาหนะขนส่ง  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแบตเตอรี่,ยางนอก,ยางใน,สายไมล์,เพลา,  

หัวเทียน กันชนรถยนต์,หม้อน้ํารถยนต์,เบาะรถยนต์,แม็กไลเนอร์  
เป็นเงิน 50,000 บาท (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ 
โยธา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา) 

 วัสดุก่อสร้าง  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานช่าง เป็นเงิน 50,000 บาท (ปรากฏ 

ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
อุตสาหกรรมและโยธา) 

 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ สายไฟ,หลอดไฟ, โคมไฟ พร้อมขาและก้าน  

เป็นต้น เป็นเงิน 200,000 บาท (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม 
และการโยธา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและโยธา) 
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    งบลงทุน         รวม 53,500 บาท  
 หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่ง      รวม 53,500 บาท  
 ค่าครุภัณฑ์        รวม 53,500 บาท  
 ครุภัณฑ์โรงงาน        รวม 3,000 บาท 
     เทปวัดระยะ  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเทปวัดระยะทาง  ยาว 50 เมตร จํานวน  

1 อัน  เป็นเงิน 3,000 บาท (ราคาตามท้องตลอด)  (ปรากฏใน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   / งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
อุตสาหกรรมและโยธา )ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560-2562  
หน้า95 

   ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว     รวม   6,500   บาท  
เครื่องท าน้ าร้อนน้ าเย็น 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทําน้ําร้อนน้ําเย็น  เพ่ือบริการประชาชน  
  ที่มาติดต่อราชการ เป็นถังน้ําเย็นปั๊มขึ้นรูป ปลอดภัยไร้สารตะก่ัว   
  ตัวตู้ด้านหน้าทําจากพลาสติกคุณภาพดีปลอดภัยทนทานต่อการผุกร่อน   
  ระบบคอมเพรสเซอร์ ทําความเย็นรวดเร็ว และใช้สารทําความเย็นที่   
  ไม่มีส่วนผสมของสาร CFC  ให้น้ําร้อนอุณหภูมิ 85 – 95 องศาเซลเซียส    
  ไฟแสดงสถานการณ์ทํางานทั้ง น้ําร้อน-น้ําเย็น ไฟจะเปลี่ยนสี หากระบบ 
  ทํางานเต็มที่  ระบบนิรภัยที่หัวจ่าย น้ําร้อน ปูองกันน้ําร้อนลวก โดยน้ํา 
  ร้อนจะไม่ไหล หากไม่กดปุุมนิรภัยปลดล็อก  ขนาด   กว้าง 305 มม.    
  สูง 1,080 มม.   ลึก 380 มม.  จํานวน  1  เครื่อง เครื่องละ  6,500  บาท   

  เป็นเงิน  6,500  บาท   (ราคาตามท้องตลาด)   ( (ปรากฏในแผนงาน 
อุตสาหกรรมและการโยธา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและโยธา ) 
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 97 

 ครุภัณฑ์ส านักงาน      รวม 44,000 บาท   
    เครื่องปรับอากาศ        
  เพ่ือจ่าเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 36,000  

บีทียู พร้อมดําเนินการติดตั้ง โดยมีคุณลักษณะดังนี้(1)ราคาที่กําหนด 
เป็นราคาที่รวมค่าติดตั้งแบบแยกส่วน (2)เครื่องปรับอากาศท่ีมีความ 
สามารถในการทําความเย็น ขนาดไม่เกิน  40,000 บีทียู  ต้องได้รับ 
การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟฟูา  
เบอร์ 5   (3)ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศท่ีประกอบสําเร็จรูปทั้งชุดทั้ง 
หน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน  
(4) เครื่องปรับอากาศท่ีมีระบบฟอกอากาศ  สามารถดักจับอนุภาค  
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ฝุุนละออง และสามารถถอดล้างทําความสะอาดได้ (5)มีความหน่วง 
เวลาการท้างานของคอมเพรสเซอร์ (6)การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
(1)แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดง 
ไปกลับหุ้มฉนวนยาว 5 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน  15 เมตร ราคาตาม 
มาตรฐานครุภัณฑ์   จ านวน   44,000 บาท   (ปรากฏในแผนงาน 
อุตสาหกรรมและการโยธา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและ 
โยธา)ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 96 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป  
ประจําปีงบประมาณ  2560 

เทศบาลตําบลน้ําโสม 
อําเภอน้ําโสม  จังหวัดอุดรธานี 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น   331,600  บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน       รวม   331,600   บาท  
 งบลงทุน          รวม   331,600  บาท  
 หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง      รวม   331,600   บาท  
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       รวม  331,600    บาท 
   1.โครงการก่อสร้างห้องน้ า 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างห้องน้ําปุาช้าบ้านโนนสวรรค์ หมู่ 6  
  ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี กว้าง 4 เมตร ยาว 5 เมตร จํานวน  
  5 ห้อง (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลน้ําโสม)พร้อมปูายชื่อโครงการ  
  จํานวน 1 ปูาย    เป็นเงิน   186,200  บาท    (ปรากฏในแผนงาน 
  อุตสาหกรรมและการโยธา/งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน)แลปรากฏ  
  ในแผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 85 
  2.โครงการก่อสร้างห้องน้ าคนพิการ 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างห้องน้ําคนพิการ สํานักงานเทศบาลตําบล  
  น้ําโสม หมู่ 8 ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี กว้าง 2.30 เมตร ยาว 2.30  
  เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 5.30 ตารางเมตร จํานวน 1 ห้อง (ตามแบบ  
  แปลนเทศบาลตําบลน้ําโสม )  พร้อมปูายชื่อโครงการ   จํานวน  1  ปูาย     
  เป็นเงิน   145,400   บาท  (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  /งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน)แลปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560-2562  
  หน้า 43 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป  
ประจําปีงบประมาณ  2560 

เทศบาลตําบลน้ําโสม 
อําเภอน้ําโสม  จังหวัดอุดรธานี 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 13,787,570 บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 

แผนงานงบกลาง 
งานงบกลาง        รวม    13,787,570 บาท 

เงินส ารองจ่าย       รวม    486,800  บาท 
 เพื่อจ่ายในกรณีจําเป็นฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึนหรือ  

บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม 
เท่านั้นเป็นเงิน 486,800 บาท(ปรากฏในแผนงานงบกลาง 
/งานงบกลาง ) 

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม        รวม    480,000  บาท   
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง 
 โดยคิดจาก5เปอร์เซ็นต์ของค่าจ้าง เป็นเงิน 480,000 บาท 
(ปรากฏในแผนงานงบกลาง/งานงบกลาง  ) 

 รายจ่ายตามข้อผูกพัน      รวม   887,570   บาท 
 (1) เงินสมทบ  สปสช.   

เพ่ือสมทบกองทุนประกันสุขภาพท้องถิ่นสําหรับเป็นค่าใช้ 
จ่ายในการดําเนินงานโครงการกองทุนประกันสุขภาพของเทศบาล 
ตําบลน้ําโสมที่ได้สมัครเข้าร่วมโครงการกับสํานักงานประกันสุขภาพ 
แห่งชาติ (สปสช.)ของกระทรวงสาธารณสุข เป็นเงิน 180,000 บาท  
(ปรากฏในแผนงานงบกลาง/งานงบกลาง)และปรากฏในแผนพัฒนา 
สามปี 2560-2562 หน้า74 
(2)เงินค่าบ ารุงสันนิบาตแห่งประเทศไทย          
            สําหรับจ่ายให้แก่สมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย 
เป็นค่าบํารุงรายปี ตามหนังสือสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย  
ที่ ส.ท.ท.3/2555 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2555 โดยพิจารณาจาก 
รายรับจริงประจําปีที่ผ่านมายกเว้นเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม  
และเงินอุเดหนุนทุกประเภทในอัตราร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของ 
งบประมาณรายรับดังกล่าว เป็นเงิน 57,000 บาท (ปรากฏใน 
แผนงานงบกลาง/งานงบกลาง ) 
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(3)เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน   

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนโดยยึดหลัก 
ประชาชนออม 1 ส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมทบ 1 ส่วน 
และรัฐบาล 1 ส่วน  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0891.4/ว2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 เป็นเงิน 30,000 
บาท (ปรากฏในแผนงานงบกลาง / งานงบกลาง  )และปรากฏในแผน 
พัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า64 
(4)เงินสมทบ  กบท.  

เพ่ือสมทบกองทุนบําเหน็จ บํานาญของข้าราชการส่วน 
ท้องถิ่นตามกฎหมายโดยหักเงินงบประมาณรายได้ประจําปีสมทบ 
เข้าเป็นกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในอัตรา 
ร้อยละ 2  เป็นเงิน 560,000  บาท  (ปรากฏในแผนงานงบกลาง 
/ งานงบกลาง ) 
(5)เงินสมทบกองทุน กสจ.   

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับลูกจ้าง 
ประจําของส่วนราชการ เป็นเงิน 7,570 บาท  (ปรากฏในแผนงาน 
งบกลาง / งานงบกลาง  ) 
(6) เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบ านาญ (ชคบ.)       
 สําหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพพนักงานเทศบาล  
ผู้รับบํานาญ โดยถือตมเกณฑ์ที่ต้องจ่ายจริงเป็นเงิน 53,000  บาท  
(ปรากฏในแผนงานงบกลาง / งานงบกลาง ) 

เงินช่วยพิเศษ                รวม        10,000  บาท  
 สําหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทําศพพนักงานเทศบาล  
ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างในกรณีที่ตายระหว่างปฏิบัตราชการ  
เป็นเงิน 10,000 บาท (ปรากฏในแผนงานงบกลาง / งานงบกลาง )  

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์          รวม        48,000  บาท   
เพ่ือดําเนินการจัดสรรเงินอุดหนุนสําหรับการสนับสนุนการสงเคราะห์ 
เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ให้แก่ผู้ปุวยเอดส์  ที่แพทย์ได้รับรองและทําการ 
วินิจฉัยแล้วและมีความเป็นอยู่ยากจน  หรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะ 
ดูแลไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนได้  โดยผู้ปุวยเอดส์มีสิทธิจะได้ 
รับเบี้ยยังชีพคนละ500 บาทต่อเดือน  จํานวน 8 คนๆละ500 บาท 
จํานวน 12  เดือน เป็นเงิน 48,000 บาท   ตามหนังสือด่วนที่สุด  
ที่ มท0891.3/ว1542(ปรากฏในแผนงานงบกลาง / งานงบกลาง  ) 
และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี2560-2562 หน้า66 
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 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ           จ านวน 8,733,600  บาท 
    เพ่ือสนับสนุนตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ตาม 
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ 
    ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552เป็นเงิน8,733,600 
    บาท  (ปรากฏในแผนงานงบกลาง/งานงบกลาง) ปรากฏในแผนพัฒนา 
    สามปีพ.ศ.2560 – 2562หน้า66 
 เบี้ยยังชีพความพิการ              จ านวน 3,141,600  บาท 
    เพ่ือสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพล 
    ภาพ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ย 
    ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553  
            (ฉบับที่ 2) 2559 เป็นเงิน 3,141,600 บาท (ปรากฏในแผนงานงบ 
    กลาง/งานงบกลาง)  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562  
    หน้า66  
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ส าเนา 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลน้ าโสมสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓   
 ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ 

เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙    
ณ    ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลน้ าโสม  ชั้น ๒ 

 

........................................................ 
ผู้มาประชุม 

๑. นายขันตี  มีโสภา   ประธานสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม 
๒. นายสมพร  ดวงทา  รองประธานสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม  
๓. นายปริญญา   ศรีบุญเรือง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม 
๔. นายสุขสัญ  ดีลุนชัย   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม  
๕. นายสุนี  สนสุรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม 
๖. นายขวัญชัย  ขันสี  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม 
๗. นายสมจิต   โสมทอง  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม 
๘. นายพศิน  นันทกุล   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม  
๙. นายคําพัน  ภูหนององค์  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม 
๑๐. นางธนพร  ฤทธิ์อ้วน  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม 
๑๑. นางเยาวรัตน์ บุญแสง   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม 
๑๒.นายเจตสิก  เทพบุปผา สมาชิกสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม 
๑๓.นายณัฐพงศ์  ขจรนาม  ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม 

ผู้ไม่มาประชุม 
 ไม่มี 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นายฎําริ     หงษาพันธ์ นายกเทศมนตรีตําบลน้ําโสม  
๒. นายศรีนวน  เสาทองดี  รองนายกเทศมนตรีตําบลน้ําโสม  
๓. นายทวีศักดิ์  อาจหาญ  รองนายกเทศมนตรีตําบลน้ําโสม  
๔. นายอุดม  จันทร์สงเคราะห์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  
๕. นายจักรินทร์  เรืองศรี  นักบริหารงานช่าง  
๖. นางสาวภักดี  พหลทัพ  นักบริหารงานทั่วไป  
๗. นายไชย์วัตธ์   มูลเสนา  เจ้าพนักงานธุรการ  
๘. นางสาวอรวรรณ ชื่นวานร  นักบริหารการศึกษา  
๙. นางพรทิพย์  เรืองเศรษฐี ผู้อํานวยการกองคลัง  
๑๐. นางสาวธนภคพร นูกลึง  ผู้อํานวยการกองสวัสดิการ  
๑๑. นายอาเขตต์  ปิ่นสุวรรณ รักษาการผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ  
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เริ่มประชุมเวลา    ๐๙.๓๐   น. 
 
 

นายณัฐพงศ์   ขจรนาม     -  เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้ว ขอเชิญ ประธานสภา  
ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาฯ เทศบาลตําบลน้ําโสมเปิดการประชุมสภาตามระเบียบวาระต่อไป  
 
นายขันตี  มีโสภา   -  เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลครบองค์ประชุมแล้วผมขอเปิดประชุม สภา            
ประธานสภาเทศบาล  การประชุมใน ครั้งนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓   

ครั้งที่ ๑  ประจําปี ๒๕๕๙  เพ่ือให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระ
การประชุมดังต่อไปนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายขันตี   มีโสภา  -  ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓  
ประธานสภาเทศบาล ครั้งที่ ๑ ประจําปี ๒๕๕๙ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล

ตําบลน้ําโสม ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมงานพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุม
อําเภอน้ําโสม โดยพร้อมเพียงกัน  และขอให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้ปฏิบัติ
ตามระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด  

ที่ประชุม   -  รับทราบ  
 

นายเจตสิก  เทพบุปผา  -  เรียนประธานสภา  คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามที่  
สมาชิกสภาเทศบาล  ฝุายบ้านม่วงได้ตกไปไม่ทราบว่าทางคณะผู้บริหารจะแปรญัตติเพิ่มในวาระท่ี  

สองได้หรือไม่ 
นายฎําริ  หงษาพัน  - เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุม ถ้า  
นายกเทศมนตรี   มีความจําเป็นผมจะนําเข้าในการแปรญัตติเพื่อแปรญัตติเพิ่มในเทศบัญญัติ  
               ประจําปงีบประมาณ ประจําป ีพ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
นายขันตี   มีโสภา  -  ระเบียบวาระท่ีสองเรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วที่ประชุม    
ประธานสภาเทศบาล  มีท่านใดที่จะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อไหนหรือไม่ขอเชิญ  
นายพศิน  นันทกุล  -  เรียนประธานสภาเทศบาล กระผมประธานกรรมการตรวจรายงานการ  
สมาชิกสภาเทศบาล  ประชุมขอแก้ไขรายงานการประชุมหน้าที่หนึ่งลําดับที่สามจากศรีบุญเรียง  

เป็นศรีบุญเรือง 
นายขันตี   มีโสภา  -  ทีประชุมมีท่านใดท่ีจะเสนออีกหรือไม่ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมรับรอง  
ประธานสภาเทศบาล  รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจําปี ๒๕๕๙ ลงวันที่  

๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โปรดยกมือ 
ทีป่ระชุม   - มีมติรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี  

๒๕๕๙  จ านวน  ๑๑  เสียง 
\ 
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 ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องเพื่อทราบ  
    - ไม่มี  
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา  
๔.๑ เรื่อง พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๐ วาระท่ี
หนึ่งขั้นรับหลักการ 

นายขันตี  มีโสภา   - ระเบียบวาระท่ีสี่ข้อสี่จุดหนึ่งเรื่อง พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ  
ประธานสภาเทศบาล รายจ่ายประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ วาระท่ีหนึ่งขั้นรับหลักการ  ขอเชิญท่าน

นายกเทศมนตรีตําบลน้ําโสมแถลงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๐ 

นายฎําริ  หงษาพันธ์  -  ท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม บัดนี้ ถึง  
นายกเทศมนตรี เวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตําบลน้ําโสม จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจําปีต่อสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้ คณะ
ผู้บริหารเทศบาลตําบลน้ําโสม จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาทุก
ท่าน ได้ทราบถึงสถานการณ์คลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังต่อไปนี้ 
1.  สถานะการคลัง 
1.1   งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559  ณ  วันที่ 1  กรกฎาคม พ.ศ.  2559  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน  ดังนี้ 
ณ วันที่ 1 กรกฎาคม  พ.ศ. 2559 
1.1.1  เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น  60,453,125.73 บาท 
1.1.2  เงินสะสม        2,924,632.50 บาท  
1.1.3  ทุนสํารองเงินสะสม     21,737,263.59 บาท 
1.1.4  รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย   
         จํานวน  -   โครงการ   รวม -         บาท 
1.1.5  รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ ผูกพัน        
        จํานวน    -  โครงการ  รวม     -           บาท  
1.2  เงินกู้คงค้าง   -       บาท 
2.  การบริหารงบประมาณ  ในปีงบประมาณ  2559 
(1)  รายรับจริง  ทั้งสิ้น                      49,793,911.96  บาท   ประกอบด้วย 

    หมวดภาษีอากร                  215,645.40  บาท 
    หมวดค่าธรรมเนียม   ค่าปรับ  และใบอนุญาต       702,669  บาท 
    หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                 361,616.93  บาท 
    หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  -      บาท 
    หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด               386,208.81   บาท 
    หมวดรายได้จากทุน               -             บาท 
    หมวดภาษีจัดสรร            17,272,942.54  บาท 
    หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป             30,854,829.28  บาท 



167 

 

            

 

      (2)  เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  21,933,032.28     บาท 
(3)  รายจ่ายจริง  ทั้งสิ้น    42,859,127.48  บาท 

 ประกอบด้วย  
    งบกลาง               1,256,206.03    บาท 
    งบบุคลากร(หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจํา และค่าจ้างชั่วคราว)  
    13,871,995 บาท  
    งบดําเนินการ(หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  และหมวดค่าสาธารณูปโภค) 
    7,928,681.45 บาท  
    งบลงทุน(หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)  998,980   บาท 
    งบรายจ่ายอื่น(หมวดรายจ่ายอื่น)            -            บาท 
    งบเงินอุดหนุน(หมวดเงินอุดหนุน)                       1,549,720      บาท 
     (4)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์   
      9,281,316 บาท 

(5)  มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหน้าที่     7,972,229   บาท 
    3.  งบเฉพาะการ 

ประเภทกิจการ...............-............กิจการ................-............ 
ปีงบประมาณ  พ.ศ. ......-..........มีรายรับจริง..........-..................บาท  รายจ่ายจริง
...........-..........บาท 

    กู้เงินจากธนาคาร/กสท./อ่ืนๆ   จํานวน.......-.........บาท  
    ยืมเงินสะสมจากเทศบาล    จํานวน.......-........บาท  
    กําไรสุทธิ     จํานวน.......-.........บาท  
    เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น  ณ  วันที่.......................... จํานวน.......-.........บาท  
    ทรัพย์จํานํา      จํานวน.......-.........บาท  
2.1  รายรับ 

รายรับ รายรับจริง 
ปี2559 

ประมาณการปี
2559 

ประมาณการปี
2560 

รายได้จับเก็บเอง       
   หมวดภาษีอากร 215,645.40 140,000 140,000 
   หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 702,669 1,270,000 1,270,000 
   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 361,616.93 400,000 400,000 
   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ - - - 
   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 386,208.41 190,000 190,000 
   หมวดรายได้จากการลงทุน - - - 

รวม 
รายได้จัดเก็บเอง 

1,666,140.14 2,000,000 2,000,000 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
   หมวดภาษีจัดสรร 17,272,942.54 26,000,000 26,000,000 
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รวม 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น 

17,272,942.54 26,000,000 26,000,000 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 30,854,829.28 20,000,000 36,500,000 

รวม 
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

30,854,829.28 20,000,000 36,500,000 

 
รวม 

 

49,793,911.96 48,000,000 64,500,000 

2.2  รายจ่าย 
รายจ่าย รายจ่ายจริง 

ปี2559 
ประมาณการปี

2559 
ประมาณการปี

2560 
จ่ายจากงบประมาณ    
   งบกลาง 1,256,206.03 2,027,000 13,920,770 
   งบบุคลากร(หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจํา และค่าจ้าง
ชั่วคราว) 

13,871,995 21,443,680 24,744,800 

   งบดําเนินงาน(หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุและ
หมวดค่าสาธารณูปโภค) 

7,928,681.45 14,951,780 14,227,170 

   งบลงทุน(หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 998,980 5,519,620 7,811,260 
   งบรายจ่ายอื่น(หมวดรายจ่ายอื่น) - - - 
   งบเงินอุดหนุน(หมวดเงินอุดหนุน) 1,549,720 4,057,920 3,796,000 

รวมรายจ่ายจากงบประมาณ 25,605,582.48 48,000,000 64,500,000 
 

นายขันตี   มีโสภา  -  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้แถลงงบประมาณประจําปีงบประมาณ  
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๐ มานั้น ไม่ทราบว่าที่ประชุมเห็นเป็นเช่นใดขอให้สมาชิกสภาเทศบาลได้

ตรวจดูว่าเป็นไปตามที่ท่านนายกเทศมนตรีได้แถลงหรือไม่     ขอเชิญปลัดเทศบาล 
นายณัฐพงศ์  ขจรนาม  -  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร กํานัน 
ปลัดเทศบาล   ผู้ใหญ่บ้าน และผู้เข้าร่วมประชุม  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 

ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๒ พ.ศ. 
๒๕๕๔)  ข้อ ๔๕ ญัตติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุม
สภา ท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ 
ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียวผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจํานวนไม่
น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้  เมื่อที่ประชุม
สภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว  การพิจารณาวาระท่ีสองนั้น
ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็น
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
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ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้  และในการ
พิจารณาวาระท่ีสอง  ให้กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่
ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 
ข้อ ๔๗ ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น
ปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
นั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่
สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว 
เพ่ือประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง สภาท้องถิ่นจะให้
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้ 
จึงขอให้ทางท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้ตรวจดูร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ว่าทางคณะผู้บริหารได้จัดทําถูกต้องหรือไม่ 

 

นายขันตี  มีโสภา   - ตามท่ี  นายกเทศมนตรีได้แถลงงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐  
ประธานสภาเทศบาล  และ สมาชิกสภาได้ตรวจดูร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 

งบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๐   ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๔๕ และข้อ 
๔๗ ที่เลขานุการสภาได้ชี้แจงรายละเอียดไปแล้วนั้น ผมขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาว่า
เห็นควรรับหลักการหรือไม่ ถ้าท่ีประชุมสภาเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างเทศ บัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๐ ผมขอมติที่ประชุม  โปรดยก
มือ  

ที่ประชุม   -  มีมติรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๕๙  จ านวน  ๑๑  เสียง 

 

นายขันตี  มีโสภา   - เมื่อที่ประชุมมีมติรับหลักการแล้ว ผมขอเสนอดังนี้เพ่ือให้เป็นไปตาม 
ประธานสภาเทศบาล ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗ 

และแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๔๕ วรรคสาม ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
จะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณา วาระท่ีสอง ให้กําหนด
ระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับ
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้น ข้อ ๔๙ วรรคหนึ่ง ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่น
ลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้
ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดย
ละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติด้วย ให้ที่ประชุมสภาเทศบาลกําหนดระยะเวลาเสนอคํา
แปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ คือไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง 
นับแต่สภามีมติรับหลักการแห่งเทศบัญญัติ ผมขอเสนอให้เสนอคําแปรัตติในวันที่ 
๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ ไม่ทราบว่าที่ประชุมเห็นเป็นเช่นไร 

ที่ประชุม    -  เห็นชอบตามท่ีเสนอ  
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นายขันตี  มีโสภา   -  กรณีการประชุมสภาเพ่ือพิจารณาในวาระท่ี ๒ (ขั้นแปรญัตต)ิ และ  
ประธานสภาเทศบาล วาระท่ี ๓ (ขั้นลงมต)ิ ทางสภาเทศบาลขอกําหนดการประชุมสภาเทศบาลในวัน

พฤหัสบดี ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ไม่ทราบว่าที่ประชุมเห็นเป็นเช่นไร 
ที่ประชุม   -  เห็นชอบตามท่ีเสนอ  
 

นายขันตี  มีโสภา   -  สําหรับคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประธานสภาเทศบาล ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ไม่ทราบว่าที่ประชุมเห็นเป็นเช่นใดจะตั้ง              

คณะกรรมการชุดใหม่หรือคงไว้ชุดเดิมขอเชิญเสนอ 
นายพศิน  นันทกุล  -  เรียนประธานสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านผมขอเสนอให้เปลี่ยน  
สมาชิกสภาเทศบาล  คณะกรรมการชุดใหม่  
นายขันตี  มีโสภา   -  มีสมาชิกสภาท่านใดท่ีจะเสนออีกหรือไม่ถ้าไม่มีผมขอเชิญท่านสมาชิก
ประธานสภาเทศบาล  สภาได้เสนอผู้ท่านเห็นสมควรที่จะเป็นคณะกรรมการแปรญัตติขอเชิญ  
นายพศิน  นันทกุล  -  เรียนประธานสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผมนายพศิน นันทกุล  
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม เขตเลือกตั้งที่ ๒ ขอเสนอ    นายสมจิต โสมทอง 

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม เขตเลือกตั้งที่ ๒ เป็นกรรมการแปรญัตติร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  

นายขันตี  มีโสภา   -  ขอผู้รับรองสองคน  
ประธานสภาเทศบาล 
นางเยาวรัตน์  บุญแสง  - เรียนประธานสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านดิฉันนางเยาวรัตน์ บุญแสง  
สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม เขตเลือกตั้งที่ ๑ ขอรับรองตามท่ี                
ท่านพศิน  นันทกุล เสนอ 
 

นายขวัญชัย  ขันสี  -  เรียนประธานสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผมนายขวัญชัย ขันสี  
สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม เขตเลือกตั้งที่ ๑ ขอรับรองตามท่ี                
ท่านพศิน  นันทกุล เสนอ 
นายสมจิต  โสมทอง  - เรียนประธานสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผมนายสมจิต โสมทอง  
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม เขตเลือกตั้งที่ ๒ ขอเสนอ นายสุนี  สนสุรัตน์ 

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม เขตเลือกตั้งที่ ๑ เป็นกรรมการแปรญัตติร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   

นายขันตี  มีโสภา   -  ขอผู้รับรองสองคน  
ประธานสภาเทศบาล 
นายสมพร  ดวงทา  - เรียนประธานสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผมนายสมพร  ดวงทา  
สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม เขตเลือกตั้งที่ ๑ ขอรับรองตามท่ี                

ท่านสมจิต  โสมทอง เสนอ 
 

นายพศิน  นันทกุล  -  เรียนประธานสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผมนายพศิน นันทกุล  
สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม เขตเลือกตั้งที่ ๒ ขอรับรองตามท่ี                

ท่านสมจิต  โสมทอง เสนอ 
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นายสุนี  สนสุรัตน์  - เรียนประธานสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผมนายสุนี  สนสุรัตน์  
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม เขตเลือกตั้งที่ ๑ ขอเสนอ    นายสมพร  ดวงทา 

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม เขตเลือกตั้งที่ ๑ เป็นกรรมการแปรญัตติร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   

นายขัน  มีโสภา   -  ขอผู้รับรองสองคน  
ประธานสภาเทศบาล 
นายขวัญชัย  ขันสี  - เรียนประธานสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผมนายขวัญชัย  ขันสี  
สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม เขตเลือกตั้งที่ ๒ ขอรับรองตามท่ี                

ท่านนายสุนี  สนสุรัตน์ เสนอ 
 

นายปริญญา  ศรีบุญเรือง  -  เรียนประธานสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผม                  
สมาชิกสภาเทศบาล นายปริญญา   ศรีบุญเรือง    สมาชิกสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม เขตเลือกตั้งที่ ๒ ขอ

รับรองตามท่ีท่านสุนี  สนสุรัตน์ เสนอ 
 

นายสุนี  สนสุรัตน์  - เรียนประธานสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผมนายสุนี  สนสุรัตน์  
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม เขตเลือกตั้งที่ ๑ ขอเสนอ  นายคําพัน ภูหนององค์ 

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม เขตเลือกตั้งที่ ๒ เป็นกรรมการแปรญัตติร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   

นายขัน  มีโสภา   -  ขอผู้รับรองสองคน  
ประธานสภาเทศบาล 
นายขวัญชัย  ขันสี  - เรียนประธานสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผมนายขวัญชัย  ขันสี  
สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม เขตเลือกตั้งที่ ๒ ขอรับรองตามท่ี                
ท่านนายสุนี  สนสุรัตน์ เสนอ 
 

นางเยาวรัตน์  บุญแสง  - เรียนประธานสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านดิฉันนางเยาวรัตน์ บุญแสง  
สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม เขตเลือกตั้งที่ ๑ ขอรับรองตามท่ี                
ท่านสุนี  สนสุรัตน์  เสนอ 
นายสมพร  ดวงทา  - เรียนประธานสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผมนายสมพร  ดวงทา  
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม เขตเลือกตั้งที่ ๑ ขอเสนอ                นายสุขสัญ 

ดีลุนชัย สมาชิกสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม เขตเลือกตั้งที่ ๑ เป็นกรรมการแปรญัตติ
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   

 

นายขันตี  มีโสภา   -  ขอผู้รับรองสองคน  
ประธานสภาเทศบาล 
นายสุนี  สนสุรัตน์  - เรียนประธานสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผมนายสุนี  สนสุรัตน์  
สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม เขตเลือกตั้งที่ ๑ ขอรับรองตามท่ี                

ท่านนายสมพร  ดวงทา เสนอ 
 

นายคําพัน ภูหนององค์  -  เรียนประธานสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผม                  
สมาชิกสภาเทศบาล นายคําพัน  ภูหนององค์ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม เขตเลือกตั้งที่ ๒ ขอ

รับรองตามท่ีท่านสมพร  ดวงทา เสนอ 
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นายขันตี  มีโสภา   -  มีท่านใดที่จะเสนออีกหรือไม่ถ้าไม่มีผมขอสรุปคณะกรรมการแปรญัตติ
ประธานสภาเทศบาล  ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ ๒๕๖๐ ดังนี้  

๑. นายสมจิต โสมทอง   เป็นกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 
๒. นายสุนี สนสุรัตน์  เป็นกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 
๓. นายสมพร ดวงทา   เป็นกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 
๔. นายคําพัน ภูหนององค์  เป็นกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 
๕. นายสุขสัญ ดีลุนชัย   เป็นกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 

 

สําหรับประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติและเลขานุการให้
คณะกรรมการได้ประชุมเพ่ือคัดเลือกกันเอง และคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุม ที่ประชุมมีความเห็นเป็นเช่นไรเห็นควรที่จะเปลี่ยนคณะกรรมการชุดใหม่
หรือคงไว้ชุดเดิม ชุดเดิมคือ 
๑. นายพศิน    นันทกุล  ประธานกรรมการ  
๒. สมพร    ดวงทา กรรมการ  
๓. นายสุขสัญ    ดีลุนชัย กรรมการ  
๔. นายคําพัน    ภูหนององค์ กรรมการ  
๕. นางเยาวรัตน์   บุญแสง กรรมการ/เลขานุการ  

 

นายสมจิต  โสมทอง  -  เรียนประธานสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านผมขอเสนอให้  
สมาชิกสภาเทศบาล  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคงไว้ชุดเดิม  
 
นายขันตี  มีโสภา   -  ไม่ทราบว่าที่ประชุมมีความเห็นเป็นเช่นไรเห็นชอบตามที่ท่านสมจิตเสนอ  
ประธานสภาเทศบาล  หรือไม่  
ที่ประชุม   -  เห็นชอบตามท่ีเสนอ  
 

๔.๒  เรื่อง การพิจารณายกเลิกประกาศโครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น  บ้านม่วง 
หมู่ที่ ๒ 

นายขันตี  มีโสภา   -  ระเบียบวาระท่ีสี่เรื่องที่สี่จุดสอง เรื่องการพิจารณายกเลิกประกาศ  
ประธานสภาเทศบาล  โครงการก่อสร้างฝายน้ําล้น บ้านม่วง หมู่ที่ ๒ ขอเชิญผู้อํานวยการกองคลังชี้แจง  
นางพรทิพย์  เรืองเศรษฐี  -  เรียนประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และ  
ผู้อํานวยการกองคลัง  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ขอชี้แจงดังนี้เรื่อง การพิจารณายกเลิกประกาศ 

โครงการก่อสร้างฝายน้ําล้น บ้านม่วง หมู่ที่ ๒ เนื่องจากผู้รับจ้างไม่มาดําเนินการจึง
ขออนุมัติจากสภาเพ่ือให้สภาให้ความเห็นชอบแล้วค่อยประกาศใหม่  

นายขันตี  มีโสภา   -  ตามท่ีผู้อํานวยการกองคลังได้ชี้แจงมานั้นไม่ทราบว่าที่ประชุมมีความเห็น  
ประธานสภาเทศบาล เป็นเช่นไรเห็นชอบให้ยกเลิกประกาศโครงการก่อสร้างฝายน้ําล้น บ้านม่วง หมู่ที่ ๒ 

หรือไม่ขอมติที่ประชุม โปรดยกมือ 
ที่ประชุม   -  มีมติให้ยกเลิกประกาศโครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น บ้านม่วง หมู่ที่ ๒  
    จ านวน  ๑๐ เสียง  
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    ๔.๓ เรื่อง ขอโอนงบประมาณ กองคลัง  
นายขันตี  มีโสภา   -  ระเบียบวาระท่ีสี่เรื่องที่สี่จุดสาม เรื่องขอโอนงบประมาณ กองคลัง       
ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญผู้อํานวยการกองคลังชี้แจง  
นางพรทิพย์  เรืองเศรษฐี  -  เรียนประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และ  
ผู้อํานวยการกองคลัง  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ขอชี้แจงดังนี้ ด้วยกองคลังขออนุมัติโอน 

งบประมาณประจําปี ๒๕๕๙  
    ค่าใช้สอย  

ค่าจ้างเหมาบริการตามโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
งบประมาณก่อนโอน ๑๙๔,๒๙๓ บาท งบประมาณหลังโอน ๕๗,๙๓๓ บาท 
โอนลด 
ค่าปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน ๑๓๖,๓๖๐ บาท 
โอนเพิ่ม 
ตั้งเป็นรายการใหม่ ค่าครุภัณฑ์ จํานวน ๕๖,๓๖๐ บาท 
๑. ค่าจ้างเหมาจัดทําบอร์ดใหญ่แนวเขตเทศบาลตําบลน้ําโสม         ขนาด ๑.๔๐ 

x ๒.๒๐ เมตร จํานวน ๑ บอร์ด เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท 
๒. ตู้ลิ้นชักสําหรับใส่กระดาษแผนที่ จํานวน ๑ ตู้ เป็นเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท 
๓. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ๔ ลิ้มชัก จํานวน ๓ ตู้ๆ ละ ๔,๕๙๐ บาท เป็นเงิน ๑๓,๗๗๐ 

บาท 
๔. โต๊ะเขียนแบบ จํานวน ๑ ตัว เป็นเงิน ๔,๕๐๐ บาท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  

จํานวน ๘๐,๐๐๐ บาท 
๕. หลักเขต คสล. เทศบาลตําบลน้ําโสม ขนาด ๐.๒๕ x ๐.๒๕ เมตร สูง ๑.๐๐ 

เมตร ตามแบบของเทศบาลตําบลน้ําโสม กําหนด จํานวน ๘ ต้นๆ ละ ๑๐,๐๐๐ 
บาท เป็นเงิน80,000 

เงินเดือน 
    โอนลด 

เงินเดือนงบประมาณก่อนโอน จํานวน ๘๙๑,๓๐๖ บาท โอนลด ๙,๙๑๐ บาท 
งบประมาณหลังโอน จํานวน ๘๘๑,๓๙๖ บาท 
โอนเพิ่ม 
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งเป็นรายการใหม่ ปรับปรุงต่อเติมประตูห้องแผนที่ภาษี 
จํานวน ๑ ชุด เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงประตูบานสวิงเดี่ยว บานอะลูมิเนียม
กระจกใสหนา ๖ มม. จํานวน ๑ ชุดเป็นเงิน ๙,๙๑๐ บาท 
จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาขอชี้แจงเพียงเท่านี้ค่ะ 

นายขันตี  มีโสภา   -  ตามท่ีผู้อํานวยการกองได้ชี้แจงมานั้นไม่ทราบว่าที่ประชุมเห็นเป็นเช่นไรที่
ประธานสภาเทศบาล  ประชุมเห็นชอบให้โอนงบประมาณดังกล่าวหรือไม่ขอมติที่ประชุม        

โปรดยกมือ 
ที่ประชุม   - มีมติเห็นชอบให้โอนงบประมาณ จ านวน  ๑๐  เสียง  
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นายขันตี  มีโสภา   -  ขณะนี้เวลา ๑๒.๑๐ น. ผมขอพักการประชุมสภาเทศบาลและให้มีการ  
ประธานสภาเทศบาล  ประชุมสภาเทศบาลอีกครั้งในช่วงบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ น.  
พักการประชุมสภาเทศบาลเวลา  ๑๒.๑๐ น. 
 

เริ่มการประชุมสภาเทศบาลเวลา  ๑๓.๐๐ น. 
    ๔.๖  เรื่อง พิจารณาร่างเทศบัญญัติด้านสาธารณสุข  

(๑) ร่างเทศบัญญัติต าบลน้ าโสม เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๕๙ 
(๒) ร่างเทศบัญญัติต าบลน้ าโสม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 
๒๕๕๙ 
(๓) ร่างเทศบัญญัติต าบลน้ าโสม เรื่อง กิจการที่เป็นอันตราย  ต่อสุขภาพ พ.ศ. 
๒๕๕๙ 
(๑) เรื่อง พิจารณาร่างเทศบัญญัติต าบลน้ าโสม เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๕๙ 

นายขันตี  มีโสภา   -  ระเบียบวาระท่ีสี่เรื่องที่สี่จุดหกเรื่อง พิจารณาร่างเทศบัญญัติด้าน  
ประธานสภาเทศบาล สาธารณสุขข้อหนึ่งพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลน้ําโสม เรื่องตลาดพ.ศ. 

๒๕๕๙ ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลได้ตรวจดูร่างเทศบัญญัติดังกล่าวว่าถูกต้องหรือไม่ 
และขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีได้ชี้แจง 

นายฎําริ  หงษาพันธ์  -  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และ  
นายกเทศมนตรี ผู้เข้าร่วมประชุม ขอชี้แจงดังนี้ เพ่ือการควบคุมกิจการตลาด อาคารพาณิชย์บริเวณ

ตลาดและสุขลักษณะของตลาด ให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  โดยที่การ
กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการในการควบคุมหรือกํากับดูแลการดําเนิน
กิจการตลาดตามท่ีกําหนดใน เทศบัญญัติเทศบาลตําบลน้ําโสม  เรื่อง ตลาด พ.ศ.
๒๕๔๓ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มีบทบัญญัติ
ที่ไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบันประกอบกับได้มีกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ ว่าด้วย
สุขลักษณะของตลาด พ.ศ.๒๕๕๑ ออกมาบังคับใช้ และให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับ
ที่ ๔  (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 
๒๕๓๕  และ เนื่องจากยังมีปัญหาการระบาดของโรคติดต่อบางชนิด เช่น โรคระบบ
ทางเดินหายใจรุนแรงเฉียบพลัน ( SARS)  โรค ไข้หวัดนก และโรคอุจจาระร่วงอย่าง
แรง ดังนั้น เพ่ือคุ้มครองสุขภาพและอนามัยของประชาชนให้ได้บริโภคอาหารที่
สะอาดและ ปลอดภัย รวมทั้งเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล
เรื่อง “อาหารปลอดภัย ” สมควร กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการในการ
ควบคุมหรือกํากับดูแลการดําเนินกิจการตลาดให้ถูกสุขลักษณะ ตลอดจนกําหนด
มาตรฐานสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชนและ วิธีการ
ดําเนินการเพื่อตรวจสอบ ควบคุม หรือกํากับดูแล และแก้ไขสิ่งที่จะมีผลกระทบต่อ
สภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน ให้กระทําได้โดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบล   
น้ําโสม และผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี จึงได้นําเสนอในที่ประชุมสภาเทศบาลได้
พิจารณารับหลักการร่างเทศบัญญัติดังกล่าวขอชี้แจงเพียงเท่านี้ 
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นายขันตี  มีโสภา   -  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้ชี้แจ้งและท่านสมาชิกสภาได้ตรวจดูแล้วนั้น  
ประธานสภาเทศบาล  ไม่ทราบว่าที่ประชุมมีความเห็นเป็นอย่างไรเห็นชอบที่จะรับหลักการร่างเทศ  

บัญญัติเทศบาลตําบลน้ําโสม เรื่อง ตลาด   พ.ศ. ๒๕๕๙ หรือไม่สมาชิกสภาเทศบาล
ท่านใดเห็นชอบผมขอมติที่ประชุม  โปรดยกมือ 

ทีป่ระชุม - มีมติเห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลน้ าโสม       เรื่องตลาด  
พ.ศ. ๒๕๕๙  จ านวน  ๑๑  เสียง 
(๒) ร่างเทศบัญญัติต าบลน้ าโสม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 
๒๕๕๙ 

นายขันตี  มีโสภา   -  ระเบียบวาระท่ีสี่เรื่องที่สี่จุดหกเรื่อง พิจารณาร่างเทศบัญญัติด้าน  
ประธานสภาเทศบาล สาธารณสุขข้อสองพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลน้ําโสม เรื่องการจัดการสิ่ง

ปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙  ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลได้ตรวจดูร่างเทศบัญญัติ
ดังกล่าวว่าถูกต้องหรือไม่ และขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีได้ชี้แจง  

นายฎําริ  หงษาพันธ์  -  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และ  
นายกเทศมนตรี ผู้เข้าร่วมประชุม ขอชี้แจงดังนี้โดยที่เป็นการสมควรเทศบาลตําบลน้ําโสม  จึงได้จัดทํา

ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลน้ําโสม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ. 
๒๕๕๙ หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข  ในการขอรับใบอนุญาต  การออกใบอนุญาต  
การขอต่ออายุใบอนุญาต  การขอใบแทนใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมในการบริการ
กําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการควบคุม  การปฏิบัติ การเก็บ
ขน ขนถ่ายสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดเหตุเดือดร้อนรําคาญป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคอันอาจเกิดจากสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  อาศัยอํานาจตามความ
ในมาตรา  ๖๐  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พุทธศักราช  ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๑๓)  พ.ศ. ๒๕๕๒  ประกอบมาตรา  ๔ , ๗ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ , ๖๑ , ๖๘ , ๗๑ ,
๗๓  และมาตรา ๘๔  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พุทธศักราช  ๒๕๓๕ , 
กฎกระทรวง  (ฉบับที๒่) พุทธศักราช  ๒๕๓๖ และกฎกระทรวงว่าด้วยมูลฝอยติดเชื้อ  
พ.ศ. ๒๕๔๕ ออกตามความในพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พุทธศักราช ๒๕๓๕ โดย
อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล
ตําบลน้ําโสม และผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี จึงได้นําเสนอในที่ประชุมสภาเทศบาล
ได้พิจารณารับหลักการร่างเทศบัญญัติดังกล่าว ขอชี้แจงเพียงเท่านี้ 

นายขันตี  มีโสภา   -  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้ชี้แจ้งและท่านสมาชิกสภาได้ตรวจดูแล้วนั้น  
ประธานสภาเทศบาล  ไม่ทราบว่าที่ประชุมมีความเห็นเป็นอย่างไรเห็นชอบที่จะรับหลักการร่างเทศ  

บัญญัติเทศบาลตําบลน้ําโสม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย       พ.ศ. ๒๕๕๙ 
หรือไม่สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบผมขอมติที่ประชุม  โปรดยกมือ 

ทีป่ระชุม   - มีมติเห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลน้ าโสม เรื่องการ  
ก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙  จ านวน  ๑๑  เสียง 
(๓) ร่างเทศบัญญัติต าบลน้ าโสม เรื่อง กิจการที่เป็นอันตราย  ต่อสุขภาพ พ.ศ. 
๒๕๕๙ 
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นายขันตี  มีโสภา   -  ระเบียบวาระท่ีสี่เรื่องที่สี่จุดหกเรื่อง พิจารณาร่างเทศบัญญัติด้าน  
ประธานสภาเทศบาล สาธารณสุข ข้อสามพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลน้ําโสม เรื่องการควบคุม

กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙  ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลได้ตรวจดู
ร่างเทศบัญญัติดังกล่าวว่าถูกต้องหรือไม่ และขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีได้ชี้แจง  

นายฎําริ  หงษาพันธ์  -  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และ  
นายกเทศมนตรี ผู้เข้าร่วมประชุม ขอชี้แจงดังนี้โดยที่เป็นการสมควรเทศบาลตําบลน้ําโสม  จึงได้จัดทํา

ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลน้ําโสม เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ  พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือประโยชน์ในการกํากับดูแลการประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพที่ต้องมีการควบคุมภายในเขตเทศบาลตําบลน้ําโสม  ซึ่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535  ให้กระทําได้โดยการตราเป็นเทศ
บัญญัติ  โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย โดยได้รับความเห็นชอบจาก
สภาเทศบาลตําบลน้ําโสม และผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี จึงได้นําเสนอในที่ประชุม
สภาเทศบาลได้พิจารณารับหลักการร่างเทศบัญญัติดังกล่าว ขอชี้แจงเพียงเท่านี้ 

 

นายขันตี  มีโสภา   -  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้ชี้แจ้งและท่านสมาชิกสภาได้ตรวจดูแล้วนั้น  
ประธานสภาเทศบาล  ไม่ทราบว่าที่ประชุมมีความเห็นเป็นอย่างไรเห็นชอบที่จะรับหลักการร่างเทศ  

บัญญัติเทศบาลตําบลน้ําโสม เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 
๒๕๕๙  พ.ศ. ๒๕๕๙ หรือไม่สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบผมขอมติที่ประชุม  
โปรดยกมือ 

ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลน้ าโสม       เรื่องการ
ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙        จ านวน  ๑๑  เสียง 

นายขันตี  มีโสภา   - เมื่อที่ประชุมมีมติรับหลักการแล้ว ผมขอเสนอดังนี้เพ่ือให้เป็นไปตาม 
ประธานสภาเทศบาล ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗ 

และแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๔๕ วรรคสาม ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
จะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณา วาระท่ีสอง ให้กําหนด
ระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับ
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้น ข้อ ๔๙ วรรคหนึ่ง ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่น
ลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้
ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดย
ละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติต่อ 
คณะกรรมการแปรญัตติด้วย ให้ที่ประชุมสภาเทศบาลกําหนดระยะเวลาเสนอคํา
แปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ คือไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง 
นับแต่สภามีมติรับหลักการแห่งเทศบัญญัติ ผมขอเสนอให้เสนอคําแปรัตติในวันที่ 
๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ไม่ทราบว่าที่ประชุมเห็นเป็นเช่นไร 

ที่ประชุม    -  เห็นชอบตามท่ีประธานสภาเทศบาล  
 

นายขันตี  มีโสภา   -  กรณีการประชุมสภาเพ่ือพิจารณาในวาระท่ี ๒ (ขั้นแปรญัตต)ิ และ  
ประธานสภาเทศบาล วาระท่ี ๓ (ขั้นลงมต)ิ ทางสภาเทศบาลขอกําหนดการประชุมสภาเทศบาลในวัน

พฤหัสบดี ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ไม่ทราบว่าที่ประชุมเห็นเป็นเช่นไร 
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ที่ประชุม   -  เห็นชอบตามท่ีเสนอ  
 

นายขันตี  มีโสภา   -  สําหรับคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติด้านสาธารณสุข  
ประธานสภาเทศบาล  คือให้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาทั้งสามร่างเทศบัญญัติไม่ทราบว่าที่  
    ประชุมเห็นเป็นเช่นใดจะแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่หรือไม่  
นายพศิน  นันทกุล  -  เรียนประธานสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านผมขอเสนอแต่งตั้ง  
สมาชิกสภาเทศบาล  คณะกรรมการชุดใหม่  
นายขันตี  มีโสภา   -  มีสมาชิกสภาท่านใดท่ีจะเสนออีกหรือไม่ถ้าไม่มีผมขอเชิญท่านสมาชิก
ประธานสภาเทศบาล  สภาได้เสนอผู้ท่านเห็นสมควรที่จะเป็นคณะกรรมการแปรญัตติด้าน  
สาธารณสุข ขอเชิญ 
นายสมจิต  โสมทอง  - เรียนประธานสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผมนายสมจิต โสมทอง  
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม เขตเลือกตั้งที่ ๒ ขอเสนอ  นายเจตสิก  เทพบุปผา 

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม เขตเลือกตั้งที่ ๒ เป็นกรรมการแปรญัตติร่างเทศ
บัญญัติด้านสาธารณสุข 

นายขันตี  มีโสภา   -  ขอผู้รับรองสองคน  
ประธานสภาเทศบาล 
นางเยาวรัตน์  บุญแสง  - เรียนประธานสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านดิฉันนางเยาวรัตน์ บุญแสง  
สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม เขตเลือกตั้งที่ ๑ ขอรับรองตามท่ี                
ท่านสมจิต  โสมทอง เสนอ 
นายขวัญชัย  ขันสี  -  เรียนประธานสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผมนายขวัญชัย ขันสี  
สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม เขตเลือกตั้งที่ ๒ ขอรับรองตามท่ี                
ท่านสมจิต  โสมทอง เสนอ 
นายคําพัน  ภูหนององค์  -เรียนประธานสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผม                   
สมาชิกสภาเทศบาล  นายคําพัน  ภูหนององค์ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม เขตเลือกตั้งที่ ๒ ขอเสนอ 

นางเยาวรัตน์  บุญแสง  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม เขตเลือกตั้งที่ ๒ เป็น
กรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติด้านสาธารณสุข 

นายขันตี  มีโสภา   -  ขอผู้รับรองสองคน  
ประธานสภาเทศบาล 
นายสุขสัญ  ดีลุญชัย  - เรียนประธานสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผมนายสุขสัญ ดีลุนชัย  
สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม เขตเลือกตั้งที่ ๑ ขอรับรองตามท่ี                

ท่านคําพัน  ภูหนององค์ เสนอ 
นายปริญญา  ศรีบุญเรือง  -  เรียนประธานสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผม                  
สมาชิกสภาเทศบาล นายปริญญา   ศรีบุญเรือง    สมาชิกสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม เขตเลือกตั้งที่ ๑  ขอ

รับรองตามท่ีท่านคําพัน  ภูหนององค์ เสนอ 
นายสุขสัญ  ดีลุนชัย  -เรียนประธานสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผมนายสุขสัญ  ดีลุนชัย              
สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม เขตเลือกตั้งที่  ๑  ขอเสนอ             นางธนพร 

ฤทธิ์อ้วน  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม เขตเลือกตั้งที่ ๑ เป็นกรรมการแปร
ญัตติร่างเทศบัญญัติด้านสาธารณสุข 
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นายขันตี  มีโสภา   -  ขอผู้รับรองสองคน  
ประธานสภาเทศบาล 
นายสมพร  ดวงทา  - เรียนประธานสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผมนายสมพร  ดวงทา  
สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม เขตเลือกตั้งที่ ๑ ขอรับรองตามท่ี                

ท่านสุขสัญ  ดีลุนชัย  เสนอ 
 

นายขวัญชัย  ขันสี  -  เรียนประธานสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผมนายขวัญชัย ขันสี  
สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม เขตเลือกตั้งที่ ๒ ขอรับรองตามท่ี                

ท่านสุขสัญ  ดีลุนชัย เสนอ 
 

นายสมจิต  โสมทอง  - เรียนประธานสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผมนายสมจิต โสมทอง  
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม เขตเลือกตั้งที่ ๒ ขอเสนอนายขวัญชัย ขันสี  

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม เขตเลือกตั้งที่ ๒ เป็นกรรมการแปรญัตติร่างเทศ
บัญญัติด้านสาธารณสุข 

 

นายขันตี  มีโสภา   -  ขอผู้รับรองสองคน  
ประธานสภาเทศบาล 
นายสุนี  สนสุรัตน์  - เรียนประธานสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผมนายสุนี สนสุรัตน์  
สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม เขตเลือกตั้งที่ ๑ ขอรับรองตามท่ี                

ท่านสมจิต  โสมทอง เสนอ 
 

นายคําพัน  ภูหนององค์  -  เรียนประธานสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผมนายคําพัน         
สมาชิกสภาเทศบาล  ภูหนององค์สมาชิกสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม เขตเลือกตั้งที่ ๒ ขอรับรอง     
                                ตามทีท่่านสมจิต  โสมทอง เสนอ  
 

นางเยาวรัตน์  บุญแสง  -เรียนประธานสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านดิฉันนางเยาวรัตน์  บุญแสง              
สมาชิกสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม เขตเลือกตั้งที่  ๑  ขอเสนอ              

นายปริญญา ศรีบุญเรือง  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม เขตเลือกตั้งที่ ๑ เป็น
กรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติด้านสาธารณสุข 

นายขันตี  มีโสภา   -  ขอผู้รับรองสองคน  
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายสุนี  สนสุรัตน์  - เรียนประธานสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผมนายสุนี สนสุรัตน์สมาชิก
สภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม เขตเลือกตั้งที่ ๑ ขอรับรองตามท่ี                

ท่านเยาวรัตน์  บุญแสง เสนอ 
 

นายสมพร  ดวงทา  - เรียนประธานสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผมนายนายสมพร   
สมาชิกสภาเทศบาล  ดวงทา สมาชิกสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม เขตเลือกตั้งที่ ๑ ขอรับรองตามท่ี                

ท่านเยาวรัตน์  บุญแสง เสนอ 
นายขันตี  มีโสภา   -  มีท่านใดที่จะเสนออีกหรือไม่ถ้าไม่มีผมขอสรุปคณะกรรมการแปรญัตติ
ประธานสภาเทศบาล  ร่างเทศบัญญัติด้านสาธารณสุข  
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๑. นายเจตสิก     เทพบุปผา     เป็นกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 
๒. นางเยาวรัตน์   บุญแสง เป็นกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  
๓. นางธนพร     ฤทธิ์อ้วน เป็นกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  
๔. นายขวัญชัย     ขันสี  เป็นกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  
๕. นายปริญญา     ศรีบุญเรือง  เป็นกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕   -  เรื่องอ่ืนฯ  

- ไม่มี 
นายขันตี  มีโสภา   -  ที่ประชุมมีท่านใดท่ีจะเสนออีกหรือไม่ถ้าไม่มีผมก็ขอขอบคุณทุกท่านทท่ี  
ประธานสภาเทศบาล  เข้าร่วมประชุมในวันนี้ที่ให้การประชุมสภาในครั้งนี้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี  

ขอปิดการประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา   ๑๕.๒๐ น. 
 
(ลงชื่อ)     ไชย์วัตธ์   มูลเสนา     ผู้พิมพ์/ทานรายงานการประชุม 
           (นายไชย์วัตธ์    มูลเสนา) 
 ตําแหน่ง    เจ้าพนักงานธุรการ  
 
 

     (ลงชื่อ)   ณัฐพงศ์     ขจรนาม  ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
              (นายณัฐพงศ์    ขจรนาม)  
     ตําแหน่ง   เลขานุการสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม  
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

(ลงชื่อ)     พศิน  นันทกุล ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
         (นายพศิน    นันทกุล) 
 
 

(ลงชื่อ)    สมพร    ดวงทา กรรมการ 
         (นายสมพร    ดวงทา) 

 
 

(ลงชื่อ)    สุขสัญ    ดีลุนชัย กรรมการ 
         (นายสุขสัญ  ดีลุนชัย) 
 
 

(ลงชื่อ)   คําพัน  ภูหนององค์ กรรมการ  
        (นายคําพัน  ภูหนององค์) 
 
 

(ลงชื่อ)   เยาวรัตน์   บุญแสง กรรมการ/เลขานุการ 
        (นางเยาวรัตน์  บุญแสง)  
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ส าเนา 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลน้ าโสมสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓   

 ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๙ 
เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙    

ณ    ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลน้ าโสม  ชั้น ๒ 
 

........................................................ 
ผู้มาประชุม 

1.นายขันตี  มีโสภา  ประธานสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม  
2.นายปริญญา    ศรีบุญเรือง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม  
3.นายสุขสัญ  ดีลุนชัย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม  
4.นายสุนี  สนสุรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม  
5.นายขวัญชัย  ขันสี  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม  
6.นายสมจิต   โสมทอง  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม 
7.นายพศิน  นันทกุล   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม  
8.นายคําพัน  ภูหนององค์  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม 
9.นางธนพร  ฤทธิ์อ้วน  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม 
10.นางเยาวรัตน์  บุญแสง   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม 
11.นายเจตสิก  เทพบุปผา สมาชิกสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม  
12.นายณัฐพงศ์  ขจรนาม  ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม 

ผู้ไม่มาประชุม 
 นายสมพร  ดวงทา รองประธานสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม  
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.นายฎําริ     หงษาพันธ์ นายกเทศมนตรีตําบลน้ําโสม  
2.นายศรีนวน  เสาทองดี รองนายกเทศมนตรีตําบลน้ําโสม  
3.นายอุดม  จันทร์สงเคราะห์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  
4.นางสาวธนภคพร นูกลึง  ผู้อํานวยการกองสวัสดิการ  
5.นางสาวอรวรรณ ชื่นวานร  นักบริหารการศึกษา  
6.นายอาเขตต์  ปิ่นสุวรรณ รักษาการผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ  
7.นางสาวภักดี  พหลทัพ  นักบริหารงานทั่วไป  
8.นายไชย์วัตธ์    มูลเสนา  เจ้าพนักงานธุรการ  

 
เริ่มประชุมเวลา    ๐๙.๓๐   น. 
 

นายณัฐพงศ์   ขจรนาม     -  เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้ว ขอเชิญ ประธานสภา  
ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาฯ เทศบาลตําบลน้ําโสมเปิดการประชุมสภาตามระเบียบวาระต่อไป  
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นายขันตี  มีโสภา   -  เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลครบองค์ประชุมแล้วผมขอเปิดประชุม สภา            
ประธานสภาเทศบาล การประชุมใน ครั้งนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ประจําปี 

๒๕๕๙  เพ่ือให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระการประชุม
ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายขันตี   มีโสภา  -  ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓  
ประธานสภาเทศบาล ครั้งที่ ๒ ประจําปี ๒๕๕๙ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล

ตําบลน้ําโสม วันนี้เป็นการประชุมในวาระที่สองขั้นแปรญัตติและวาระท่ีสามขั้นลง
มติขอให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด  

ที่ประชุม   -  รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
นายขันตี   มีโสภา  -  ระเบียบวาระท่ีสองเรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วที่ประชุม    
ประธานสภาเทศบาล  มีท่านใดที่จะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อไหนหรือไม่ขอเชิญ  
นายพศิน  นันทกุล  -  เรียนประธานสภาเทศบาล กระผมประธานกรรมการตรวจรายงานการสมาชิก
สภาเทศบาล   ประชุมได้มีการประชุมเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เพ่ือตรวจรายงานการ  

ประชุมเรียบร้อยแล้วจึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาอีกครั้ง 
นายขันตี   มีโสภา  -  ที่ประชุมมีท่านใดท่ีจะเสนออีกหรือไม่ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมรับรอง  
ประธานสภาเทศบาล  รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจําปี ๒๕๕๙ ลงวันที่  

๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ โปรดยกมือ 
ทีป่ระชุม   - มีมติรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี  
๒๕๕๙  จ านวน  ๑๐  เสียง 
 

 ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องเพื่อทราบ  
    - ไม่มี  

 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา  
๔.๑ เรื่อง พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๐ วาระท่ี
สองข้ันแปรญัตติและวาระท่ีสามข้ันลงมติ 

นายขันตี  มีโสภา   - ระเบียบวาระท่ีสี่ข้อสี่จุดหนึ่งเรื่อง พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ  
ประธานสภาเทศบาล  รายจ่ายประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ วาระท่ีสองข้ันแปรญัตติ และวาระที่สามข้ันลงมติ

ตามท่ีฝุายบริหารได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาเพ่ือให้สมาชิกสภาเทศบาลพิจารณา นั้น       ที่ประชุม
สภาเทศบาลตําบลน้ําโสม  มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปี  งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นที่ เรียบร้อยแล้ว เมื่อครั้งสมัยประชุม สภา
สามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑  ประจําปี  ๒๕๕๙  เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ และใน
วันนี้มีการเปิดประชุมสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม อีกครั้ง เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนของการ
พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ใน
วาระท่ี ๒ ขั้นแปรญัตติ และวาระท่ี ๓ ขั้นลงมติ ว่าที่ประชุมสภาจะมีมติให้ร่างเทศ
บัญญัติฉบับนี้ ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณ พ.ศ. 
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๒๕๖๐ ได้หรือไม่  การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕ ๖๐ วาระท่ี ๒ การแปรญัตติ ขอเชิญ ประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติ รายงานผลการแปรญัตติให้ที่ประชุมได้รับทราบ       

 

นายคําพัน  ภูหนององค ์  -  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผมนาย คําพัน  ภูหนององค์ สมาชิกสภาเทศบาล

ตําบลน้ําโสม เขต ๒  ในฐานะประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ขอรายงานผลการ
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕ ๙ 
ดังนี้ ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติได้มีการประชุมเพ่ือพิจารณาร่วมกันแล้ว เมื่อ
วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เห็นว่างบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๐ ที่คณะผู้บริหารตั้งจ่ายแต่ละรายการมีความเหมาะสมแล้ว จึงไม่ได้มีการแปร
ญัตติ ลดรายจ่ายในรายการใด และขอยืนยันในร่างเทศบัญญัติฉบับเดิม ครับ 

นายขันตี  มีโสภา  -  เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติไม่มีการแปรญัตติในวาระท่ีสองแต่ท่ีประชุม  
ประธานสภาเทศบาล  สามารถแปรญัตติเต็มสภาได้มีท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 
นายฎําริ  หงษาพันธ์  -  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมผม
นายกเทศมนตรี  นายฎําริ  หงษาพันธ์ นายกเทศมนตรีตําบลน้ําโสม ขอแปรญัตติเพิ่ม ดังนี้ 

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ก่อสร้าง บ้านม่วง (ซอยบ้านตู้
อ๋ัน) หมู่ที่ ๒ ตําบลน้ําโสม อําเภอน้ําโสม จังหวัดอุดรธานี ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ 
เมตร ยาว ๓๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะห่างระหว่างรอยต่อ ๕.๐๐ 
เมตร พร้อมลงดินไหล่ทางทั้งสองข้างให้เรียบร้อย จํานวนเงิน ๖๔,๕๐๐ บาท 

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ก่อสร้าง บ้านม่วง (ซอยบ้าน
ตู้ต๋อง)  หมู่ที่ ๒ ตําบลน้ําโสม อําเภอน้ําโสม จังหวัดอุดรธานี ผิวจราจรกว้าง 
๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะห่างระหว่างรอยต่อ 
๕.๐๐ เมตร พร้อมลงดินไหล่ทางทั้งสองข้างให้เรียบร้อย  จํานวนเงิน ๖๒,๗๐๐ 
บาท 

๓. โครงการติดตั้งป้ายแนะนําเส้นทาง ขนาดป้ายกว้าง ๐.๗๕ เมตร ยาว ๒.๔๐ 
เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง ทางเข้าบ้านน้ําทรง – บ้านโนนสมบูรณ์ 
ตําบลน้ําโสม อําเภอน้ําโสม จังหวัดอุดรธานี จํานวนเงิน ๖,๐๐๐ บาท 

รวมแปรญัตติเพิ่มทั้งสิ้นจํานวน ๑๓๓,๒๐๐ บาท 
 

นายขันตี  มีโสภา  -  การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฉบับนี้  ได้ผ่านขั้นตอน  
ประธานสภาเทศบาล  ของการพิจารณาในวาระท่ี ๒ ขั้นแปรญัตติ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต่อไปเป็นการ

พิจารณาใน วาระท่ี ๓ ขั้นลงมติ การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐  วาระท่ี  ๓ ขั้นลงมติ ว่าที่ประชุมสภาจะมีมติให้
ร่างเทศบัญญัติฉบับนี้ตราเป็น เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้หรือไม่ ต่อไปเป็นการขอมติที่ประชุมสภา สมาชิกสภาท่านใด
เห็นชอบให้ร่างเทศบัญญัติฉบับนี้ ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โปรดยกมือ  
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มติที่ประชุม  -  มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐  จํานวน  ๑๐  เสียง 
๔.๒ เรื่อง พิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลน้ําโสม เรื่อง ตลาด พ .ศ. ๒๕๕๙ 
วาระที่สองขั้นแปรญัตติและวาระที่สามขั้นลงมต ิ

นายขันตี  มีโสภา   -  ระเบียบวาระท่ีสี่ข้อสี่จุดสอง เรื่อง พิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบล
ประธานสภาเทศบาล  น้ําโสม เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๕๙  วาระท่ีสองข้ันแปรญัตติและวาระท่ีสามขั้น 

ลงมติ ขอเชิญประธานกรรมการแปรญัตติรายงานผลการแปรญัตติให้ที่ประชุมได้รับ
ทราบ 

นายเจตสิก  เทพบุปผา  -  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายเจตสิก  เทพบุปผา สมาชิกสภาเทศบาล

ตําบลน้ําโสม เขต ๒  ในฐานะประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ขอรายงานผลการ
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลน้ําโสม เรื่อง ตลาด พ.ศ.๒๕๕๙ ดังนี้ ตามที่
คณะกรรมการแปรญัตติได้มีการประชุมเพ่ือพิจารณาร่วมกันแล้ว เมื่อวันที่ ๒๓ 
สิงหาคม ๒๕๕๙ เห็นว่าร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลน้ําโสม เรื่อง ตลาด พ.ศ.
๒๕๕๙  มีความเหมาะสมแล้ว จึงไม่ได้มีการแปรญัตติ ลดรายจ่ายในรายการใด และ
ขอยืนยันในร่าง        เทศบัญญัติฉบับเดิม ครับ 

นายขันตี  มีโสภา  -  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดยื่นเสนอคําแปรญัตติ  และคณะกรรมการแปร  
ประธานสภาเทศบาล  ญัตติได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ร่างเทศบัญญัติมีความเหมาะสมแล้ว จึงไม่ได้มีการแปร

ญัตติ ลดรายจ่ายในรายการใด และยืนยันในร่างเทศบัญญัติฉบับเดิมดังนั้น  การ
พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฉบับนี้  ได้ผ่านขั้นตอนของการพิจารณา
ในวาระท่ี ๒ ขั้นแปรญัตติ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต่อไปเป็นการพิจารณาใน วาระท่ี ๓ 
ขั้นลงมติ การพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลน้ําโสม เรื่อง ตลาด  พ.ศ. 
๒๕๕๙ วาระท่ี  ๓ ขั้นลงมติ ว่าที่ประชุมสภาจะมีมติให้ร่างเทศบัญญัติฉบับนี้ตรา
เป็น เทศบัญญัติเทศบาลตําบลน้ําโสม เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๕๙   ได้หรือไม่  ต่อไป
เป็นการขอมติที่ประชุมสภา สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบให้ร่างเทศบัญญัติฉบับนี้ 
ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตําบลน้ําโสม เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๕๙ โปรดยกมือ  

มติที่ประชุม  -  มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตําบลน้ําโสม เรื่อง ตลาด พ .ศ. 
๒๕๕๙   จํานวน  ๑๐  เสียง 

 

๔.๓ เรื่อง พิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลน้ําโสม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙ วาระที่สองขั้นแปรญัตติและวาระที่สามขั้นลงมต ิ

นายขันตี  มีโสภา   -  ระเบียบวาระท่ีสี่ข้อสี่จุดสาม เรื่อง พิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบล
ประธานสภาเทศบาล  น้ําโสม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙  วาระท่ีสองข้ัน 

แปรญัตติและวาระที่สามข้ันลงมติ  ขอเชิญประธานกรรมการแปรญัตติรายงานผล
การแปรญัตติให้ที่ประชุมได้รับทราบ 

นายเจตสิก  เทพบุปผา  -  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายเจตสิก  เทพบุปผา สมาชิกสภาเทศบาล

ตําบลน้ําโสม เขต ๒  ในฐานะประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ขอรายงานผลการ
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลน้ําโสม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
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พ.ศ.๒๕๕๙ ดังนี้ ตามที่คณะกรรมการ      แปรญัตติได้มีการประชุมเพื่อพิจารณา
ร่วมกันแล้ว เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙  มีการแปรญัตติดังนี้ตามที่สภาเทศบาล
ได้รับหลักการร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลน้ําโสม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูล
ฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙  คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  ได้พิจารณาคําแปรญัตติ 
ซึ่งทางคณะกรรมการแปรญัตติ ได้แปรญัตติ ดังนี้ 
๑.  แปรญัตติลด บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายเทศบัญญัติ  ดังนี้ 
-  นายขวัญชัย ขันสี กรรมการแปรญัตติ ขอแปรญัตติ (ลด) ดังต่อไปนี้ 

    ๑.  ค่าเก็บขนสิ่งปฏิกูล  
-  เศษของลูกบาศก์เมตรหรือลูกบาศก์เมตรแรกและลูกบาศก์เมตร ต่อๆไปลูกบาศก์
เมตร    ละ ๒๕๐ บาท แปรญัตติลด ๕๐ บาท คงเหลือ ๒๐๐ บาท 
-  เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตรละ ๑๕๐ บาท แปรญัตติลด ๕๐ บาท เหลือ ๑๐๐ 
บาท  

    ๒.  อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต  
-  ใบอนุญาตดําเนินกิจการ ในการรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทํา
เป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ ค่าธรรมเนียมต่อปี 
ฉบับละ ๕,๐๐๐ บาท แปรญัตติลด ๓,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๒,๐๐๐ บาท 
รวมแปรญัตติ (ลด) ทั้งสิ้น  ๓,๑๐๐  บาท 

นายขันตี  มีโสภา   -  ไม่ทราบว่าที่ประชุมเห็นเป็นเช่นตามที่คณะกรรมการแปรญัตติได้เสนอมา
ประธานสภาเทศบาล  นั้น 
นายพศิน  นันทกุล  -  เรียนประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล สําหรับอัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตดําเนินกิจการ ในการรับทําการเก็บ 

ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการ
คิดค่าบริการ ค่าธรรมเนียมต่อปี ฉบับละ ๕,๐๐๐ บาท ผมขอเสนอให้คงไว้เช่นเดิม 

นายขันตี  มีโสภา  - ที่ประชุมมีท่านใดท่ีจะเสนออีกหรือไม่เห็นชอบตามที่ท่านพศินเสนอ  
ประธานสภาเทศบาล  หรือไม่ต่อไปเป็นการพิจารณาใน วาระท่ี ๓ ขั้นลงมติ การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ

เทศบาลตําบลน้ําโสม เรื่อง ตลาด  พ.ศ. ๒๕๕๙  วาระท่ี  ๓ ขั้นลงมติ ว่าที่ประชุม
สภาจะมีมติให้ร่างเทศบัญญัติฉบับนี้ตราเป็น เทศบัญญัติเทศบาลตําบลน้ําโสม เรื่อง 
การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙   ได้หรือไม่  ต่อไปเป็นการขอมติที่
ประชุมสภา สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบให้ร่างเทศบัญญัติฉบับนี้ ตราเป็นเทศ
บัญญัติเทศบาลตําบลน้ําโสม เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๕๙ โปรดยกมือ  

มติที่ประชุม  -  เห็นชอบให้คงไว้เช่นเดิมและมีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตําบลน้ํา
โสม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙   จํานวน  ๑๐  เสียง 
๔.๔ เรื่อง พิจารณาร่างเทศบัญญัติตําบลน้ําโสม เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

นายขันตี  มีโสภา   -  ระเบียบวาระท่ีสี่ข้อสี่จุดสี่ เรื่อง พิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบล
ประธานสภาเทศบาล  น้ําโสม เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ขอเชิญประธาน  

กรรมการแปรญัตติรายงานผลการแปรญัตติให้ที่ประชุมได้รับทราบ 
 

นายเจตสิก  เทพบุปผา  -  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  
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สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายเจตสิก  เทพบุปผา สมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลน้ําโสม เขต ๒  ในฐานะประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ขอรายงานผลการ
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลน้ําโสม เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
พ.ศ.๒๕๕๙ ดังนี้ ตามที่คณะกรรมการ      แปรญัตติได้มีการประชุมเพื่อพิจารณา
ร่วมกันแล้ว เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ มีการแปรญัตติ ดังนี้ตามที่สภาเทศบาล
ได้รับหลักการร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลน้ําโสม เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็น 
อันตรายต่อสุขภาพ   พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  ได้
พิจารณาคําแปรญัตติ ซึ่งทางคณะกรรมการแปรญัตติ ได้แปรญัตติ ดังนี้  
๑.  แปรญัตติลด บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ดังนี้ 
-  นายปริญญา  ศรีบุญเรือง  กรรมการแปรญัตติ ขอแปรญัตติ (ลด) ดังต่อไปนี้ 

    ๑.  การสีข้าวด้วยเครื่องจักร  
-  ขนาดเครื่องจักรตั้งแต่  ๘-๑๕ แรงม้า ๒๐๐ บาท แปรญัตติลด ๑๐๐ บาท 
คงเหลือ ๑๐๐ บาท 
-  ขนาดเครื่องจักรเกินกว่า ๑๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๔๐ แรงม้า ๕๐๐ บาท แปรญัตติ
ลด ๒๕๐ บาท คงเหลือ ๒๕๐ บาท 
-  ขนาดเครื่องจักรเกินกว่า ๔๐ แรงม้า ขึ้นไป ๑,๐๐๐ บาท แปรญัตติลด ๕๐๐ บาท 
คงเหลือ ๕๐๐ บาท 
รวมแปรญัตติ (ลด) ทั้งสิ้น  ๘๕๐  บาท 

 

    -  นางเยาวรัตน์  บุญแสง  กรรมการแปรญัตติ ขอแปรญัตติ (ลด) ดังต่อไปนี้ 
    ๑.  กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ  

-  การซัก การอบ การรีด การอัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร ๕๐๐ บาท แปรญัตติลด 
๒๐๐ บาท คงเหลือ ๓๐๐ บาท 
 รวมแปรญัตติ (ลด) ทั้งสิ้น  ๒๐๐  บาท 

 

-  นายขวัญชัย  ขันสี  กรรมการแปรญัตติ ขอแปรญัตติ (ลด) ดังต่อไปนี้ 
    ๑.  กิจการที่เกี่ยวกับปิโตเลี่ยม ถ่านหิน สารเคมี 

-  การขายรายย่อย (ปั้มหลอด)  ๒๐๐ บาท แปรญัตติลด ๑๐๐ บาท คงเหลือ ๑๐๐ 
บาท 
-  การตั้งเป็นปั้มน้ํามัน (ปั้มหัวจ่าย) ๕๐๐ บาท แปรญัตติลด ๒๕๐ บาท คงเหลือ 
๒๕๐ บาท 
-  การผลิต การสะสม การขนส่งดอกไม้เพลิงหรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบใน
การผลิตดอกไม้เพลิง 
รวมแปรญัตติ (ลด) ทั้งสิ้น  ๓๕๐  บาท 
 
 
 

 

นายขันตี  มีโสภา  -   การพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลน้ําโสมฉบับนี้  ได้ผ่านขั้นตอน  
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ประธานสภาเทศบาล  ของการพิจารณาในวาระท่ี ๒ ขั้นแปรญัตติ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต่อไปเป็นการ
พิจารณาใน วาระท่ี ๓ ขั้นลงมติ การพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลน้ําโสม 
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ. ๒๕๕๙  
วาระท่ี  ๓ ขั้นลงมติ ว่าที่ประชุมสภาจะมีมติให้ร่างเทศบัญญัติฉบับนี้ตราเป็น เทศ
บัญญัติเทศบาลตําบลน้ําโสม เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙   
ได้หรือไม่  ต่อไปเป็นการขอมติที่ประชุมสภา สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบให้ร่างเทศ
บัญญัติฉบับนี้ ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตําบลน้ําโสม เรื่อง กิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ โปรดยกมือ  

มติที่ประชุม  -  มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตําบลน้ําโสม เรื่อง กิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙   จํานวน  ๑๐  เสียง 
๔.๕ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินไว้เป็นรายจ่ายค้างจ่ายโครงการในเทศบัญญัติ กรณียัง
ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ และกันเงินรอจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

นายขันตี  มีโสภา   -  ระเบียบวาระท่ีสี่ข้อสี่จุดห้า เรื่อง ขออนุมัติกันเงินไว้เป็นรายจ่ายค้างจ่าย
ประธานสภาเทศบาล  โครงการในเทศบัญญัติ กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่าย  

ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ และกันเงินรอจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
    ขอเชิญผู้อํานวยการกองคลัง ชี้แจง 
นางพรทิพย์  เรืองเศรษฐี  -  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และ  
ผู้อํานวยการกองคลัง ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านขอชี้แจงดังนี้   อ้างถึง  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 

๒๕๕๙  หมวด  ค่าตอบแทนค่าใช้สอยและค่าวัสดุ  และหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่
ยังไม่ได้จัดซื้อจัดจ้างภายในงบประมาณประจําปี 2559  ตามรายการดังนี ้
หมวด  ค่าตอบแทน 

             ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.   
๑.  เงินรางวัลประจําปีในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ

ปฏิบัติราชการเพ่ือกําหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษประจําปี ๒๕๕๙ 
ของพนักงานเทศบาลตําบลน้ําโสม, พนักงานครูเทศบาลตําบลน้ําโสม, ลูกจ้างประจํา
เทศบาลตําบลน้ําโสม, พนักงานจ้างเทศบาลตําบลน้ําโสม  และผู้ดูแลเด็กในเขต
เทศบาลตําบลน้ําโสมในสังกัด  เป็นจํานวนเงิน  ๑,๖๐๐,๐๐๐   บาท 

๒.  เงินค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับรองมาตรฐาน (Core Team) เป็น
จํานวนเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท 

๓.  เงินค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ประชาชน  เป็นเงิน  ๑๒,๐๐๐ บาท 

                   หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 
๑. จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม  ขนาดใบพัด ๒๒ นิ้ว  ปรับระดับแรงลมได้ ๓ 

ระดับ จํานวน ๕ ตัว ๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท  ราคาตามท้องตลาด  งบประมาณตั้งไว้  
๑๐,๐๐๐  บาท  (สํานักปลัด)  อยู่ระหว่างการจัดซื้อ 

๒. จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด ๑๕ ลิตร สามารถดูดฝุ่นหรือสามารถและดูด
น้ํา  เป็นราคาพร้อมอุปกรณ์ จํานวน ๑ เครื่อง ราคาตามาตรฐานครุภัณฑ์  
งบประมาณตั้งไว้  ๑๓,๐๐๐  บาท  (สํานักปลัด)  อยู่ระหว่างการจัดซื้อ 
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๓. จัดซื้อเครื่องต้มกาแฟแบบหยด  สามารถชงกาแฟได้ครั้งละ ๑๐ ถ้วย 
เปิดเครื่องทิ้งไว้เพ่ืออุ่นกาแฟพร้อมเสร็จตลาดเวลา  จํานวน ๑ เครื่องราคาตาม
ท้องตลาด  งบประมาณตั้งไว้  ๒,๘๐๐  บาท  (สํานักปลัด) อยู่ระหว่างการจัดซื้อ 

๔. จัดซื้อสายส่งน้ําดับเพลิงแบบใยสังเคราะห์โพลีเอสเตอร์ขนาด ๒.๕ นิ้ว 
ยาว ๒๐ เมตร พร้อมข้อต่อแบบสวมเร็วทําจากทองเหลือง  จํานวน ๔ เส้น ๆ ละ 
๓,๕๐๐ บาท  รวม ๑๕,๐๐๐ บาท  และสายส่งน้ําดับเพลิงแบบใยสังเคราะห์โพลีเอ
สเตอร์ขนาด  ๑.๕ นิ้ว  พร้อมข้อต่อแบบสวมเร็วทําจากทองเหลือง จํานวน ๔ เส้น 
ๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท ราคาตามท้องตลาด  งบประมาณตั้งไว้  
๒๖,๐๐๐  บาท  (งานป้องกัน) รอรายงานจัดซื้อ 

๕. จัดซื้อหัวฉีดน้ําดับเพลิงชนิดสวมเร็ว  แบบเปลี่ยนน้ําเป็นลําฝอยม่านน้ํา
จํานวน   ๑ ชุด ราคาตามท้องตลาด  งบประมาณตั้งไว้  ๓๐,๐๐๐ บาท  (งาน
ป้องกัน)  รอรายงานจัดซื้อ 

๖. จัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์และติดตั้งกล้องวงจรปิด IP/Network 
Camera ที่ติดตั้งด้วยมุมการมอบภาพแบบคงท่ี จํานวน ๑ จุด ราคาตามท้องตลาด  
งบประมาณตั้งไว้  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  (งานป้องกัน) อยู่ระหว่างการจัดซื้อ 

๗. จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network interface 
มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600*600 dpl มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสี
ไม่น้อยกว่า ๒๐ หน้าต่อนาที จํานวน ๑ เครื่อง  ราคาตามท้องตลาด  งบประมาณตั้ง
ไว้  ๑๖,๐๐๐  บาท  (กองการศึกษา) อยู่ระหว่างขออนุมัติกระทรวง ICT 

๘. จัดจ้างวางระบบไฟฟ้าในโรงเรียนเทศบาลตําบลน้ําโสม งบประมาณตั้ง
ไว้  ๕๐,๐๐๐  บาท (กองการศึกษา) ยังไม่ได้รับรายงานการจัดจ้างจากกอง
การศึกษา 

๙. จัดจ้างซ่อมแซมอาคารศูนย์เด็กในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบล น้ํา
โสม  งบประมาณตั้งไว้  ๙๐,๐๐๐  บาท  (กองการศึกษา)  ยังไม่ได้รับรายงานการ
จัดจ้างจากกองการศึกษา 

๑๐. จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด ๑๕ ลิตร สามารถดูดฝุ่นหรือสามารถและ  
ดูดน้ํา  เป็นราคาพร้อมอุปกรณ์ จํานวน ๑ เครื่อง ราคาตามาตรฐานครุภัณฑ์ 
งบประมาณตั้งไว้  ๑๓,๐๐๐  บาท  (กองสาธารณสุข)  อยู่ระหว่างการจัดซื้อ 

๑๑. จัดซื้อเครื่องพ่นยา  ขนาด ๓.๕ แรงม้า เป็นเครื่องพ่นยาชนิดตั้งพ้ืน  
เครื่องยนต์เบนซิน ขนาดเครื่องยนต์ไม่ต่ํากว่า ๓.๕  แรงม้า จํานวน ๑ เครื่อง 
งบประมาณตั้งไว้  ๑๕,๐๐๐  บาท  (กองสาธารณสุข)  อยู่ระหว่างการจัดซื้อ 

๑๒. จัดซื้อถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซต์(Co2)เครื่องดับเพลิงขนาด 
๑๕ ปอนด์ จํานวน ๖ ถังๆละ ๒,๙๐๐ บาท ราคาตามท้องตลาด งบประมาณตั้งไว้  
๑๗,๔๐๐  บาท  (กองสาธารณสุข) อยู่ระหว่างการจัดซื้อ    

๑๓. จัดซื้อตู้ลําโพงเคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ วัตต์ พร้อมไมล์ลอยคู่มี
แบตเตอรี่ในตัวของเสียบ USB/ SD/ CAR ได้พร้อมมีล้อลากเคลื่อนที่ได้จํานวน ๑ 
ชุด ราคาตามท้องตลาด  งบประมาณตั้งไว้  ๑๙,๙๐๐  บาท       (กองสวัสดิการ) 
อยู่ระหว่างการจัดซื้อ 
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๑๔. จัดซื้อมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด ๑๕ แอมป์พร้อมติดตั้ง  จํานวน ๑ เครื่อง  
ราคาตามท้องตลาด งบประมาณตั้งไว้  ๔,๖๒๐  บาท  (กองช่าง) รอรายงานจัดซื้อ
จากกองช่าง 

๑๕. จัดซื้อพัดลมเพดาน  ขนาด  ๔๘  นิ้ว  ใบพัดแบบ ๓ ใบพัดปรับแรงดัน
ได้ ๓ ระดับ  สวิตช์แบบโรตารี่แยกอิสระจากตัวพัดลมใบพัดเหล็กเคลือบพิเศษ  
มอเตอร์แบบปิดป้องกันฝุ่นละลอง จํานวน  ๑๒  ชุด  ชุดละ ๒,๔๕๐  บาทพร้อมค่า
ติดตั้งราคาตามท้องตลาด (บ้านน้ําปด หมู่ที่ ๓  จํานวน ๔ ชุด , บ้านโนนสมบูรณ์  
หมู่ที่ ๙  จํานวน  ๔ ชุดบ้านโพน  หมู่ที่ ๔  จํานวน ๔ ชุด) งบประมาณตั้งไว้  
๒๙,๔๐๐  บาท   อยู่ระหว่างจัดซื้อ 

๑๖. จัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ  ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ นิ้ว  ราคา
ตามมาตรฐานครุภัณฑ์และคณะสมบัติตามกระทรวง ICT จํานวน ๑ เครื่อง  
งบประมาณตั้งไว้  ๑๖,๐๐๐  บาท  รอรายงานจัดซื้อจากกองช่าง 

๑๗. จัดซื้อปั้มลม  หัวปั้มลม  แรงดันลมสูงที่ 175 Psi ให้ปริมาณลมใช้งาน
ที่ 19.1 CFM (ที่ 125 Psi)มอเตอร์ Electric Motor ขนาดกําลังแรงมา ๕.๕  
แรงม้า ระบบไฟ 380 Volts 50 Hz. 3 Phase ถังลมAir Tank เป็นแบบถังนอน  
ขนาดความจุ 80 Gallon(300 Lites) จํานวน ๑ เครื่อง ราคาตามท้องตลาด 
งบประมาณตั้งไว้  ๙,๐๐๐  บาท  (กองช่าง) รอรายงานจัดซื้อจากกองช่าง 

๑๘. จัดซื้อถุงมือป้องกันไฟฟ้าแรงสูง  ยาว ๑๒ นิ้ว สามารถป้องกันไฟฟ้าได้
ถึง 22,000 KVA จํานวน ๒ คู่ ๆ ละ ๓,๐๐๐  บาท  ราคาตามท้องตลาด 
งบประมาณตั้งไว้  ๖,๐๐๐  บาท  (กองช่าง)  สํารวจราคาแล้วราคาสูงกว่า
งบประมาณและไม่มีขนาดที่ตั้งไว้ 

๑๙. ค่าจ้างจัดทําบอร์ดใหญ่แนวเขตเทศบาล ขนาด 1.40 x 2.20 เมตร 
จํานวน ๑ บอร์ด เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐  บาท  อยู่ระหว่างหาจัดซื้อ 

       

                    หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
๑. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ําบ้านโพน หมู่ที่ 4 ต.น้ําโสม            
อ.น้ําโสม  จ.อุดรธานี  ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร  ยาว  ๑๑๘  เมตร  ลึกไม่น้อยกว่า 
๐.๖๐ เมตร  ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลน้ําโสม พร้อมป้ายโครงการจํานวน ๑ 
ป้าย  งบประมาณตั้งไว้  ๑๒๙,๗๐๐ บาท (กองช่าง)  ราคาปริมาณงานช่างสูงกว่า
เทศบัญญัติฯ  
๒. โครงการต่อเติมศาลากลางบ้านโนนสมบูรณ์  หมู่ที่ ๙  ต.น้ําโสม         อ.น้ําโสม  
จ.อุดรธานี จํานวน ๑ ห้องขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๔ เมตรตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลน้ําโสม  พร้อมป้ายชื่อโครงการ  จํานวน ๑ ป้าย งบประมาณตั้งไว้  ๕๑,๐๐๐ 
บาท  (กองช่าง) ราคาปริมาณงานช่างสูงกว่าเทศบัญญัติฯ 
๓. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลสํานักงานเทศบาลตําบลน้ําโสม  อ.น้ําโสม  จ.
อุดรธานี  ขนาดท่อไม่น้อยกว่า  ๖ นิ้ว  จํานวน  ๑  บ่อ  พร้อมป้ายชื่อ งบประมาณ
ตั้งไว้  ๑๒๐,๙๐๐  บาท  (กองช่าง)ราคาปริมาณงานช่างสูงกว่าเทศบัญญัติฯ 
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๔. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านโพน  หมู่ที่ ๔ ตําบลน้ําโสม  อ.น้ําโสม  จ.
อุดรธานี  ขนาดท่อไม่น้อยกว่า  ๖ นิ้ว  จํานวน  ๑  บ่อ  พร้อมป้ายชื่อ งบประมาณ
ตั้งไว้  ๑๒๐,๙๐๐ บาท  (กองช่าง)ราคาปริมาณงานช่างสูงกว่าเทศบัญญัติฯ 
๕. จ้างเหมาจัดทําหลักเขต คสล.เทศบาลตําบลน้ําโสม  ขนาด  ๐.๒๕ x ๐.๒๕ เมตร 
สูง ๑.๐๐ เมตร ตามแบบของเทศบาลตําบลน้ําโสมกําหนด  จํานวน  ๘  ต้น ๆ ละ 
๑๐,๐๐๐  บาท  เป็นเงิน  ๘๐,๐๐๐ บาท  อยู่ระหว่างการจัดจ้าง 
๖. ปรังปรุงต่อเติมประตูห้องแผนที่ภาษี จํานวน ๑ ชุด เป็นประตูบานสวิงเดี่ยว  
บานอะลูมิเนียม กระจกใสหนา ๖ มม. จํานวน ๑ ชุด  เป็นเงิน  ๙,๙๑๐  บาท  อยู่
ระหว่างการจัดจ้าง 

 

กองคลัง  ได้ตรวจสอบโครงการดังกล่าวแล้วไม่สามารถจะก่อหนี้ผูกพันได้ทันตาม
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙  จึงขออนุมัติกันเงินกรณีที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จํานวน  ๒๘  
รายการ  เป็นเงิน  ๒,๖๒๔,๕๓๐  บาท  หมวดค่าตอบแทน  ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง   
เพ่ือให้การดําเนินงานถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยการรับเงิน   
การเบิกจ่ายเงิน   การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๕๙  ในกรณีที่มีรายจ่าย  หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจําเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินนั้น
ต่อไปอีก  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้
อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี  

นายขันตี  มีโสภา   -  ตามท่ีผู้อํานวยการกองคลังได้ชี้แจ้งมานั้นไม่ทราบว่าที่ประชุมมีความเห็น
ประธานสภาเทศบาล  เป็นเช่นใดเห็นควรให้กันเงินไว้เป็นรายจ่ายค้างจ่ายโครงการในเทศบัญญัติ  

กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ และกันเงินรอ
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ หรือไม่ขอมติที่ประชุม โปรดยกมือ 

ที่ประชุม -  มีมติเห็นชอบให้กันเงินไว้เป็นรายจ่ายค้างจ่ายโครงการในเทศบัญญัติ กรณียังไม่ได้
ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ และกันเงินรอจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จํานวน ๑๐ เสียง 

 

๔.๖ เรื่อง รายงานขออนุมัติกันเงินไว้เป็นรายจ่ายค้างจ่ายค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง กรณีก่อหนี้ผูกพัน รายจ่ายค้างจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ .ศ. 
๒๕๕๘  

นายขันตี  มีโสภา   -  ระเบียบวาระท่ีสี่ข้อสี่จุดหก เรื่อง รายงานขออนุมัติกันเงินไว้เป็นรายจ่าย  
ประธานสภาเทศบาล ค้างจ่ายค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณีก่อหนี้ผูกพัน รายจ่ายค้างจ่าย 

งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ขอเชิญผู้อํานวยการกองคลังชี้แจง 
 
 
นางพรทิพย์  เรืองเศรษฐี  -  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และ  
ผู้อํานวยการกองคลัง ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านขอชี้แจงดังนี้  ตามที่ เทศบาลตําบลน้ําโสม            ตั้ง

งบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๕๘   หมวด  ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท
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ค่าครุภัณฑ์  และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  และขออนุมัติกันเงินรายจ่ายค้างจ่าย  ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

 

          หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
๑. โครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมเทศบาลตําบลน้ําโสม  ขนาดกว้าง  ๑๘.๕๐  
เมตร  เมตร  ๒๖.๕๐  เมตร  ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลน้ําโสม   งวดที่ ๗  เป็น
จํานวนเงิน   ๗๑๐,๐๐๐  บาท  อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 

 

กองคลัง  ได้ตรวจสอบโครงการดังกล่าวแล้ว  การก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตาม
สัญญาจ้าง  และไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ทันตามปีงบประมาณ ๒๕๕๙  จึงขออนุมัติกัน
เงินกรณีก่อหนี้ผูกพัน  หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจําปี ๒๕๕๙  ไว้อีกหนึ่ง
ปีงบประมาณ  เพื่อให้การดําเนินงานถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการ
รับเงิน   การเบิกจ่ายเงิน   การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๕๙  ในกรณีที่มีรายจ่าย  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  แต่มีความจําเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก  ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลา
หนึ่งปี  วรรคสอง  กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว
หากไม่ได้ดําเนินการหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว  ให้เงินจํานวนนั้นตกเป็นเงิน
สะสม ขอชี้แจงเพียงเท่านี้ค่ะ  

นายขันตี  มีโสภา   -  ตามท่ีผู้อํานวยการกองคลังได้ชี้แจ้งมานั้นไม่ทราบว่าที่ประชุมมีความเห็น
ประธานสภาเทศบาล  เป็นเช่นใดเห็นควรให้กันเงินไว้เป็นรายจ่ายค้างจ่ายค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ  

สิ่งก่อสร้าง กรณีก่อหนี้ผูกพัน รายจ่ายค้างจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 
๒๕๕๘ หรือไม่ขอมติที่ประชุม โปรดยกมือ 

ที่ประชุม -  มีมติเห็นชอบให้กันเงินไว้เป็นรายจ่ายค้างจ่ายค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
กรณีก่อหนี้ผูกพัน รายจ่ายค้างจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ .ศ. ๒๕๕๘ 
จํานวน ๑๐ เสียง 

   

๔.๗ เรื่อง ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี ๒๕๕๙ 

นายขันตี  มีโสภา   -  ระเบียบวาระท่ีสี่ข้อสี่จุดเจ็ด เรื่องขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  
ประธานสภาเทศบาล เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๕๙  ขอเชิญผู้อํานวยการกองสวัสดิการ

และสังคมชี้แจง 
นางสาวธนภคพร  นูกลึง  -  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และ  
ผู้อํานวยการกองสวัสดิการฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านขอชี้แจงดังนี้  

ขอโอนเปลี่ยนแปลง เดิมหมวดค่าใช้สอยรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่น (๒) โครงการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกให้แก่
ประชาชนในสังคม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดสิ่งอํานวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชนในสังคมเพ่ือจัดสิ่งอํานวยความสะดวกให้ทุกคนในสังคม เช่น 
ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยและผู้หญิงมีครรภ์อาทิเช่นการติดตั้งราวจับบริเวณห้องน้ํา
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ทางเดินข้ึน-ลง,เก้าอ้ีนั่ง,โถพิงหลัง,โถสุขภัณฑ,์ช่องทางจอดรถเส้นทางพิเศษฯลฯ ตั้ง
ไว้เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท 

ขอโอนเปลี่ยนแปลง เป็นหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการจัดสิ่ง
อํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในสังคม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัด
สิ่งอํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในสังคมเพ่ือจัดสิ่งอํานวยความสะดวกให้ทุก
คนในสังคม ให้แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยและผู้หญิงมีครรภ์ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์
สํานักงาน ดังนี้ 
๑.เพ่ือจัดซื้อเก้าอ้ีพักคอยขนาด ๓ ที่นั่ง จํานวน ๑ ชุด เป็นเงิน๕,๙๙๐ บาท 
๒.เก้าอ้ีขา C สีดํา จํานวน ๑ ชุด  เป็นเงิน ๑,๙๙๐ บาท  
๓.ตู้เก็บเอกสาร ๔ ชั้น โล่งสีเซอร์รี่/ดํา จํานวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท 

    รวมขอโอนงบประมาณทั้งสิ้น ๑๐,๙๘๐ งบประมาณหลังโอน ๙,๐๒๐ บาท  
จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาด้วยค่ะ 

นายขันตี  มีโสภา   -  ตามท่ีผู้อํานวยการกองสวัสดิการและสังคมได้ชี้แจ้งมานั้นไม่ทราบว่า ประธานสภา
เทศบาล    ที่ประชุมมีความเห็นเป็นเช่นใดเห็นควรให้โอนงบประมาณดังกล่าวหรือไม่  

ขอมติที่ประชุม โปรดยกมือ 
ที่ประชุม   -  มีมติให้โอนงบประมาณดังกล่าว จํานวน ๑๐ เสียง 
 

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องอื่นๆ  
นายขันตี  มีโสภา   -  ผมขอปรึกษาหารือเรื่องเสาไฟฟ้าบ้านม่วงจากเดิมขอไปเจ็ดต้นแต่ไม่ได้
ประธานสภาเทศบาล  ผมขอคืนครับไม่ได้เจ็ดต้นขอสี่ต้นไม่ทราบว่าที่ประชุมเห็นเป็นเช่นใดครับ  
ที่ประชุม   - เห็นชอบ 
นายขันตี  มีโสภา   -  ที่ประชุมมีท่านใดท่ีจะเสนออีกหรือไม่ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุม 
ประธานสภาเทศบาล 
 

เลิกประชุมเวลา   ๑๒.๐๐ น. 
 

(ลงชื่อ)     ไชย์วัตธ์   มูลเสนา     ผู้พิมพ์/ทานรายงานการประชุม 
           (นายไชย์วัตธ์    มูลเสนา) 
 ตําแหน่ง    เจ้าพนักงานธุรการ  
 
 

     (ลงชื่อ)   ณัฐพงศ์     ขจรนาม  ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
              (นายณัฐพงศ์    ขจรนาม)  
     ตําแหน่ง   เลขานุการสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม  
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

(ลงชื่อ)     พศิน  นันทกุล ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
         (นายพศิน    นันทกุล) 
 

(ลงชื่อ)    สมพร    ดวงทา กรรมการ  
         (นายสมพร    ดวงทา) 

 

(ลงชื่อ)    สุขสัญ    ดีลุนชัย กรรมการ  
         (นายสุขสัญ  ดีลุนชัย) 
 

(ลงชื่อ)   คําพัน  ภูหนององค์ กรรมการ  
        (นายคําพัน  ภูหนององค์) 
 

(ลงชื่อ)   เยาวรัตน์   บุญแสง กรรมการ /เลขานุการ 
        (นางเยาวรัตน์  บุญแสง) 
 
 
 
 
 
 
 
 


