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ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559 

ท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลน้ าโสม 

บัดนี้  ถึงเวลาที่คณะผูบริหารของเทศบาลต้าบลน้้าโสม  จะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจ้าปีตอสภาเทศบาลต้าบลน้้าโสมอีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้นในโอกาสนี้   คณะผูบริหารเทศบาลต้าบลน้้าโสม   
จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทาน ไดทราบถึงสถานะการคลัง  ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการ
ด้าเนินการในปีงบประมาณพ.ศ.  2559  ดังตอไปนี้ 

1.  สถานะการคลัง 
1.1   งบประมาณรายจายทั่วไป 
ในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558  ณ  วันที่ 1  กรกฎาคม พ.ศ.  2558  องค์กรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน  ดังนี้ 
ณ วันที่ 1 กรกฎาคม  พ.ศ. 2558 

1.1.1  เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น   51,088,178.86 บาท 
1.1.2  เงินสะสม   25,281,483.80 บาท 
1.1.3  ทุนส้ารองเงินสะสม 18,121,928.32  บาท 
1.1.4  รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย   
         จ้านวน  -   โครงการ   รวม -        บาท 
1.1.5  รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ ผูกพัน        
        จ้านวน    -  โครงการ  รวม     -           บาท 

1.2  เงินกูคงคาง   -       บาท 
2.  การบริหารงบประมาณ  ในปีงบประมาณ  2558 

(1)  รายรับจริง  ทั้งสิ้น  45,357,322.44 บาท   ประกอบดวย 
   หมวดภาษีอากร      80,628.25 บาท 
   หมวดคาธรรมเนียม  คาปรับ  และใบอนุญาต            744,413 บาท 
   หมวดรายไดจากทรัพย์สิน            207,136.22 บาท 
   หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์       -     บาท 
   หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด       86,331   บาท 
   หมวดรายไดจากทุน              -     บาท 
   หมวดภาษีจัดสรร               15,258,153.18   บาท 
   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป       28,980,660.79   บาท 
 



2 

 

 
 
 
 
 

 
(2)  เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์                 12,898,070  บาท 
(3)  รายจายจริง  ทั้งสิ้น              24,284,855.93 บาท   
ประกอบดวย 

   งบกลาง        1,336,237.18 บาท 
   งบบุคลากร(หมวดเงินเดือน คาจางประจ้า และคาจางชั่วคราว)  12,954,750 บาท 
   งบด้าเนินการ(หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  และหมวด 

คาสาธารณูปโภค)                6,608,868.75  บาท 
   งบลงทุน(หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งกอสราง)       1,141,200 บาท 
   งบรายจายอ่ืน(หมวดรายจายอ่ืน)       - บาท 
   งบเงินอุดหนุน(หมวดเงินอุดหนุน)         2,243,800 บาท 

(4)  รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์      6,753,017.75 บาท 
(5)  มีการจายเงินสะสมเพ่ือด้าเนินการตามอ้านาจหนาที่                   2,144,070 บาท 

 
 3.  งบเฉพาะการ 
      ประเภทกิจการ...............-............กิจการ................-............ 
  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ......-..........มีรายรับจริง..........-..................บาท  รายจายจริง...........-..........บาท 
   กูเงินจากธนาคาร/กสท./อื่นๆ   จ้านวน.......-.........บาท 
   ยืมเงินสะสมจากเทศบาล    จ้านวน.......-........บาท 
   ก้าไรสุทธิ     จ้านวน.......-.........บาท 
   เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น  ณ  วันที่.......................... จ้านวน.......-.........บาท 
   ทรัพย์จ้าน้า      จ้านวน.......-.........บาท 
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ค าแถลงงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 

เทศบาลต าบลน้ าโสม   
อ าเภอน้ าโสม  จังหวัดอุดรธานี 

2.1  รายรับ 
รายรับ รายรับจริง 

ปี2558 
ประมาณการ

ปี2558 
ประมาณการ

ปี2559 
รายได้จับเก็บเอง       
   หมวดภาษีอากร 80,628.25 148,000 140,000 
   หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 744,413 1,262,500 1,270,000 
   หมวดรายไดจากทรัพย์สิน 207,136.22 332,000 400,000 
   หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ - - - 
   หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 86,331 185,500 190,000 
   หมวดรายไดจากการลงทุน - -  

รวม 
รายได้จัดเก็บเอง 

1,118,508.47 1,928,000 2,000,000 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
   หมวดภาษีจัดสรร 15,258,153.18 24,072,000 26,000,000 

รวม 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น 

 
15,258,153.18 

 
24,072,000 

 
26,000,000 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 28,980,660.79 18,000,000 20,000,000 

รวม 
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
28,980,660.79 

 
18,000,000 

 
20,000,000 

 

รวม 
 

 
45,357,322.44 

 
44,000,000 

 
48,000,000 
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ค าแถลงงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 

เทศบาลต าบลน้ าโสม   
อ าเภอน้ าโสม  จังหวัดอุดรธานี 

2.2  รายจ่าย 
รายจ่าย รายจ่ายจริง 

ปี2558 
ประมาณการ

ปี2558 
ประมาณการ

ปี2559 
จ่ายจากงบประมาณ    
   งบกลาง 1,336,237.18 1,960,720 2,027,000 
   งบบุคลากร(หมวดเงินเดือน คาจางประจ้า และคาจาง
ชั่วคราว) 

12,954,750 16,510,710 21,443,680 

   งบด้าเนินงาน(หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุและหมวด
คาสาธารณูปโภค) 

6,608,868.75 13,517,430 14,945,280 

   งบลงทุน(หมวดคาครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งกอสราง) 1,141,200 6,946,140 5,526,120 
   งบรายจายอื่น(หมวดรายจายอื่น) - - - 
   งบเงินอุดหนุน(หมวดเงินอุดหนุน) 2,243,800 5,065,000 4,057,920 

รวมรายจ่ายจากงบประมาณ 24,284,855.93 44,000,000 48,000,000 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ 2559  ของ เทศบาลต าบลน้ าโสม 
อ าเภอน้ าโสม จังหวัดอุดรธาน ี

ด้าน ยอดรวม 
ด้านบริหารงานทั่วไป  
 แผนงานบริหารงานทั่วไป 14,857,080 
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,245,200 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
 แผนงานการศึกษา 13,427,220 
 แผนงานสาธารณสุข 4,462,780 
 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,237,240 
 แผนงานเคหะและชุมชน 2,628,940 
 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 3,673,300 
 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 395,000 
ด้านการเศรษฐกิจ  
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,046,240 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน  
 แผนงานงบกลาง 2,027,000 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 48,000,000 
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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  (ฝุายประจ้า) 3,130,500 1,186,840 2,843,720 7,161,060 
งบด าเนินงาน     
   คาตอบแทน 452,000 30,000 261,500 743,500 
   คาใชสอย 845,000 130,000 646,000 1,621,000 
   คาวัสดุ 270,000 80,000 1,120,000 1,470,000 
   คาสาธารณูปโภค 703,000 - - 703,000 
งบลงทุน     
   คาครุภัณฑ์ 193,700 6,500 15,000 215,200 
   คาท่ีดินและสิ่งกอสราง - - - - 
งบรายจ่ายอ่ืน     
   รายจายอื่น - - - - 
งบเงินอุดหนุน     
   เงินอุดหนุน 95,000 - - 95,000 
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รวม 8,537,520 1,433,340 4,886,220 14,857,080 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
เทศบาลต าบลน้ าโสม 

อ าเภอน้ าโสม  จังหวัดอุดรธาน ี
แผนงานรักษาความสงบภายใน 

งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ
ภายใน 

งานเทศกิจ รวม 
งบ 
งบบุคลากร    
   เงินเดือน  (ฝุายการเมือง) - - - 
   เงินเดือน  (ฝุายประจ้า) 1,132,800 120,000 1,252,800 
งบด าเนินงาน    
   คาตอบแทน 50,000 - 50,000 
   คาใชสอย 567,400 - 567,400 
   คาวัสดุ 200,000 10,000 210,000 
   คาสาธารณูปโภค - - - 
งบลงทุน    
   คาครุภัณฑ์ 165,000 - 165,000 
   คาท่ีดินและสิ่งกอสราง - - - 
งบรายจ่ายอ่ืน    
   รายจายอื่น - - - 
งบเงินอุดหนุน    
   เงินอุดหนุน - - - 
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รวม 2,115,200 130,000 2,245,200 
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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  (ฝุายประจ้า) 5,139,240 - - 5,139,240 
งบด าเนินงาน     
   คาตอบแทน - - - - 
   คาใชสอย 2,259,600 50,000 675,900 2,985,500 
   คาวัสดุ 2,310,480 - - 2,310,480 
   คาสาธารณูปโภค - - - - 
งบลงทุน     
   คาครุภัณฑ์ 16,000 - - 16,000 
   คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 140,000 - - 140,000 
งบรายจ่ายอ่ืน     
   รายจายอื่น - - - - 
งบเงินอุดหนุน     
   เงินอุดหนุน 2,836,000 - - 2,836,000 
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รวม 12,701,320 50,000 675,900 13,427,220 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
เทศบาลต าบลน้ าโสม 

อ าเภอน้ าโสม  จังหวัดอุดรธาน ี
แผนงานสาธารณสุข 

งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 
งบ 
งบบุคลากร   
   เงินเดือน  (ฝุายการเมือง) - - 
   เงินเดือน  (ฝุายประจ้า) 1,888,380 1,888,380 
งบด าเนินงาน   
   คาตอบแทน 38,000 38,000 
   คาใชสอย 2,040,000 2,040,000 
   คาวัสดุ 240,000 240,000 
   คาสาธารณูปโภค - - 
งบลงทุน   
   คาครุภัณฑ์ 76,400 76,400 
   คาท่ีดินและสิ่งกอสราง - - 
งบรายจ่ายอ่ืน   
   รายจายอื่น - - 
งบเงินอุดหนุน   
   เงินอุดหนุน 180,000 180,000 
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รวม 4,462,780 4,462,780 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
เทศบาลต าบลน้ าโสม 

อ าเภอน้ าโสม  จังหวัดอุดรธาน ี
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 
งบ 
งบบุคลากร   
   เงินเดือน  (ฝุายการเมือง) - - 
   เงินเดือน  (ฝุายประจ้า) 913,440 913,440 
งบด าเนินงาน   
   คาตอบแทน 36,000 36,000 
   คาใชสอย 170,000 170,000 
   คาวัสดุ 50,000 50,000 
   คาสาธารณูปโภค - - 
งบลงทุน   
   คาครุภัณฑ์ 37,800 37,800 
   คาท่ีดินและสิ่งกอสราง - - 
งบรายจ่ายอ่ืน   
   รายจายอื่น - - 
งบเงินอุดหนุน   
   เงินอุดหนุน 30,000 30,000 
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รวม 1,237,240 1,237,240 
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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  (ฝุายประจ้า) - - - - 
งบด าเนินงาน     
   คาตอบแทน - - - - 
   คาใชสอย - - 100,000 100,000 
   คาวัสดุ - 150,000 - 150,000 
   คาสาธารณูปโภค - - - - 
งบลงทุน     
   คาครุภัณฑ์ 1,004,620 - - 1,004,620 
   คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 327,700 - 129,700 457,400 
งบรายจ่ายอ่ืน     
   รายจายอื่น - - - - 
งบเงินอุดหนุน     
   เงินอุดหนุน 916,920 - - 916,920 
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รวม 2,249,240 150,000 229,700 2,628,940 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
เทศบาลต าบลน้ าโสม 

อ าเภอน้ าโสม  จังหวัดอุดรธาน ี
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

งาน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง รวม 
งบ 
งบบุคลากร   
   เงินเดือน  (ฝุายการเมือง) - - 
   เงินเดือน  (ฝุายประจ้า) - - 
งบด าเนินงาน   
   คาตอบแทน - - 
   คาใชสอย 370,000 370,000 
   คาวัสดุ - - 
   คาสาธารณูปโภค - - 
งบลงทุน   
   คาครุภัณฑ์ - - 
   คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 3,303,300 3,303,300 
งบรายจ่ายอ่ืน   
   รายจายอื่น - - 
งบเงินอุดหนุน   
   เงินอุดหนุน - - 
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รวม 3,673,300 3,673,300 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
เทศบาลต าบลน้ าโสม 

อ าเภอน้ าโสม  จังหวัดอุดรธาน ี
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

งาน งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 
งบ 
งบบุคลากร    
   เงินเดือน  (ฝุายการเมือง) - - - 
   เงินเดือน  (ฝุายประจ้า) - - - 
งบด าเนินงาน    
   คาตอบแทน - - - 
   คาใชสอย 30,000 365,000 395,000 
   คาวัสดุ - - - 
   คาสาธารณูปโภค - - - 
งบลงทุน    
   คาครุภัณฑ์ - - - 
   คาท่ีดินและสิ่งกอสราง - - - 
งบรายจ่ายอ่ืน    
   รายจายอื่น - - - 
งบเงินอุดหนุน    
   เงินอุดหนุน - - - 



21 

 
1

3 

รวม 30,000 365,000 395,000 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
เทศบาลต าบลน้ าโสม 

อ าเภอน้ าโสม  จังหวัดอุดรธาน ี
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 
งบ 
งบบุคลากร   
   เงินเดือน  (ฝุายการเมือง) - - 
   เงินเดือน  (ฝุายประจ้า) 2,240,440 2,240,440 
งบด าเนินงาน   
   คาตอบแทน 80,000 80,000 
   คาใชสอย 205,400 205,400 
   คาวัสดุ 410,000 410,000 
   คาสาธารณูปโภค - - 
งบลงทุน   
   คาครุภัณฑ์ 110,400 110,400 
   คาท่ีดินและสิ่งกอสราง - - 
งบรายจ่ายอ่ืน   
   รายจายอื่น - - 
งบเงินอุดหนุน   
   เงินอุดหนุน - - 
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รวม 3,046,240 3,046,240 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
เทศบาลต าบลน้ าโสม 

อ าเภอน้ าโสม  จังหวัดอุดรธาน ี
งบกลาง 

งาน งานงบกลาง รวม 
งบ 
งบกลาง   
   งบกลาง 2,027,000 2,027,000 

รวม 2,027,000 2,027,000 
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เทศบัญญัต ิ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2559 

เทศบาลต าบลน้ าโสม 

อ าเภอน้ าโสม  จังหวัดอุดรธานี 

 โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจ้าปีงบประมาณ  พ.ศ.2559 อาศัยอ้านาจตามความใน

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่13) พ.ศ.2552  มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไวโดย

ความเห็นชอบของสภาเทศบาลต้าบลน้้าโสมและโดยอนุมัติของผูวาราชการจังหวัด 

 ขอ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกวา เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 ขอ 2 เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1  ตุลาคม   2558   เป็นตนไป 

 ขอ 3 งบประมาณรายจายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นจ้านวนรวมทั้งสิ้น     48,000,000 บาท 

 ขอ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป  จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน

ทั่วไป เป็นจ้านวนรวมทั้งสิ้น 48,000,000  บาท  โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี้ 

 

แผนงาน ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป  
   แผนงานบริหารทั่วไป 14,857,080 
   แผนงานรักษาความสงบภายใน 2,245,200 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
   แผนงานการศึกษา 13,427,220 
   แผนงานสาธารณสุข 4,462,780 
   แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,237,240 
   แผนงานเคหะและชุมชน 2,628,940 
   แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 3,673,300 
   แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ 395,000 
ด้านการเศรษฐกิจ  
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,046,240 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน  
   งบกลาง 2,027,000 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 48,000,000 
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 ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ  จ่ายจากรายได้  เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น......0.........บาท  ดังนี้ 

 

งบ ยอดรวม 
งบกลาง 0 
งบบุคลากร(หมวดเงินเดือน คาจางประจ้า และคาจางประจ้า) 0 
งบด้าเนินการ(หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ และหมวดสาธารณูปโภค) 0 
งบลงทุน(หมวดคาครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งกอสราง) 0 
งบรายจายอื่น(หมวดรายจายอ่ืน) 0 
งบเงินอุดหนุน(หมวดเงินอุดหนุน) 0 

รวมรายจ่าย 0 
 

 ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีต าบลน้ าโสมปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตาม

ระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล 

 ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีต าบลน้ าโสมมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้ 

   ประกาศ  ณ  วันที่    1 ตุลาคม    2558 

 

 

       (ลงนาม) 

            (นายฎ าริ     หงษาพันธ์) 

       ต าแหน่ง  นายกเทศมนตรีต าบลน้ าโสม 

 

  อนุมัติ/เห็นชอบ 
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รายงานงบประมาณรายรับ 

ประจ าปีงบประมาณ 2559 

รายการ 
รายรับจริง ประมาณการ 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ยอดต่าง (%) ปี 2559 
หมวดภาษีอากร       
   ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 45,202 59,231.05 81,813 75,227 6.34 80,000 
   ภาษีบ้ารุงทองที่ 29,576.80 29,874.65 30,573.85 24,054.10 24.71 30,000 
   ภาษีปูาย 6,620 8,040 9,716 16,812 -40.51 10,000 
   อากรฆาสัตว์ 26,006 17,232 22,804 19,152 4.42 20,000 

รวมหมวดภาษีอากร 107,404.80 114,377.70 144,906.85 135,245.10 3.51 140,000 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต       
   คาธรรมเนียมเก่ียวกับการฆาสัตว์และจ้าหนายเนื้อสัตว์ 39,696 32,051 35,672 30,408 18.38 36,000 
   คาธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตขายสุรา - 28 - 18 0 - 
   คาธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 3,757 1,355 1,468 1,143.50 -12.54 1,000 
   คาธรรมเนียมเก่ียวกับการทะเบียนราษฎร 6,810 5,840 5,553 4,016 39.44 5,600 
   คาธรรมเนียม เก็บ ขน ขยะมูลฝอย 146,870 183,920 172,080 176,340 4.06 183,500 
   คาใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย ตอสุขภาพ 14,720 16,605 17,300 23,100 -24.24 17,500 
   คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 1,340 1,182 760 560 42.85 800 
   คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง - 75 570 1,290 -53.48 600 
   คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ้าหนายหรือสะสมอาหารใน 2,600 2,700 2,200 4,675 -57.21 2,000 
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เทศบาลต าบลน้ าโสม    อ าเภอน้ าโสม   จังหวัดอดุรธานี 

  

สถานที่   เอกชนที่ประกอบการคา 
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รายการ 
รายรับจริง ประมาณการ 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ยอดต่าง (%) ปี 2559 
   คาใบอนุญาตจ้าหนายสินคาในที่หรือทาง สาธารณะ 375,100 443,785 539,700 565,415 -6.26 530,000 
   คาธรรมเนียมใบอนุญาตและคาปรับ อ่ืนๆ 37,915 484,425 482,873 481,078.45 2.47 493,000 

 

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 
 

628,808 1,171,966 1,258,176 1,288,043.95 -1.40 1,270,000 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน       
   คาเชาหรือคาบริการสถานที่ 46,199 121,900 90,100 128,680 -14.51 110,000 
   ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 200,908.39 255,374.58 232,709.27 262,118.69 -12.25 230,000 
   ดอกเบี้ย กสท. - 45,243.81 48,854.18 - 100 60,000 

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 247,107.39 422,518.39 371,663.45 390,798.69 2.35 400,000 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด       
   คาขายแบบแปลน 89,200 147,000 50,200 71,900 34.21 96,500 
   คาจ้าหนายแบบพิมพ์ค้ารอง 4,770 3,983 5,042 3,610 121.60 8,000 
   รายไดเบ็ดเตล็ด(การแพทย์ฉุกเฉิน) - 5,950 2,900 520 92.30 1,000 
   รายไดเบ็ดเตล็ด อ่ืน ๆ 43,051 78,955.75 125,182 23,191 262.20 84,000 
   คาจดทะเบียนพาณิชย์ - 270 440 580 -13.79 500 

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 
 

137,021 236,158.75 183,764 99,801 90.37 190,000 

หมวดภาษีจัดสรร       
   ภาษีธุรกิจเฉพาะ 64,585.54 116,994.53 83,753.71 93,855.91 -9.43 85,000 
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รายการ 
รายรับจริง 

 
ประมาณการ 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556  ยอดต่าง (%) ปี 2559 
   ภาษีมูลคาเพ่ิม 16,077,448.22 18,046,601.10 20,593,294.82 23,665,920.92 -6.19 22,200,000 
   ภาษีสุรา 1,310,847.68 1,444,133.94 1,223,970.97 1,356,312 -26.27 1,000,000 
   ภาษีสรรพสามิต 3,158,844.03 2,595,121.05 2,723,134.02 2,170,542.56 -7.85 2,000,000 
   คาภาคหลวงแร 75,171.02 139,116.72 146,008.32 35,657.97 -1.84 35,000 
   คาภาคหลวงปิโตรเลี่ยม 369,662.60 280,906.65 358,812.59 405,162.15 -6.21 380,000 
   คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน 137,052 163,046 386,683 322,076 -6.85 300,000 

รวมหมวดภาษีจัดสรร 21,193,611.09 22,785,919.99 25,515,657.43 28,049,527.51 -7.30 26,000,000 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป       
   เงินอุดหนุนทั่วไปส้าหรับการด้าเนินการตามอ้านาจ
หนาที่และภารกิจถายโอนเลือกท้า 

16,887,539 16,336,141 22,273,573 23,184,649 -13.73 20,000,000 

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 16,887,539 16,336,141 22,273,573 23,184,649 -13.73 20,000,000 

รวมทุกหมวด 39,201,491.28 41,067,081.83 49,747,740.73 53,148,065.25 -9.68 48,000,000 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจ าปีงบประมาณ 2559 

เทศบาลต าบลน้ าโสม 

อ าเภอน้ าโสม  จังหวัดอุดรธานี 

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น  48,000,000  บาท  แยกเป็น 

 

รายได้จัดเก็บเอง 

หมวดภาษีอากร        รวม 140,000 บาท 

   ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน       จ านวน  80,000 บาท 

 ตั้งไวต้่ากวาประมาณการปีที่ผานมา 

   ภาษีบ ารุงท้องที่                จ านวน   30,000 บาท 

 ตั้งไวต้่ากวาประมาณการปีที่ผานมา 

   ภาษีป้าย        จ านวน   10,000 บาท 

 ตั้งไวเทากับประมาณการปีที่ผานมา 

   อากรฆ่าสัตว์        จ านวน   20,000 บาท 

 ตั้งไวต้่ากวาประมาณการปีที่ผานมา 

 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต    รวม   1,270,000 บาท 

   ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์และจ าหน่ายเนื้อสัตว์   จ านวน   36,000 บาท 

 ตั้งไวเทากับประมาณการปีที่ผานมา 

   ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร    จ านวน     1,000 บาท 

 ตั้งไวเทากับประมาณการปีที่ผานมา 

   ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร    จ านวน     5,600 บาท 

 ตั้งไวเทากับประมาณการปีที่ผานมา 

   ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย     จ านวน  183,500 บาท 

 ตั้งไวสูงกวาประมาณการปีที่ผานมา 

   ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   จ านวน    17,500 บาท 

 ตั้งไวเทากับประมาณการปีที่ผานมา 

   ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร    จ านวน       800 บาท 
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 ตั้งไวเทากับประมาณการปีที่ผานมา 

   ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง  จ านวน       600 บาท 

 ตั้งไวเทากับประมาณการปีที่ผานมา 
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   ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าแหน่ายหรือสะสมอาหาร 

   ในสถานที่เอกชนที่ประกอบการค้า     จ านวน       2,000 บาท 

 ตั้งไวเทากับประมาณการปีที่ผานมา 

   ค่าใบอนุญาตจ าหน่ายสินค่าในที่หรือทางสาธารณะ   จ านวน    530,000 บาท 

 ตั้งไวเทากับประมาณการปีที่ผานมา 

   คา่ธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าปรับอ่ืนๆ    จ านวน   493,000 บาท 

 ตั้งไวเทากับประมาณการปีที่ผานมา 

 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน      รวม   400,000 บาท 

   ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่      จ านวน   110,000 บาท 

 ตั้งไวสูงกวาประมาณการปีที่ผานมา 

   ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร      จ านวน   230,000 บาท 

 ตั้งไวสูงกวาประมาณการปีที่ผานมา 

   ดอกเบี้ย  กสท.       จ านวน    60,000 บาท 

 ตั้งไวสูงกวาประมาณการปีที่ผานมา 

 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด       รวม  190,000 บาท 

   ค่าขายแบบแปลน       จ านวน   96,500 บาท 

 ตั้งไวสูงกวาประมาณการปีที่ผานมา 

   ค่าจ าหน่ายแบบพิมพ์ค าร้อง      จ านวน    8,000 บาท 

 ตั้งไวสูงกวาประมาณการปีที่ผานมา 

   รายได้เบ็ดเตล็ด(การแพทย์ฉุกเฉิน)     จ านวน    1,000 บาท 

 ตั้งไวต่้ากวาประมาณการปีที่ผานมา 

   รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ       จ านวน   84,000 บาท 

 ตั้งไวต่้ากวาประมาณการปีที่ผานมา 

   ค่าจดทะเบียนพาณิชย์       จ านวน      500   บาท 

 ต้ังไวต่้ากวาประมาณการปีที่ผานมา 
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รายได้ที่รับบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หมวดภาษีจัดสรร       รวม 26,000,000     บาท 

   ภาษีธุรกิจเฉพาะ       จ านวน        85,000  บาท 

 ตั้งไวเทากับประมาณการปีที่ผานมา 

   ภาษีมูลค่าเพิ่ม       จ านวน  22,200,000   บาท 

 ตั้งไวสูงกวาประมาณการปีที่ผานมา 

   ภาษีสุรา        จ านวน   1,000,000     บาท 

 ตั้งไวต้่ากวาประมาณการปีที่ผานมา 

   ภาษีสรรพสามิต       จ านวน   2,000,000 บาท 

 ตั้งไวต้่ากวาประมาณการปีที่ผานมา 

   ค่าภาคหลวงแร่       จ านวน      35,000 บาท 

 ตั้งไวต้่ากวาประมาณการปีที่ผานมา 

   ค่าภาคหลวงปิโตรเลี่ยม      จ านวน     380,000 บาท 

 ตั้งไวสูงกวาประมาณการปีที่ผานมา 

   ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมท่ีดิน    จ านวน     300,000 บาท  

ตั้งไวต้่ากวาประมาณการปีที่ผานมา 

 

รายได้ที่รับบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป       รวม  20,000,000     บาท 

   เงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ 

   และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า      จ านวน   20,000,000     บาท 

 ตั้งไวสูงกวาประมาณการปีที่ผานมา 
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รายงานงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี 2559 

เทศบาลต าบลน้ าโสม อ าเภอน้ าโสม จังหวัดอุดรธานี 
รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
(1ก.ค.2558) 

ปี 2558 ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2559 

แผนงานบริหารทั่วไป        
งานบริหารทั่วไป        
   งบบุคลากร        
   หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า ค่าจ้างชั่วคราว        
      เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)        
        เงินเดือนนายก/รองนายก 579,600 618,950 725,520 604,800 725,760 0 725,760 
        เงินเดือนคาตอบแทนประจ้าต้าแหนงนายก/รองนายก 120,000 100,709 110,000 150,000 180,000 0 180,000 
        เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 120,000 100,709 110,000 150,000 180,000 0 180,000 
        เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 165,600 160,080 115,920 172,800 207,360 0 207,360 
        เงินคาตอบแทนสมาชิกสภา อปท. 1,234,520 1,317,612 1,490,400 1,296,000 1,555,200 0 1,555,200 

รวมเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) 2,219,720 2,298,060 2,551,840 2,373,600 2,848,320 0 2,848,320 
     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)        
        เงินเดือนพนักงาน 1,145,763 1,281,300 1,586,360 1,567,130 1,947,240 12.79 2,196,420 
        เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน 79,020 164,350 45,900 0 0 0 0 
        เงินประจ้าต้าแหนง 38,500 88,900 105,700 91,000 109,200 0 109,200 
         เงินคาตอบแทนพิเศษรายเดือน 0 67,200 67,200 56,000 67,200 0 67,200 
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รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

(1ก.ค.2558) 
ปี 2558 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2559 

        คาจางพนักงานจาง 424,758 477,310 455,300 486,090 549,000 24.04 681,000 
        เงินเพ่ิมตางๆของพนักงานจาง 90,000 144,690 115,270 26,330 24,000 219.50 76,680 
                       รวมเงินเดือนฝ่ายประจ า 1,778,041 2,223,750 2,375,730 2,226,550 2,696,640 16.08 3,130,500 

รวมงบบุคลากร 3,997,761 4,521,810 4,927,570 4,600,150 5,544,960 7.82 5,978,820 
   งบด าเนินการ        
     ค่าตอบแทน        
       คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก อปท. 
       (เงินรางวัลประจ้าปี) 

2,297,790 
 

2,818,501 
 

3,423,478 
 

0 
 

500,000 
 

-50 
 

250,000 

       คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก อปท. 
       (คาตอบแทนคณะกรรมการประเมินในการสอบแขงขัน) 

3,900 
 

12,000 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

       คาเบี้ยประชุม 7,622 0 9,122 2,671.75 10,000 0 10,000 
       คาเชาบาน 83,600 97,300 58,700 81,600 126,000 1.58 128,000 
       เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 18,000 10,937 20,756.75 9,000 40,000 0 40,000 
       เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 35,307 32,564 11,079 0 0 0 0 
       เงินคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับรองมาตรฐาน 0 0 0 0 0 100 12,000 
       เงินคาตอบแทนคณะกรรมการประเมินความพึงพอใจฯ 0 0 0 0 0 100 12,000 

รวมค่าตอบแทน 2,446,219 2,971,302 3,523,135.75 93,271.75 676,000 -33.33 452,000 
          ค่าใช้สอย        
                รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ        
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      (1)คาเย็บหนังสือเขาปกหนังสือ 0 0 1,090 0 10,000 0 0 
      (2)คาเชาเครื่องถายเอกสาร 49,358.90 51,360 67,328 36,544.40 90,000 -22.22 70,000 
      (3)คารับวารสาร 700 520 0 0 0 0 0 

 

รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

(1ก.ค.2558) 
ปี 2558 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2559 

    (4)คาจางเหมาบริการอ่ืนๆ 0 0 0 77,350 60,000 233.33 200,000 
  รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ        
      (1)คารับรองของเทศบาลที่มีความจ้าเป็น 
         (คารับรองตอนรับบุคคลและคณะบุคคล) 

475 
 

7,979 
 

18,525 
 

19,500 
 

20,000 
 

50 
 

30,000 

      (2)คารับรองในการประชุมสภาทองถิ่นหรือ 
         คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ 

2,523 
 

12,000 
 

16,340 
 

2,450 
 

20,000 
 

150 
 

50,000 

   รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ 
   หมวดรายจ่ายอ่ืน 

 
      

       (1)คาใชจายในการฝึกอบรมสัมมนาเฉพาะต้าแหนง   30,500 0 22,850 0 0 0 0 
       (2)โครงการคัดกรองความเป็นบาน 0 0 0 0 0 0 0 
       (3)โครงการฝึกทบทวนครู ข. ในเขต ทต.น้้าโสม 0 0 0 0 0 0 0 
       (4)โครงการวันเทศบาล 30,000 34,000 29,572 7,530 15,000 100 30,000 
       (5)โครงการเทศบาลยิ้มเคลื่อนที่ 0 0 0 13,500 0 100 40,000 
       (6)คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 187,886 578,584.20 324,248 88,566 300,000 -16.66 250,000 
       (7)คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม 1,000 1,500 2,550 1,500 5,000 0 5,000 
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    (8)โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน 615,500 418,880 0 0 0 0 0 
    (9)คาใชจายในงานเลือกตั้ง 0 288,166.45 0 0 0 0 0 
    (10)โครงการปกปูองสถาบันส้าคัญของชาติ 37,500 0 0 0 0 0 0 
    (11)โครงการวันแมและวันพอแหงชาติ 0 0 0 0 0 0 0 
    (12)โครงการวันทองถิ่นไทย 0 0 0 0 0 0 0 
    (13)โครงการปรองดอง 0 0 36,880 0 0 0 0 
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รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

(1ก.ค.2558) 
ปี 2558 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2559 

    (14)โครงการสงเสริมความรูเกี่ยวกับประชาธิปไตย 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

100 
 

20,000 
    (15)โครงการอบรมใหความรูงานเลือกตั้ง 0 15,000 0 0 0 0 0 
    (16)โครงการจัดท้าแผนกลยุทธในการบริหารทรัพยากรฯ 0 0 0 0 0 100 100,000 
    (17)คาจางเหมาในการปูพรม 0 37,400 0 0 0 0 0 
    (18)คาจางเหมาในการติดตั้งมานปรับแสง 0 37,700 0 0 0 0 0 
    คาบ้ารุงรักษาและซอมแซม 100,280 37,743.99 53,281.12 33,897.75 160,000 -68.75 50,000 

รวมค่าใช้สอย 1,055,722.90 1,520,833.64 572,664.12 280,838.15 680,000 24.26 845,000 
  ค่าวัสดุ        
   วัสดุส้านักงาน 57,312 46,350.70 40,529 9,054 50,000 20 60,000 
   วัสดุส้านักงาน(เกาอ้ี) 0 0 0 207,168 208,000 -51.92 100,000 
   วัสดุส้านักงาน(ผาประดับ) 0 0 0 0 0 100 20,000 
   วัสดุงานบานงานครัว 51,029 14,774 11,247 1,537 20,000 0 20,000 
   วัสดุงานบานงานครัว(ผาปูโต฿ะ) 0 0 0 0 0 100 10,000 
   วัสดุกอสราง 0 3,172.79 9,055.75 0 0 0 0 
   วัสดุยานพาหนะและขนสง 17,200 6,800 0 3,000 30,000 0 30,000 
   วัสดุโฆษณาและเผยแพร 23,150 19,126.90 13,690 975 10,000 0 10,000 
   วัสดุคอมพิวเตอร์ 8,679 10,804 19,910 8,799 10,000 100 20,000 

รวมวัสดุ 157,370 101,028.39 94,431.75 230,533 328,000 -17.68 270,000 
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รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

(1ก.ค.2558) 
ปี 2558 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2559 

   ค่าสาธารณูปโภค        
     คาไฟฟูา 247,216.07 267,283.85 332,292.43 188,149.34 600,000 -33.33 400,000 
     คาน้้าประปา 57,899.17 63,246.51 119,826.10 79,148.04 90,000 55.55 140,000 
     คาโทรศัพท์ 11,854.17 15,566.71 39,392.37 10,048.12 40,000 -25 30,000 
     คาไปรษณีย์ 1,640 8,326 3,782 7,273 20,000 50 30,000 
     คาบริการทางโทรคมนาคม(สมัครสมาชิกอินเตอร์เน็ต) 105,288 99,938 97,040 55,468.80 131,000 -21.37 103,000 

รวมค่าสาธารณูปโภค 423,897.41 454,361.07 592,332.90 340,087.30 881,000 -20.20 703,000 
รวมงบด าเนินการ 4,083,209.31 5,047,525.10 4,782,564.52 944,730.20 2,565,000 -11.50 2,270,000 

  งบลงทุน        
     ค่าครุภัณฑ์        
     ครุภัณฑ์ส านักงาน        
     เกาอ้ีพักคอย 4,500 0 0 0 0 0 0 
     ตูเก็บเอกสาร 18,500 0 0 0 0 100 10,000 
     โต฿ะท้างานรองนายกฯ 0 11,600 0 0 0 0 0 
     โต฿ะท้างานที่ปรึกษาฯ 0 4,200 0 0 0 0 0 
     โต฿ะท้างานเลขาฯ 0 5,800 0 0 0 0 0 
     โต฿ะท้างานนายกฯ 0 19,990 0 0 0 0 0 
     เกาอ้ีท้างานนายกฯ 0 11,690 0 0 0 0 0 
     เกาอ้ีท้างานรองนายกฯ 0 7,980 0 0 0 0 0 
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     ชุดรับแขก 0 19,000 0 0 0 0 0 
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รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

(1ก.ค.2558) 
ปี 2558 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2559 

    เกาอ้ีท้างานเลขาฯ 0 2,990 0 0 0 0 0 
    เกาอ้ีท้างานที่ปรึกษาฯ 0 2,590 0 0 0 0 0 
    เครื่องปรับอากาศ 0 56,000 0 0 0 0 0 
    เครื่องดูดฝุุน 0 5,590 0 0 0 100 13,000 
    เครื่องบันทึกเสียง 0 0 0 0 3,600 0 0 
    เครื่องสแกนลายนิ้วมือ 0 0 0 0 12,000 0 0 
    โต฿ะหมูบูชา 0 0 0 0 9,000 0 0 
    พัดลม 0 0 0 14,400 14,940 -33.06 10,000 
    กลองดิจิตอล 0 0 0 10,000 0 0 0 
    เต็นท ์ 0 0 0 0 0 100 100,000 
    โต฿ะพับ 0 0 0 0 0 100 30,000 
  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่        
    โทรทัศน์(LCD) 0 22,000 0 0 0 0 0 
  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์        
      คอมพิวเตอร์โน฿คบุ฿ค 0 9,500 89,000 0 0 0 0 
      จอคอมพิวเตอร์LED 13,000 0 0 0 0 0 0 
      เครื่องปริ้นเตอร์ 3,650 0 0 0 0 100 7,300 
  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว        
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      คูลเลอร์น้้าดื่ม 0 0 0 0 0 100 20,600 
      เครื่องตมกาแฟ 0 0 0 0 0 100 2,800 

รวมค่าครุภัณฑ์ 39,650 178,930 89,000 24,400 39,540 389.88 193,700 

รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

(1ก.ค.2558) 
ปี 2558 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2559 

  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง        
     คาบ้ารุงรักษาซอมแซมอาคารส้านักงาน 0 0 0 0 502,000 0 0 

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 0 502,000 0 0 
รวมงบลงทุน 39,650 178,930 89,000 24,400 541,540 -64.23 193,700 

  งบเงินอุดหนุน        
   เงินอุดหนุน        
   เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
     (1)การด้าเนินงานศูนย์ขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจาง 
     ของ อปท. 

 

20,000 
 

15,000 
 

25,000 
 

25,000 
 

25,000 
 

0 
 

25,000 

     (2)โครงการพิพิทธภัณฑ์เมืองอุดรธานี 20,000 0 30,000 0 0 0 0 
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ        
     (1)โครงการสนับสนุนการรับบริจาคโลหิต 0 10,000 10,000 10,000 10,000 0 10,000 
    (2)โครงการงานรัฐพิธี 0 20,000 30,000 20,000 20,000 0 20,000 
    (3)โครงการอุดหนุนงานประจ้าปีทุงศรีเมือง 0 20,000 20,000 20,000 20,000 0 20,000 
    (4)โครงการปูองกันและแกไขปัญหายาเสพติด 0 50,000 50,000 0 50,000 0 0 
    (5)โครงการบริหารจัดการเฉลิมฉลองครบรอบ 0 30,000 0 0 0 0 0 
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    “วันที่ระลึกกอตั้งเมืองอุดรธานี 121 ปี” 
    (6)โครงการอุดหนุนงานประจ้าปีทุงศรีเมือง 0 20,000 0 0 0 0 0 
    (7)โครงการจัดงานบวงสรวงศาลหลักเมืองปูุโสม 0 50,000 0 0 0 0 0 
    (8)โครงการบ้าบัดทุกข์บ้ารุงสุข 0 100,000 0 0 0 0 0 
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รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

(1ก.ค.2558) 
ปี 2558 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2559 

    (9)โครงการจัดงานของดีอ้าเภอน้้าโสม 0 0 50,000 0 0 0 0 
    (10)โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูตลาดนัดสุขภาพ 0 0 45,000 0 0 0 0 
    (11)โครงการอุดหนุนหองทะเบียน 0 0 0 40,000 0 0 0 
    (12)โครงการอุดหนุนน้้าโสมเกมส์ 0 0 0 50,000 0 0 0 
   เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์        
       (1)โครงการวันชาวอุดรรวมใจใหกาชาด 0 20,000 20,000 20,000 20,000 0 20,000 

 

รวมเงินอุดหนุน 40,000 305,000 280,000 185,000 145,000 -34.48 95,000 

รวมงบเงินอุดหนุน 40,000 305,000 280,000 185,000 145,000 -34.48 95,000 
รวมแผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารทั่วไป 8,160,620.31 10,053,265.10 10,079,134 5,754,280.20 8,796,500 -2.94 8,537,520 
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รายงานงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี 2559 

เทศบาลต าบลน้ าโสม อ าเภอน้ าโสม จังหวัดอุดรธานี 
รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
(1ก.ค.2558) 

ปี 2558 ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2559 

แผนงานบริหารงานทั่วไป        
   งานวางแผนสถิติและวิชาการ        
   งบบุคลากร        
   หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า ค่าจ้างชั่วคราว        
     เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)        
     เงินเดือนพนักงาน 121,120 402,050 509,740 579,487 713,280 24.92 891,040 
     เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน 4,200 107,950 34,950 1,770 0 0 0 
     คาจางพนักงานจาง 139,320 142,440 122,980 148,974 259,800 0 259,800 
     เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง 44,916 73,560 66,020 12,000 18,000 100 36,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 309,556 726,000 733,690 742,231 991,080 19.75 1,186,840 
รวมงบบุคลากร 309,556 726,000 733,690 742,231 991,080 19.75 1,186,840 

   งบด าเนินการ        
     ค่าตอบแทน        
       คาเชาบาน 0 19,500 25,050 21,700 30,000 0 30,000 
       เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 0 1,937 1,108 0 0 0 0 
       เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 13,343 0 0 0 0 0 
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       คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 6,560 0 0 0 0 
รวมค่าตอบแทน 0 34,780 32,718 21,700 30,000 0 30,000 
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รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

(1ก.ค.2558) 
ปี 2558 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2559 

   ค่าใช้สอย        
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ        
      (1)คาจางเหมาจัดท้าวารสาร 50,000 40,000 39,930 0 30,000 0 30,000 
      (2)คาจางเหมาในการเย็บหนังสือเขาปกหนังสือ 480 200 14,310 0 0 0 0 
      (3)คาจางเหมาในการปรับปรุงและจัดท้าเว็บไซต์ 0 0 0 0 0 0 0 
      (4)คาจางเหมาในการจัดท้าสื่อวิดิทัศน์ 0 0 0 27,000 30,000 0 0 
      (5)คาจางเหมาในการติดตั้งระบบ wireless 0 0 26,900 0 30,000 0 0 
      (6)คาเชาเครื่องถายเอกสาร 51,360 0 0 0 0 0 0 
      (7)คาจางเหมาบริการอ่ืนๆ 0 0 0 21,070 40,000 -25 30,000 
      (8)คาจางเหมาจัดท้าบอร์ดประชาสัมพันธ์ 0 0 0 18,000 20,000 0 0 
  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
หมวดรายจ่ายอ่ืน 

 
      

      (1)คาเดินทางไปราชการ 33,390 98,452 33,740 10,840 30,000 0 30,000 
      (2)โครงการปรับปรุงและบูรณาการจัดท้าแผนพัฒนาฯ 0 0 0 20,030 30,000 0 30,000 
      คาบ้ารุงรักษาและซอมแซม 0 4,800 11,650 790 10,000 0 10,000 

รวมค่าใช้สอย 135,230 143,452 126,530 97,730 220,000 -40.90 130,000 
  ค่าวัสดุ        
      วัสดุส้านักงาน 29,478 18,691 24,021 12,335 40,000 0 40,000 
      วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 29,300 1,728 10,000 0 10,000 
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      วัสดุคอมพิวเตอร์ 1,755 10,000 12,196 0 20,000 50 30,000 
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รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

(1ก.ค.2558) 
ปี 2558 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2559 

รวมค่าวัสดุ 31,233 28,691 65,517 14,063 70,000 14.28 80,000 
รวมงบด าเนินการ 166,463 206,923 224,765 133,493 320,000 -25 240,000 

งบลงทุน        
  ค่าครุภัณฑ ์        
  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์        
      คอมพิวเตอร์โน฿ตบุ฿ค 0 19,000 0 0 0 0 0 
      จอคอมพิวเตอร์ 0 0 0 3,500 0 0 0 
  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่        
      กลองดิจิตอล 0 0 26,900 0 0 0 0 
  ครุภัณฑ์ส านักงาน        
      เครื่องโทรสาร 0 0 0 0 0 100 6,500 

รวมงบลงทุน 0 19,000 26,900 3,500 0 100 6,500 
รวมแผนงานบริหารทั่วไป/งานวางแผนสถิติและวิชาการ 476,019 951,923 985,355 879,224 1,311,080 9.32 1,433,340 
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รายงานงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี 2559 

เทศบาลต าบลน้ าโสม อ าเภอน้ าโสม จังหวัดอุดรธานี 
รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
(1ก.ค.2558) 

ปี 2558 ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2559 

แผนงานบริหารงานทั่วไป        
  งานบริหารงานคลัง        
  งบบุคลากร        
  หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า ค่าจ้างช่ัวคราว        
    เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)        
      เงินเดือนพนักงาน 810,240 717,896 893,065 677,727 1,089,240 66.62 1,814,900 
      เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน 58,803 99,432 38,620 0 0 0 0 
      เงินประจ้าต้าแหนง 0 21,000 18,200 112,000 134,400 -50 67,200 
      เงินคาตอบแทนพิเศษรายเดือน 0 0 0 0 0 100 67,200 
      คาจางพนักงานจาง 271,680 282,480 301,850 509,450 524,540 50.81 791,100 
      เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง 58,764 68,806 58,097 34,945 30,000 244.40 103,320 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,199,487 1,189,614 1,309,832 1,334,122 1,778,180 59.92 2,843,720 
รวมงบบุคลากร 1,199,487 1,189,614 1,309,832 1,334,122 1,778,180 59.92 2,843,720 

   งบด าเนินการ        
   ค่าตอบแทน        
      คาเชาบาน 59,400 55,350 65,400 31,990 168,000 0 186,000 
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      เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 53,303 38,308 44,275 2,381.25 0 0 0 
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รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

(1ก.ค.2558) 
ปี 2558 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2559 

     เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 11,152 8,980 19,436.25 0 10,000 25 12,500 
     คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจาง 0 0 0 0 30,000 110 63,000 

รวมค่าตอบแทน 123,855 102,638 129,111.25 34,371.25 208,000 25.72 261,500 
   ค่าใช้สอย        
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ        
     (1)คาจางเหมาติดตั้งระบบอินเตอร์คอมในส้านักงาน 0 0 35,000 0 0 0 0 
     (2)คาจางเหมาบริการตามโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี 
     และทะเบียนทรัพย์สิน 

0 0 176,374 
 

84,000 
 

300,000 
33.33  

400,000 

     (3)คาจางเหมาบริการเก็บขยะ 0 0 0 36,000 72,000 50 108,000 
     (4)คาจางเหมาบริการอ่ืนๆ 0 0 0 89,440 50,000 16 58,000 
  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ 
  หมวดรายจ่ายอ่ืน 

 
      

      (1)คาเดินทางไปราชการ 64,382 149,341.05 194,594 49,340 50,000 0 50,000 
      (2)โครงการเทศบาลบริการประชาชน 0 0 24,550 0 0 0 0 
      (3)โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
      การเก็บภาษี 

0 0 0 143,500 150,000 0 0 

      คาบ้ารุงรักษาและซอมแซม 11,070 6,800 30,516 4,500 30,000 0 30,000 
      คาเก็บเงินคาขยะ 0 0 4,600 0 0 0 0 
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รวมค่าใช้สอย 75,452 156,141.05 465,634 406,780 652,000 -0.92 646,000 
   ค่าวัสดุ        
      วัสดุส้านักงาน 49,752.50 21,206.30 85,449 15,375 40,000 25 50,000 
      วัสดุโฆษณาและเผยแพร 11,847 41,558.30 2,400 2,400 20,000 0 20,000 

รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

(1ก.ค.2558) 
ปี 2558 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2559 

      วัสดุคอมพิวเตอร์ 89,927 34,148 59,700 37,258 50,000 0 50,000 
      วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 533,063 498,070 501,992 253,936 1,100,000 -9.09 1,000,000 
      วัสดุยานพาหนะขนสง 3,500 0 0 0 0 0 0 

รวมค่าวัสดุ 688,089.50 594,982.60 649,541 308,969 1,210,000 -7.43 1,120,000 
รวมงบด าเนินการ 887,396.50 853,761.65 1,244,286.25 750,120.25 2,070,000 -2.05 2,027,500 

   งบลงทุน        
     ค่าครุภัณฑ์        
     ครุภัณฑ์ส านักงาน        
        เครื่องโทรสาร 0 0 4,350 0 0 0 0 
        ตูเก็บเอกสาร 18,000 0 0 0 0 100 15,000 
        เกาอ้ีคอมพิวเตอร์ 1,500 0 0 0 0 0 0 
     ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์        
        เครื่องปริ้นเตอร์ 0 0 3,390 0 0 0 0 
     ครุภัณฑ์ส ารวจ        
         เครื่อง GPS แบบมือถือ 0 0 0 0 0 0 0 
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รวมค่าครุภัณฑ์ 19,500 0 7,740 0 0 100 15,000 
รวมงบลงทุน 19,500 0 7,740 0 0 100 15,000 

รวมแผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารงานคลัง 2,106,383.50 2,043,375.65 2,561,858.25 2,084,242.25 3,848,180 26.97 4,886,220 
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รายงานงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี 2558 

เทศบาลต าบลน้ าโสม อ าเภอน้ าโสม จังหวัดอุดรธานี 
รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
(1ก.ค.2558) 

ปี 2558 ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2559 

แผนงานรักษาความสงบภายใน        
   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน        
   งบบุคลากร        
    หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า ค่าจ้างช่ัวคราว        
    เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)        
      เงินเดือนพนักงาน 110,280 0 50,100 0 0 100 174,960 
      เงินเพ่ิมตางๆของพนักงาน 19,280 0 0 0 0 0 0 
      คาจางพนักงานจาง 394,200 531,670 709,540 347,650 451,770 91 862,920 
      เงินเพ่ิมตางๆของพนักงานจาง 98,916 206,570 34,129 17,040 54,000 75.77 94,920 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 622,676 738,240 793,769 364,690 505,770 123.97 1,132,800 
รวมงบบุคลากร 622,676 738,240 793,769 364,690 505,770 123.97 1,132,800 

    งบด าเนินการ        
    ค่าตอบแทน        
      คาตอบแทนอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน 25,020 26,400 50,000 0 20,000 150 50,000 
      เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 1,937 5,428.50 0 0 0 0 
                เงินคารักษาพยาบาล 0 0 0 0 0 0 0 
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รวมค่าตอบแทน 25,020 28,337 55,428.50 0 20,000 150 50,000 
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รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

(1ก.ค.2558) 
ปี 2558 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2559 

   ค่าใช้สอย        
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ 
   หมวดรายจ่ายอ่ืน 

 
      

    (1)โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุชวงเทศกาลปีใหม 45,500 45,500 63,700 63,700 63,700 0 63,700 
    (2)โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุชวงเทศกาลสงกรานต์ 45,500 45,500 63,700 63,700 63,700 0 63,700 
    (3)โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานศูนย์ อปพร.หรือ 
    เครือขายปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

0 
 

0 
 

165,000 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

    (5)โครงการฝึกซอมแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 0 0 19,625 0 20,000 50 30,000 
    (6)โครงการกิจกรรมเนื่องในวัน อปพร. 0 0 15,000 0 10,000 200 30,000 
    (7)โครงการปกปูองสถาบันส้าคัญของชาติ 0 0 0 0 30,000 0 0 
    (8)คาใชจายในกิจกรรมรับเสด็จ 1,000 0 0 0 0 0 0 
    (9)โครงการปูองกันและแกไขปัญหายาเสพติด 0 0 0 28,000 30,000 66.66 50,000 
    (10)โครงการแกปัญหาภัยแลง 0 0 0 0 0 100 50,000 
    (11)โครงการแกปัญหาภัยหนาว 0 0 0 0 0 100 50,000 
    (12)โครงการแกปัญหาอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย 0 0 0 0 0 100 50,000 
    (13)โครงการสนับสนุนสงเสริมกิจการ อปพร. 0 0 0 0 0 100 100,000 
    (14)โครงการอบรมเครือขายปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยหรือกูชีพกูภัย 

0 
 

0 0 
 

0 0 100 
 

30,000 

    คาบ้ารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์สิน 47,398.71 28,400.45 44,407.78 3,300 50,000 0 50,000 
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รวมค่าใช้สอย 139,398.71 119,400.45 371,432.78 158,700 267,400 112.19 567,400 
   ค่าวัสดุ        
      วัสดุส้านักงาน 19,358 0 1,505 3,780 20,000 -25 15,000 

 

รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

(1ก.ค.2558) 
ปี 2558 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2559 

      วัสดุโฆษณาและเผยแพร 17,671 400 7,839 0 10,000 0 10,000 
     วสัดุกอสราง 21,200 0 4,510.05 0 10,000 0 10,000 
     วสัดุยานพาหนะและขนสง 0 22,880 0 7,970 30,000 0 30,000 
     วสัดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 0 22,800 6,000 25,200 10,000 200 30,000 
     วสัดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 1,950 10,000 0 10,000 
     วสัดุไฟฟูาและวิทยุ 1,520 0 8,000 0 30,000 -33.33 20,000 
     วัสดุเครื่องแตงกาย 41,080 0 196,300 0 0 100 25,000 
     วัสดุอื่นๆ 0 14,100 19,937.64 0 20,000 150 50,000 

รวมค่าวัสดุ 100,829 60,180 244,091.69 38,900 140,000 42.85 200,000 
รวมงบด าเนินการ 265,247.71 207,917.45 670,952.97 197,600 427,400 91.24 817,400 

      งบลงทุน        
             ค่าครุภัณฑ์        
              ครุภัณฑ์ดับเพลิง        
                      สายสงน้้าดับเพลิง 0 0 30,000 0 0 100 12,000 
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                      หวัฉีดน้้าดับเพลิง 0 0 0 0 0 100 30,000 
              ครุภัณฑ์อ่ืน        
                     แผงปูายจุดตรวจรูปสามเหลี่ยม 265,600 0 0 0 0 0 0 
              ครุภัณฑ์ส านักงาน        
                     เครื่องปรับอากาศ 0 0 0 14,900 16,000 0 0 
                     โต฿ะท้างาน 0 0 0 0 0 100 10,500 

 

รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

(1ก.ค.2558) 
ปี 2558 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2559 

        ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ        
               กลองวงจรปิด 0 0 0 0 75,000 33.33 100,000 
               เครื่องปั่นไฟ 0 0 0 0 0 100 10,000 
       ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่        
              กลองถายภาพนิ่ง 0 0 0 0 10,000 0 0 
       ครุภัณฑ์ก่อสร้าง        
              เครื่องสูบน้้าขนาดเล็ก(ไดโว) 0 0 0 0 0 100 2,500 

รวมค่าครุภัณฑ์ 265,600 0 30,000 14,900 101,000 63.36 165,000 
รวมงบลงทุน 265,600 0 30,000 14,900 101,000 63.36 165,000 

รวมแผนงานรักษาความสงบภายใน/ 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 

1,153,523.71 
 

946,157.45 
 

1,494,721.97 
 

577,190 
 

1,034,170 
 

104.53 
 

2,115,200 
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รายงานงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี 2559 

เทศบาลต าบลน้ าโสม อ าเภอน้ าโสม จังหวัดอุดรธานี 
รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
(1ก.ค.2558) 

ปี 2558 ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2559 

แผนงานรักษาความสงบภายใน        
   งานเทศกิจ        
   งบบุคลากร        
     หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า ค่าจ้างช่ัวคราว        
     เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)        
         เงินเดือนพนักงาน 0 99,580 107,480 54,100 227,520 0 0 
         เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน 0 65,160 27,520 0 0 0 0 
         คาจางพนักงานจาง 0 0 0 45,000 0 100 108,000 
         เงินเพ่ิมตางๆของพนักงานจาง 0 0 0 0 0 100 12,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 164,740 135,000 99,100 227,520 -47.25 120,000 
รวมงบบุคลากร 0 164,740 135,000 99,100 227,520 -47.25 120,000 

   งบด าเนินการ        
   ค่าตอบแทน        
        คาชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 3,874 3,874 0 8,000 0 0 
        เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 0 387 10,000 0 0 0 0 

รวมค่าตอบแทน 0 4,261 13,874 0 8,000 0 0 
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  ค่าวัสดุ        

       วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 0 10,000 0 10,000 
รวมค่าวัสดุ 0 0 0 0 10,000 0 10,000 

  

รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

(1ก.ค.2558) 
ปี 2558 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2559 

รวมงบด าเนินการ 0 4,261 13,874 0 18,000 -44.44 10,000 
รวมแผนงานรักษาความสงบภายใน/งานเทศกิจ 0 169,001 148,874 99,100 245,520 -47.05 130,000 
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รายงานงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี 2558 

เทศบาลต าบลน้ าโสม อ าเภอน้ าโสม จังหวัดอุดรธานี 
รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
(1ก.ค.2558) 

ปี 2558 ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2559 

แผนงานรักษาความสงบภายใน        
   งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย        
   งบด าเนินการ        
   ค่าใช้สอย        
     รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

       

      (1)โครงการฝึกอบรมทบทวนสมาชิก อปพร. 40,350 0 0 0 0 0 0 
รวมค่าใช้สอย 40,350 0 0 0 0 0 0 

    ค่าวัสดุ        
        วัสดุเครื่องแตงกาย 7,000 0 0 0 0 0 0 

รวมค่าวัสดุ 7,000 0 0 0 0 0 0 
รวมงบด าเนินการ 47,350 0 0 0 0 0 0 

        งบลงทุน        
         ค่าครุภัณฑ์        
         ครุภัณฑ์ดับเพลิง        
           เครื่องผสมและฉีดน้้ายาโฟมดับเพลิง 76,000 0 0 0 0 0 0 
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รวมค่าครุภัณฑ์ 76,000 0 0 0 0 0 0 
รวมงบลงทุน 76,000 0 0 0 0 0 0 

รวมแผนงานรักษาความสงบภายใน/ 
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

123,350 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

รายงานงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี 2559 

เทศบาลต าบลน้ าโสม อ าเภอน้ าโสม จังหวัดอุดรธานี 
รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
(1ก.ค.2558) 

ปี 2558 ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2559 

แผนงานการศึกษา        
   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา        
   งบบุคลากร        
   หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า ค่าจ้างชั่วคราว        
     เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)        
     เงินเดือนพนักงาน 492,566 516,790 391,680 234,330 249,360 110.15 524,040 
     เงินเพ่ิมตางๆของพนักงาน 18,286 55,910 7,120 0 0 0 0 
     เงินเดือนขาราชการครู 0 1,717,571 1,738,253 2,058,184 2,376,400 31.73 3,130,440 
     เงินเพ่ิมตางๆของขาราชการครู 0 733,160 122,383 106,400 134,400 93.75 260,400 
     คาจางลูกจางประจ้า 0 162,160 187,490 160,920 221,760 3.35 229,200 
     คาจางพนักงานจาง(บุคลากรสนับสนุนการสอน) 0 58,770 131,400 300,040 389,000 34.03 521,400 

     เงินเพ่ิมตางๆของพนักงานจาง(บุคลากรสนับสนุนการ 0 
 

22,230 
 

3,710 
 

0 
 

0 
 

100 
 

24,000 
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     สอน) 
     คาจางพนักงานจาง 122,920 258,400 304,380 211,980 247,600 32.26 327,480 
     เงินเพ่ิมตางๆของพนักงานจาง 46,260 219,512 192754 21,000 36,000 -33.33 24,000 
     เงินสมทบรายเดือน/คาจางรายเดือนผูดูแลเด็ก 0 72,000 72,000 54,000 72,000 36.50 98,280 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 680,032 3,816,503 3,151,170 3,146,854 3,726,520 37.90 5,139,240 
รวมงบบุคลากร 680,032 3,816,503 3,151,170 3,146,854 3,726,520 37.90 5,139,240 
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รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

(1ก.ค.2558) 
ปี 2558 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2558 

   งบด าเนินการ        
   ค่าตอบแทน        
      เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 52,495 20,943 10,252 0 0 0 0 
      เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 5,191 4,956.50 1,317 0 0 0 0 
      คาเชาบาน 48,900 47,200 45,150 0 0 0 0 

รวมค่าตอบแทน 106,586 73,099.50 56,719 0 0 0 0 
   ค่าใช้สอย        
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ        
     (1)คาเชาที่ดินพรอมอาคารที่ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 8,000 8,000 3,000 0 8,000 0 8,000 
     (2)คาจาเหมาบริการตามโครงการจัดขบวนแห 
      บายศรี วัฒนธรรมดีศรีอุดรธานี 

5,000 
 

5,000 
 

10,000 
 

5,000 
 

10,000 
 

0 
 

10,000 

    (3)คาจางเหมาบริการอ่ืนๆ 0 0 0 30,000 40,000 50 60,000 
  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ 
  รายจ่ายหมวดรายจ่ายอ่ืน 

 
      

     (1)เงินสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน 943,396 984,139 813,300 606,800 1,596,800 25.85 2,009,600 
     (2)โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารlถานศึกษา 
     (คาน้้าประปา คาไฟฟูา) 

0 
 

0 
 

42,000 
 

42,000 
 

42,000 
 

0 
 

42,000 

     (3)คาเดินทางไปราชการ 85,610 0 71,177 48,717 50,000 -20 40,000 

     (4)คาใชจายในการพัฒนาผูดูแลเด็กของศูนย์พัฒนา 0 
 

0 
 

37,606 
 

36,360 
 

60,000 
33.33  

80,000 
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      เด็กเล็ก 
     (5)โครงการวันแมและวันพอแหงชาติ 0 0 0 0 0 0 0 
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รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

(1ก.ค.2558) 
ปี 2558 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2558 

     (6)โครงการรณรงค์ปูองกันยาเสพติดในสถานศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 
     (7)โครงการสงเสริมศักยภาพจัดการศึกษาทองถิ่น   
     (ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา) 

0 0 0 0 
 

0 
 

0 
 

0 

     (8)สงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาทองถิ่น 0 0 0 0 0 0 0 
      คาบ้ารุงรักษาและซอมแซม 0 0 7,396.03 0 10,000 0 10,000 

รวมค่าใช้สอย 1,042,006 997,139 984,479.03 768,877 1,816,800 24.37 2,259,600 
  ค่าวัสดุ        
    วัสดุส้านักงาน 9,856 16,520 18,789 11,430 40,000 -25 30,000 
    วัสดโุฆษณาและเผยแพร 10,104 1,950 1,350 15,000 15,000 -33.33 10,000 
    วัสดุคอมพิวเตอร์ 19,018 8,665 10,000 5,750 10,000 50 15,000 
    คาอาหารเสริมนม 2,380,864.60 2,407,339.79 1,233,733.20 1,228,953.30 2,404,630 -6.20 2,255,480 
    วัสดุงานบานงานครัว 0 72,420 0 0 0 0 0 
    วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 0 0 0 0 0 

รวมค่าวัสดุ 2,419,842.60 2,506,894.80 1,263,872.20 1,261,133.30 2,469,630 -6.44 2,310,480 
รวมงบด าเนินการ 3,568,434.60 3,577,133.30 2,305,070.23 2,030,010.30 4,286,430 6.61 4,570,080 

  งบลงทุน        
  ค่าครุภัณฑ ์        
    ครุภัณฑ์ส านักงาน        
      ตูเก็บเอกสารแบบบานเลื่อน 10,000 0 0 0 0 0 0 
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      ตูเก็บเอกสารแบบทึบ 3 ชั้น 0 0 6,000 0 0 0 0 
      โต฿ะท้างานระดับ3-6 39,000 0 0 0 0 0 0 
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รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

(1ก.ค.2558) 
ปี 2558 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2559 

      เกาอ้ีคอมพิวเตอร์ 12,000 0 0 0 0 0 0 
   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์        
       คอมพิวเตอร์ตั้งโต฿ะ 75,000 0 0 0 0 0 0 
       เครื่องปริ้นเตอร์ 0 0 0 5,500 5,500 190.90 16,000 
   ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว        
       เครื่องกรองน้้า 99,900 0 0 0 0 0 0 
   ครุภัณฑ์การศึกษา        
       โต฿ะอาหารเด็ก 74,000 0 0 0 0 0 0 
   ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์        
       เตียงพยาบาล 9,000 0 0 0 0 0 0 
   ครุภณัฑ์อ่ืน        
       พัดลมติดผนัง 0 0 0 0 0 0 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 318,900 0 6,000 5,500 5,500 190.90 16,000 
   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง        
      (1)โครงการกอสรางอาคารเรียน 0 4,000,000 0 0 0 0 0 
      (2)โครงการติดตั้งระบบไฟฟูาเพ่ือรองรับศูนย์เด็ก 0 100,000 0 0 0 0 0 
      (3)โครงการติดตั้งระบบประปาเพ่ือรองรัฐศูนย์เด็ก 0 40,000 0 0 0 0 0 
      (4)โครงการกอสรางปูายชื่อโรงเรียนเทศบาลต้าบล 
       น้้าโสม กวาง 2.50 นิ้ว ยาว6.20 เมตร 

50,000 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
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      (5)โครงการกอสรางเสาธงชาติโรงเรียนเทศบาล 
     ต้าบลน้้าโสม ขนาดเสา ศก. กวาง4 นิ้วยาว16เมตร  

80,000 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
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รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

(1ก.ค.2558) 
ปี 2558 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2559 

     (6)คาซอมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0 0 0 0 0 100 90,000 
     (7)คาซอมแวมซอมแซมอาคารเรียน 0 0 0 0 100,000 0 0 
     (8)คาใชจายในการวางระบบไฟฟูาในโรงเรียน 0 0 0 0 0 100 50,000 

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 130,000 4,140,000 0 0 100,000 40 140,000 
รวมงบลงทุน 448,900 4,140,000 6,000 5,500 105,500 47.86 156,000 

   งบอุดหนุน        
    เงินอุดหนุนส่วนราชการ        
      (1)โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน 2,493,852 2,359,396 5,140,500 128,000 3,740,000 -24.17 2,836,000 
    เงินอุดหนุนท้องถิ่น        
       (1)โครงการแขงขันกีฬานักเรียนทองถิ่น นครเทียน
เกมส์ 

20,000 
0 0 0 0 0 0 

       (2)โครงการแขงขันกีฬานักเรียนอุดรธานีเกมส์ 0 0 0 0 0 0 0 
รวมเงินอุดหนุน 2,513,852 2,359,396 5,140,500 128,000 3,740,000 -24.17 2,836,000 
รวมงบอุดหนุน 2,513,852 2,359,396 5,140,500 128,000 3,740,000 -24.17 2,836,000 

   งบรายจ่ายอ่ืน        
      (1)คาใชจายที่ไมเขาลักษณะรายจายอ่ืนคาเดินทาง 
       ไปราชการบุคลากรทางการศึกษา 

0 
 

138,150 
 

33,800 0 
 

0 
 

0 
 

0 

      (2)คาใชจายในการพัฒนาผูดูแลเด็ก  0 24,924 0 0 0 0 0 
รวมเงินรายจ่ายอ่ืน 0 163,074 33,800 0 0 0 0 
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รวมงบรายจ่ายอ่ืน 0 163,074 33,800 0 0 0 0 
รวมแผนงานการศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 7,211,218.60 14,056,106.30 10,636,540.23 5,310,364.30 11,858,450 8.79 12,701,320 
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รายงานงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี 2559 

เทศบาลต าบลน้ าโสม อ าเภอน้ าโสม จังหวัดอุดรธานี 
รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
(1ก.ค.2558) 

ปี 2558 ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2559 

แผนงานการศึกษา        
   งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา        
   งบด าเนินการ        
     ค่าใช้สอย        
     รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า 
      ลักษณะหมวดรายจ่ายอ่ืน 

       

        (1)โครงการวันเด็กแหงชาติ 45,854 40,000 43,823 50,000 50,000 0 50,000 
รวมค่าใช้สอย 45,854 40,000 43,823 50,000 50,000 0 50,000 

รวมงบด าเนินการ 45,854 40,000 43,823 50,000 50,000 0 50,000 
รวมแผนงานการศึกษา/งานระดับก่อวัยเรียนและ

ประถมศึกษา 
45,854 

 

40,000 
 

43,823 
 

50,000 
 

50,000 
 

0 
 

50,000 
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รายงานงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี 2559 

เทศบาลต าบลน้ าโสม อ าเภอน้ าโสม จังหวัดอุดรธานี 
รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
(1ก.ค.2558) 

ปี 2558 ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2559 

แผนงานการศึกษา        
   งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ        
   งบด าเนินการ        
   ค่าใช้สอย        
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ 
   รายจ่ายหมวดอ่ืน 

       

     (1)โครงการแขงขันกีฬานักเรียน 0 0 20,000 0 20,000 0 0 
     (2)โครงการรณรงค์ปูองกันยาเสพติดในสถานศึกษา 6,010 0 36,000 0 21,000 0 21,000 
     (3)โครงการสนับสนุนคาใชจายบริหารสถานศึกษา 
     (คาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา) 

20,000 
 

20,000 
 

40,000 
 

0 
 

20,000 
 

0 
 

20,000 

     (4)โครงการสนับสนุนคาใชจายบริหารสถานศึกษา 
     (คาเชื่อมตออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง) 

9,600 
 

0 
 

9,600 
 

9,600 
 

9,600 
 

0 
 

9,600 

     (5)โครงการสนับสนุนคาใชจายบริหารสถานศึกษา 
     (คาพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา) 

0 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

0 
 

100,000 

     (6)โครงการสนับสนุนคาใชจายบริหารสถานศึกษา 
     (คาพัฒนาหองสมุด) 

60,000 
 

75,000 
 

200,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

0 
 

100,000 
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     (7)คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียน 0 20,000 50,000 50,000 50,000 0 50,000 
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รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

(1ก.ค.2558) 
ปี 2558 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2559 

     (8)โครงการสงเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
     และการสงเสริมดานกีฬา 

0 
 

0 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

-20 
 

40,000 

     (9)โครงการสนับสนุนคาใชจายบริหารสถานศึกษา 
     (คาอาหาร คารับรอง ) 

3,000 
 

17,700 
 

4,932 
 

15,000 
 

15,000 
 

0 
 

15,000 

     (10)โครงการสนับสนุนคาใชจายบริหารสถานศึกษา 
     (จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จ้าเป็น) 

15,000 
 

6,825 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

     (11)โครงการแขงขันกีฬามหกรรมทองถิ่น 50,000 0 0 0 0 0 0 
     (12)โครงการสนับสนุนคาใชจายในสถานศึกษา 
     (สารนิทรรศน์และแฟูมผลงานเด็ก 

0 
0 0 0 0 100 15,000 

     (13)โครงการสนับสนุนคาใชจายบริหารสถานศึกษา 
     (แขงขันนักเรียนตานยาเสพติด ) 

30,000 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

    (14)โครงการสนับสนุนคาใชจายบริหารสถานศึกษา 
     (คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูสูประชาคมอาเซียน) 

0 0 0 80,000 80,000 0 0 

    (15)โครงการสนับสนุนคาใชจายบริหารสถานศึกษา 
     (คาใชจายในการพัฒนาการเรียนอาเซียนศึกษา) 

0 0 0 50,000 50,000 0 0 

    (16)โครงการสนับสนุนคาใชจายบริหารสถานศึกษา 
     (คาใชจายในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนการมีสวน 
      รวมของครูชุมชนและนักเรียน) 

0 0 0 0 35,000 0 0 

   (17)โครงการสนับสนุนคาใชจายบริหารสถานศึกษา 0 0 0 0 0 100 161,900 
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    (คาจัดการเรียนการสอนรายหัว) 
   (18)โครงการสนับสนุนคาใชจายบริหารสถานศึกษา 
    (คาหนังสือเรียน) 

0 0 0 0 0 100 41,000 
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รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

(1ก.ค.2558) 
ปี 2558 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2559 

     (19)โครงการสนับสนุนคาใชจายบริหารสถานศึกษา 
       (คาอุปกรณ์การเรียน) 

0 0 0 0 0 
 

100 
 

23,450 

     (20)โครงการสนับสนุนคาใชจายบริหารสถานศึกษา 
       (คาเครื่องแบบนักเรียน) 

0 0 0 0 0 
 

100 
 

23,520 

     (21)โครงการสนับสนุนคาใชจายบริหารสถานศึกษา 
       (คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน) 

0 0 0 0 0 
 

100 
 

33,430 

    (22)โครงการสนับสนุนคาใชจายบริหารสถานศึกษา 
       (คาปัจจัยพื้นฐานส้าหรับนักเรียนยากจน) 

0 0 0 0 0 
 

100 
 

22,000 

 
 

รวมค่าใช้สอย 
193,610 

 

239,525 
 

510,532 
 

454,600 
 

550,600 
 

22.75 
 

675,900 

 
รวมงบด าเนินการ 

193,610 
 

239,525 
 

510,532 
 

454,600 
 

550,600 
 

22.75 
 

675,900 

        
  งบรายจ่ายอ่ืน        
     (1)คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากร 
     ทางการศึกษา 

128,284 0 0 0 0 0 0 

     (2)คาใชจายในการพัฒนาครูผูดูแลเด็ก 49,510 0 0 0 0 0 0 
     (3)คาใชจายในการสงเสริมการศึกษาทางดานวิชาการ 82,944 0 0 0 0 0 0 

รวมรายจ่ายอ่ืน 260,738 0 0 0 0 0 0 
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รวมงบรายจ่ายอ่ืน 260,738 0 0 0 0 0 0 
รวมแผนงานการศึกษา/งานการศึกษาไม่ก าหนดระดับ 454,348 239,525 510,532 454,600 550,600 22.75 675,900 
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รายงานงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี 2559 

เทศบาลต าบลน้ าโสม อ าเภอน้ าโสม จังหวัดอุดรธานี 
รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
(1ก.ค.2558) 

ปี 2558 ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2559 

แผนงานสาธารณสุข        
   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข        
   งบบุคลากร        
   หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า ค่าจ้างชั่วคราว        
   เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)        
      เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 227,170 271,440 80.34 489,540 
      คาจางลูกจางประจ้า 155,280 175,876 82,096 0 0 0 0 
      คาจางพนักงานจาง 680,640 687,000 577,069 913,468 1,005,600 26.44 1,271,520 
      เงินเพ่ิมตางๆของพนักงานจาง 187,800 402,120 221,768 8,275 12,000 961 127,320 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,023,720 1,264,996 880,933 1,148,913 1,289,040 46.49 1,888,380 
รวมงบบุคลากร 1,023,720 1,264,996 880,933 1,148,913 1,289,040 46.49 1,888,380 

    งบด าเนินการ        
    ค่าตอบแทน        
      เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 2,737 61,111 2,064 0 0 0 0 
      คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 4,800 4,800 3,200 9,800 20,000 0 20,000 

      คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์แก 18,000 
 

18,000 
 

9,000 
 

9,000 
 

0 
 

100 
 

18,000 
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      อปท..(คาพนักงานตรวจโรคประจ้าโรงฆาสัตว์) 
รวมค่าตอบแทน 25,537 83,911 14,264 18,800 20,000 90 38,000 
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รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

(1ก.ค.2558) 
ปี 2558 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2559 

    ค่าใช้สอย        
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ        
      (1)คาจาเหมาท้าความสะอาดหมูบาน 0 0 707,398 969,000 1,224,000 8.33 1,326,000 
      (2)คาจางเหมาดูดสิ่งปฏิกูล 0 0 0 1,000 5,000 100 10,000 
      (3)คาจางเหมาฝังกลบบอขยะ 0 0 0 0 100,000 0 0 
      (4)คาจางเหมาจัดท้าบอร์อดประชาสัมพันธ์(ตลาดสด) 0 0 0 0 10,000 0 0 
      (5)คาจางเหมาบริการอ่ืนๆ 0 0 0 11,495 30,000 66.66 50,000 
      (6)คาบริการสถานที่ทิ้งขยะ 0 0 0 0 0 100 144,000 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า 
   ลักษณะหมวดรายจ่ายอ่ืน 

 
      

       (1)คาเดินทางไปราชการ 3,020 8,650 61,100 7,200 30,000 33.33 40,000 
       (2)โครงการอบรมอาสาสมัครเครือขายโรคพิษสุนัขบา 0 6,360 30,000 0 30,000 0 30,000 
       (3)โครงการแมและเด็ก 50,000 13,260 0 0 0 0 0 
       (4)โครงการอบรมใหความรูแกผูประกอบการ/ทัศนะ 
        ศึกษาดูงานในงานสุขาภิบาลอาหาร 

200,000 
 

194,280 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

       (5)โครงการรณรงค์ปูองกันโรคเอดส์ฯ 0 0 0 0 0 100 10,000 
       (6)โครงการรณรงค์ปูองกันโรคไขเลือดออก 0 0 0 0 10,000 0 10,000 
       (7)โครงการสงเสริมการปลูกตนไมในพ้ืนที่สาธารณะ 
         เพ่ือลดปัญหาภาวะโลกรอน 

0 
 

0 
 

0 
 

10,000 
 

10,000 
 

0 
 

10,000 
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      (8)โครงการปูองกันและควบคุมโรคไขหวัดนกฯ 0 0 0 0 0 100 10,000 
      (9)โครงการจัดซื้อเกลือและอาหารเสริมไอโอดีนฯ 0 0 0 0 0 100 30,000 
      (10)โครงการคัดแยกขยะตนทางและธนาคารขยะ 0 0 0 0 0 100 40,000 

 

รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

(1ก.ค.2558) 
ปี 2558 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2559 

     (11)โครงการอาหารปลอดภัย 0 0 0 0 0 100 20,000 
     (12)โครงการอบรมการจัดการการบ้าบัดน้้าเสียชุมชนฯ 0 0 0 0 0 100 10,000 
        คาบ้ารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์สิน 48,809.50 37,024 50,195 124,770 200,000 50 300,000 

รวมค่าใช้สอย 301,829.50 259,574 848,693 1,123,465 1,649,000 23.71 2,040,000 
   ค่าวัสดุ        
     วสัดุส้านักงาน 8,299 13,590 17,269 11,044 20,000 0 20,000 
     วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 8,600 10,000 20,000 -50 10,000 
     วสัดุคอมพิวเตอร์ 0 9,960 8,360 5,100 10,000 200 30,000 
     วัสดุการเกษตร 0 748 17,940 7,600 20,000 0 20,000 
     วัสดุงานบานงานครัว 0 12,656 20,827 18,017 20,000 150 50,000 
     วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 0 0 111,800 121,800 120,000 -16.66 100,000 
     วสัดุยานพาหนะและขนสง 41,100 0 0 0 0 0 0 
     วสัดุกอสราง 0 0 0 0 0 100 10,000 

รวมค่าวัสดุ 49,399 36,954 184,796 173,561 210,000 14.28 240,000 
รวมงบด าเนินการ 376,765.50 380,439 1,047,753 1,315,826 1,879,000 23.36 2,318,000 
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  งบลงทุน        
  ค่าครุภัณฑ ์        
  ครุภัณฑ์ส านักงาน        
     เครื่องดูดฝุุน 0 0 0 0 0 100 13,000 
     ชั้นวางของ 10,000 0 0 0 0 0 0 
     ตูเก็บเอกสาร 5,000 0 0 0 0 0 0 
     เกาอ้ีคอมพิวเตอร์ 1,500 0 0 0 0 0 0 

 

รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

(1ก.ค.2558) 
ปี 2558 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2559 

     โต฿ะท้างานเจาหนาที่ระดับ7-8 0 0 0 8,000 8,000 0 0 
   ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์        
     คอมพิวเตอร์ตั้งโต฿ะ 15,000 0 0 0 15,000 0 0 
     เครื่องปริ้นเตอร์ 6,000 0 0 0 0 100 16,000 
     เครื่องกรองน้้า 0 1,242,000 0 0 0 0 0 
  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่        
     กลองถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล 0 0 0 0 0 100 10,000 
  ครุภัณฑ์การเกษตร        
     เครื่องพนยา 0 0 0 0 0 100 15,000 
  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว        
     เครื่องฉีดน้้าแรงดันขนาด120บาร์ 0 0 0 0 0 100 5,000 
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  ครุภัณฑ์ดับเพลิง        
    ถังดับเพลิง 0 0 0 0 0 100 17,400 

รวมค่าครุภัณฑ์ 37,500 1,242,000 0 8,000 23,000 232.17 76,400 
รวมงบลงทุน 37,500 1,242,000 0 8,000 23,000 232.17 76,400 

  งบอุดหนุน        
  เงินอุดหนุน        
  เงินอุดหนุนเอกชน        
     อุดหนุน อสม.โครงการสาธารณสุขมูลฐาน 120,000 120,000 165,000 0 180,000 0 180,000 

รวมเงินอุดหนุน 120,000 120,000 165,000 0 180,000 0 180,000 
รวมงบอุดหนุน 120,000 120,000 165,000 0 180,000 0 180,000 

รวมแผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

1,557,985.50 3,007,435 2,093,686 2,472,739 3,371,040 32.38 4,462,780 

รายงานงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปี 2559 
เทศบาลต าบลน้ าโสม อ าเภอน้ าโสม จังหวัดอุดรธานี 

รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

(1ก.ค.2558) 
ปี 2558 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2559 

แผนงานสาธารณสุข        
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น        
  งบด าเนินการ        
  ค่าวัสดุ        
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    วัสดวุิทยาศาสตร์และการแพทย์ 79,750 117,550 0 0 0 0 0 
รวมค่าวัสดุ 79,750 117,550 0 0 0 0 0 

รวมงบด าเนินการ 79,750 117,550 0 0 0 0 0 
รวมแผนงานสาธารณสุข/ 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 
79,750 

 

117,550 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
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รายงานงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี 2559 

เทศบาลต าบลน้ าโสม อ าเภอน้ าโสม จังหวัดอุดรธานี 
รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
(1ก.ค.2558) 

ปี 2558 ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2559 

แผนงานสังคมสงเคราะห์        
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์        
  งบบุคลากร        
  หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า ค่าจ้างช่ัวคราว        
  เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)        
     เงินเดือนพนักงาน 277,440 301,760 400,660 441,740 511,320 18.37 605,280 
     เงินเพ่ิมตางๆของพนักงาน 47,760 76,070 18,480 14,000 0 0 0 
     เงินประจ้าต้าแหนง 0 0 0 0 0 100 42,000 
     คาจางพนักงานจาง 72,600 75,240 82,950 119,800 120,000 91.80 230,160 
     เงินเพ่ิมตางๆของพนักงานจาง 25,800 32,760 17,950 13,500 18,000 100 36,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 423,600 485,830 520,040 589,040 649,320 40.67 913,440 
รวมงบบุคลากร 423,600 485,830 520,040 589,040 649,320 40.67 913,440 

  งบด าเนินการ        
  ค่าตอบแทน        
      เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 7,966 1,424 15,300 0 0 0 0 
      เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 3,874 0 0 5,000 0 0 
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      คาเชาบาน 0 7,600 39,600 27,000 36,000 0 36,000 
รวมค่าตอบแทน 7,966 12,898 54,900 27,000 41,000 -12.19 36,000 
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รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

(1ก.ค.2558) 
ปี 2558 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2559 

   ค่าใช้สอย        
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ        
     คาเชาบริการเครื่องถายเอกสาร 0 0 51,360 42,800 90,000 -22.22 70,000 
     คาจางเหมาบริการอ่ืนๆ 0 0 0 11,700 30,000 0 30,000 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า 
   ลักษณะหมวดรายจ่ายอ่ืน 

 
      

     (1)โครงการจัดสิ่งอ้านวยความสะดวกใหแกประชาชน 0 0 0 0 0 100 20,000 
     (2) คาเดินทางไปราชการ 36,360 22,103 22,130 7,760 50,000 -20 40,000 
     (3)โครงการบริหารจัดเก็บขอมูลความจ้าเป็นพ้ืนฐาน 50,000 51,360 22,500 0 0 0 0 
     คาบ้ารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์สิน 950 0 8,675 5,600 10,000 0 10,000 

รวมค่าใช้สอย 87,310 73,463 104,665 67,860 180,000 -5.5 170,000 
   ค่าวัสดุ        
     วสัดุส้านักงาน 29,964 18,778 36,629 17,350 30,000 0 30,000 
     วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 9,040 1,680 2,650 10,000 0 10,000 
     วสัดุคอมพิวเตอร์ 12,500 5,240 9,600 5,050 10,000 0 10,000 

รวมค่าวัสดุ 42,464 33,058 47,909 25,050 50,000 0 50,000 
รวมงบด าเนินการ 137,740 119,419 207,474 119,910 271,000 -5.53 256,000 

   งบลงทุน        
   ค่าครุภัณฑ์        
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   ครุภัณฑ์ส านักงาน        

  



84 

 

            

รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

(1ก.ค.2558) 
ปี 2558 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2559 

     ตูเก็บเอกสาร 10,000 0 3,500 15,000 0 100 8,000 
     เครื่องปรับอากาศ 0 0 28,000 0 0 0 0 
     เกาอ้ีคอมพิวเตอร์ 4,500 0 0 0 0 0 0 
    โต฿ะท้างานระดับ7-8 0 0 0 0 0 100 9,900 
     ตูเก็บวัสดุอุปกรณ์ 12,000 0 0 0 0 0 0 
     โต฿ะเตรียมอาหารในครัว 16,000 0 0 0 0 0 0 
  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์        
      คอมพิวเตอร์ตั้งโต฿ะ 15,000 0 0 0 0 0 0 
      คอมพิวเตอร์แบบพกพา 25,000 0 0 0 0 0 0 
      เครื่องปริ้นเตอร์ 0 0 0 0 18,000 0 0 
  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว        
     ถังน้้ารอนไฟฟูา 0 0 0 0 18,900 0 0 
     ถังคลูเลอร์น้้าเย็น 0 0 0 0 11,500 0 0 
  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ        
     ตูล้าโพงเคลื่อนที่ 0 0 0 0 0 100 19,900 

รวมค่าครุภัณฑ์ 82,500 0 31,500 15,000 48,400 -21.90 37,800 
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง        
     โครงการกอสรางบานทองถิ่นไทย 398,800 380,000 0 0 0 0 0 

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 398,800 380,000 0 0 0 0 0 
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รวมงบลงทุน 481,300 380,000 31,500 15,000 48,400 -21.90 37,800 
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รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

(1ก.ค.2558) 
ปี 2558 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2559 

   งบเงินอุดหนุน        
   เงินอุดหนุน        
   เงินอุดหนุนเอกชน        

        
       อุดหนุนกลุมวิสาหกิจชุมชนสวนยาพาราชุมชนโนนบก 0 0 0 0 0 100 30,000 

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

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 
/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 

1,042,640 
 

985,249 
 

759,014 
 

723,950 
 

968,720 
 

27.71 
 

1,237,240 
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รายงานงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี 2559 

เทศบาลต าบลน้ าโสม อ าเภอน้ าโสม จังหวัดอุดรธานี 
รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
(1ก.ค.2558) 

ปี 2558 ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2559 

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

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 0 0 100 1,004,620 
 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง        
    (1)โครงการกอสรางถนน คสล. บานน้้าโสม  หมู 1  
    (ซอยบานพอฟลุ฿ค) ต.น้้าโสม อ.น้้าโสม จ.อุดรธานี  
    กวาง 3  เมตร ยาว 27 เมตร หนา 0.15 เมตรปริมาณ 
    พ้ืนที่คอนกรีตไมนอยกวา 81  ตร.ม.   

0 

 
0 

 
24,000 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

    (2)โครงการกอสรางถนน คสล. บานน้้าโสม หมู 1   
     ต.น้้าโสม อ.น้้าโสม จ.อุดรธานี กวาง 4  เมตร 

0 
 
0 

 
124,000 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 
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     ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตรปริมาณพ้ืนที่คอนกรีต 
     ไมนอยกวา 400  ตร.ม. 
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รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

(1ก.ค.2558) 
ปี 2558 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2559 

     (3)โครงการกอสรางถนน คสล. บานโพน หมู 4   
      ต.น้้าโสม อ.น้้าโสม จ.อุดรธานี กวาง 4  เมตร  
      ยาว 30 เมตร หนา 0.15 เมตรปริมาณพ้ืนที่คอนกรีต 
      ไมนอยกวา 120  ตร.ม. 

0 

 
0 

 
53,900 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

      (4)โครงการกอสรางถนน คสล. บานน้้าโคกนอย หมู 8 
        ต.น้้าโสม อ.น้้าโสมจ.อุดรธานีกวาง4 เมตรยาว20เมตร 
       หนา 0.15 เมตรปริมาณพ้ืนที่คอนกรีตไมนอยกวา 80  
       ตร.ม.   

0 

 
0 

 
33,600 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

     (5)โครงการกอสรางถนน คสล. บานโนนสมบูรณ์ หมู 9 
     ต.น้้าโสม อ.น้้าโสม จ.อุดรธานี กวาง 3  เมตร ยาว 39  
     เมตร หนา 0.15 เมตรปริมาณพ้ืนที่คอนกรีตไมนอยกวา 
     117  ตร.ม.   

 
0 

 
0 

 
33,900 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

    (6)โครงการกอสรางถนน คสล.บานน้้าโนนสมบูรณ์หมู 9 
    ต.น้้าโสม อ.น้้าโสม จ.อุดรธานีกวาง3 เมตร ยาว 50 เมตร 
    หนา 0.15 เมตรปริมาณพ้ืนที่ไมนอยกวา 150  ตร.ม.   

 
0 

 
0 

 
42,000 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

    (7)โครงการกอสรางถนน คสล. บานน้้าโนนสมบูรณ์  หมู 
    13  ต.น้้าโสม อ.น้้าโสม จ.อุดรธานี กวาง 4  เมตร  
    ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตรปริมาณพ้ืนที่คอนกรีตไม   
    นอยกวา 520  ตร.ม.   

 
0 

 
0 

 
149,000 

 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 
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     (8)โครงการกอสรางถนน คสล. บานน้้าโนนสมบูรณ์  
     หมู 13  ต.น้้าโสม อ.น้้าโสม จ.อุดรธานี กวาง 4  เมตร  
     ยาว 36 เมตร หนา 0.15 เมตรปริมาณพ้ืนที่คอนกรีต 
     ไมนอยกวา 144  ตร.ม.   

 
0 

 
0 

 
42,000 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

(1ก.ค.2558) 
ปี 2558 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2559 

      (9)โครงการกอสรางถนน คสล.บานน้้าโนนบก 
      (รอบเมรุ) หมู 14  ต.น้้าโสม อ.น้้าโสม   จ.อุดรธานี  
      กวาง 18  เมตร ยาว 23 เมตร หนา 0.15 เมตร 
      ปริมาณพ้ืนที่คอนกรีตไมนอยกวา 414  ตร.ม.   

 
0 

 
0 

 
130,000 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

   (10)โครงการกอสรางถนน คสล. บานน้้าโนนบก หมู14 
    ต.น้้าโสม อ.น้้าโสม จ.อุดรธานี กวาง 3  เมตร ยาว 56  
   เมตร หนา 0.15 เมตรปริมาณพ้ืนที่ คอนกรีตไมนอยกวา 
   168  ตร.ม.   

 
0 

 
0 

 
52,000 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

   (11)โครงการกอสรางถนนดิน บานน้้าปด หมู3 (ซอยบาน 
   นางกุหลาบ) ต.น้้าโสม อ.น้้าโสม จ.อุดรธานี กวาง 6  เมตร 
   ยาว 150  เมตร  ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ปริมาณดิน 562.50 
    ลบ.ม. ปริมาณหินคลุก 45 ลบ.ม. 

 
0 

 
0 

 
93,000 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

   (12)โครงการกอสรางถนนดิน บานโพน หมู4  ต.น้้าโสม  
   อ.น้้าโสม จ.อุดรธานี กวาง 4  เมตร  ยาว   60  เมตร    
   ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ปริมาณดิน  150 ลบ.ม.  ปริมาณ  

 
0 

 
0 

 
19,200 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 
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   หินคลุก 12 ลบ.ม.  ม.  
   (13)โครงการเสริมไหลทาง ถนน คสล. บานน้้าทรง  
   หมู6  ต.ศรีส้าราญ  อ.น้้าโสม  จ.อุดรธานี กวาง 4 เมตร 
   ยาว 175 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณพ้ืนที่ คอนกรีต  
   ไมนอยกวา 700 ตร.ม.  

 
0 

 
0 

 
199,000 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

   (14)โครงการซอมแซมถนน คสล. บานโพน หมู 4  
   ต.น้้าโสม อ.น้้าโสม จ.อุดรธานี กวาง 6 เมตร ยาว 60  
   เมตร พื้นที่ไมนอยกวา 360 ตร.ม. 

 
0 

 
0 

 
104,000 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

(1ก.ค.2558) 
ปี 2558 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2559 

   (15)โครงการซอมแซมถนน คสล. บานโพน หมู 4  
   ต.น้้าโสม อ.น้้าโสม จ.อุดรธานี กวาง 6 เมตร ยาว 35 
   เมตร พื้นที่ไมนอยกวา 210 ตร.ม. 

0 
 
0 

 
57,170 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

   (16)โครงการขยายถนน คสล. บานมวง หมู2 (ถนน 
    โสมสวุรรณ)  ต.น้้าโสม อ.น้้าโสม จ.อุดรธานี กวาง 1.0 
   เมตร ยาว 1,184.00เมตร หนา 0.15เมตร  ปริมาณพ้ืนที่ 
   คอนกรีตไมนอยกวา 1,184.00 ตร.ม. 

567,880 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

   (17)โครงการกอสราง ถนน คสล. บานน้้าปด หมู 3  
    ต.น้้าโสม อ.น้้าโสม จ.อุดรธานี กวาง 4.00 เมตร ยาว  
   168.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณพ้ืนที่คอนกรีต 
   ไมนอยกวา 672.00 ตร.ม.   

331,407 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 
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   (18)โครงการกอสราง ถนน คสล. บานโพน หมู4  
    ต.น้้าโสม อ.น้้าโสม จ.อุดรธานี กวาง 3.00 เมตร ยาว  
    86.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณพ้ืนที่คอนกรีต 
    ไมนอยกวา 258.00  ตร.ม.   

123,744 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

    (19)โครงการกอสราง ถนน คสล.  บานโคกนอย หมู  
    8 ต.น้้าโสม อ.น้้าโสม จ.อุดรธานี  กวาง 4.00 เมตร  
    ยาว 150.00 เมตร   หนา 0.15 เมตร  ปริมาณพ้ืนที่ 
   คอนกรีตไมนอยกวา 600.00  ตร.ม.   

295,882 0 0 0 

 
0 

 
0 

 
0 

   (20)โครงการกอสรางถนน คสล.บานแสงทองพัฒนา  
    หมู12 ต.น้้าโสม อ.น้้าโสม จ.อุดรธานีกวาง 3.00 เมตร  
    ยาว 220.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณพ้ืนที่ 
    คอนกรีตไมนอยกวา 660.00 ตร.ม. 

316,555 0 0 0 0 0 0 

รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

(1ก.ค.2558) 
ปี 2558 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2559 

    (21)โครงการกอสรางถนน คสล. บานโนนสมบูรณ์ หมู  
    13  ต.น้้าโสม อ.น้้าโสม จ.อุดรธานี กวาง4.00 เมตร ยาว  
    98.00 เมตร หนา 0.15 เมตรปริมาณพ้ืนที่คอนกรีตไม 
    นอยกวา 392.00 ตร.ม.   

193,321 0 0 0 0 0 0 

    (22)โครงการกอสราง ถนน คสล. บานโนนภูทอง หมู15 
    ต.น้้าโสม อ.น้้าโสม จ.อุดรธานี กวาง 4.00 เมตร ยาว  
    80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณพ้ืนที่คอนกรีตไม 

157,813 0 0 0 0 0 0 
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    นอยกวา 320.00 ตร.ม. 
    (23)โครงการจางเหมาถมดิน  บานโนนสวรรค์ หมู 6 ต.น้้า 
    โสม อ.น้้าโสม จ.อุดรธานี กวาง100.00เมตร ยาว120.00   
    เมตร  ลึก 1.00 เมตร  ปริมาณดิน  15,000.00 ลบ.ม.   

0 0 0 0 0 0 0 

   (24)โครงการกอสรางถนนดิน บานน้้าปด หมู3 (ซอยทุง 
   นาโพธิ์) ต.น้้าโสม อ.น้้าโสม จ.อุดรธานี กวาง 4.00 เมตร  
   ยาว 120.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ปริมาณดิน 
   300.00 ลบ.ม.ปริมาณหินคลุก 24.00 ลบ.ม. 

37,769 0 0 0 0 0 0 

    (25)โครงการถมดินศาลาประชาคม บานโนนภูทอง หมู  
    15  ต.น้้าโสม อ.น้้าโสม จ.อุดรธานี กวาง  19.00 เมตร  
    ยาว 47.00 เมตร หนา 1.20 เมตร ปริมาณดิน  1,178.76 
    ลบ.ม. 

96,386 0 0 0 0 0 0 

   (26)โครงการกอสรางถนน คสล.บานน้้าปด หมู3 ต.น้้าโสม 
    อ.น้้าโสม จ.อุดรธานี กวาง3 เมตร ยาว 160 เมตร หนา  
    0.15 เมตร ปริมาณพ้ืนที่คอนกรีตไมนอยกวา 480 ตร.ม. 
 

0 0 0 0 279,500 0 

 
 
 

0 

 

รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

(1ก.ค.2558) 
ปี 2558 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2559 

  (27)โครงการกอสรางถนนดิน บานโนนสวรรค์ หมู 6 ต.น้า้
โสม อ.น้้าโสม จ.อุดรธานี กวาง 3 เมตร ยาว 577 เมตร ลึก

0 0 0 0 220,600 0 0 
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เฉลี่ย 0.50 เมตร ปริมาณดิน 1,081.88 ลบ.ม. ปริมาณหิน
คลุก 86.55 ลบ.ม. 
  (28)โครงการกอสรางถนน คสล.พรอมลงทอระบายน้้า  
   บานโนนสมบูรณ์(ซอยอุบลหลา) หมู9 ต.น้้าโสม อ.น้้าโสม 
    จ.อุดรธาน ีกวาง 4 เมตร ยาว 88 เมตร หนา 0.15 เมตร  
   ปริมาณพ้ืนที่คอนกรีตไมนอยกวา 352 ตร.ม. 

0 0 0 0 292,700 0 0 

  (29)โครงการกอสรางถนน คสล.บานโนนบก หมู14   
   (ซอยโรงสูบน้้าตูหุง)ต.น้้าโสม อ.น้้าโสม   จ.อุดรธานี  
   กวาง 3 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณ 
   พ้ืนที่คอนกรีตไมนอยกวา 300 ตร.ม. 

0 0 0 0 167,400 0 0 

  (30)โครงการกอสรางขยายถนน คสล.ทั้งสองดาน บานโนน 
   สมบูรณ์(สายทางหนาอนามัย-แยกรานคา)หมู 15 ต.น้้าโสม 
   อ.น้้าโสม จ.อุดรธานี กวาง 2 เมตร ยาว 330 เมตร หนา  
   0.15 เมตร ปริมาณพ้ืนที่คอนกรีตไมนอยกวา 660 ตร.ม. 

0 0 0 0 379,200 0 0 

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

0 0 0 0 73,700 0 0 
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รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

(1ก.ค.2558) 
ปี 2558 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2559 

   (32)โครงการขยายถนนคสล.บานโนนสมบูรณ์ หมู 9  
    ต.น้้าโสม อ.น้้าโสม จ.อุดรธานี กวาง 2 เมตร ยาว 110  
    เมตร หนา 0.15 เมตร 

0 0 0 0 
 
0 

 
100 

 
156,000 

  (33)โครงการกอสรางหอกระจายขาวบานน้้าทรง หมู 6  
  ต.ศรีส้าราญ อ.น้้าโสม จ.อุดรธานีจ้านวน 1 จุด 

0 0 0 0 
 

0 
 

100 
 

171,700 

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,120,757 0 1,156,770 0 1,413,100 -76.80 327,700 
รวมงบลงทุน 2,120,757 0 1,156,770 0 1,413,100 -5.71 1,332,320 

งบอุดหนุน        
        เงินอุดหนุนส่วนราชการ        
         (1)อุดหนุนไฟฟูาสวนภูมิภาคบานผือ 0 0 0 0 1,000,000 -8.30 916,920 

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 0 1,000,000 -8.30 916,920 
รวมงบอุดหนุน 0 0 0 0 1,000,000 -8.30 916,920 

รวมแผนงานเคหะละชุมชน/งานไฟฟ้าและถนน 2,120,757 0 1,156,770 0 2,413,100 -6.79 2,249,240 
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รายงานงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี 2559 

เทศบาลต าบลน้ าโสม อ าเภอน้ าโสม จังหวัดอุดรธานี 
รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
(1ก.ค.2558) 

ปี 2558 ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2559 

แผนงานเคหะและชุมชน        
งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล        
งบด าเนินการ        
  ค่าใช้สอย        
  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ        
    โครงการจางเหมาท้าความสะอาดหมูบาน 828,000 800,400 0 0 0 0 0 

รวมค่าใช้สอย 828,000 800,400 0 0 0 0 0 
  ค่าวัสดุ        
    วัสดุเครื่องแตงกาย 15,625 23,965 23,380 0 50,000 0 50,000 
    วัสดุอื่นๆ 0 170,000 167,700 0 95,000 5.26 100,000 
    วัสดุเก็บกวาดขยะมูลฝอย 49,876 5,800 0 0 0 0 0 

รวมค่าวัสดุ 65,501 199,765 191,080 0 145,000 3.44 150,000 
รวมงบด าเนินการ 893,501 1,000,165 191,080 0 145,000 3.44 150,000 

  งบลงทุน        
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง        
     (1)โครงการกอสรางลานคอนกรีตเสริมเหล็กตลาดสด 0 49,500 0 0 0 0 0 
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รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

(1ก.ค.2558) 
ปี 2558 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2559 

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

รวมแผนงานเคหะและชุมชน/งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล 

893,501 
 

1,049,665 
 

191,080 
 

0 
 

145,000 
 

3.44 
 

150,000 
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รายงานงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี 2559 

เทศบาลต าบลน้ าโสม อ าเภอน้ าโสม จังหวัดอุดรธานี 
รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
(1ก.ค.2558) 

ปี 2558 ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2559 

แผนงานเคหะและชุมชน        
งานบ าบัดน้ าเสีย        
งบด าเนินการ        
  ค่าใช้สอย        
    (1)คาจางเหมาขุดลอกรางระบายน้้าจ้านวน12 หมูบาน 0 0 0 0 0 100 100,000 

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

 งบลงทุน        
 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง        
    (1)โครงการกอสรางรางระบายน้้า  บานน้้าปด หมู 3 
     ต.น้้าโสม อ.น้้าโสม จ.อุดรธานี กวาง 0.40 เมตร ยาว 
     26 เมตร หนาเฉลี่ย 0.125  เมตร  ลึกจากปากราง 
     ลางไมนอยกวา 0.40 เมตร.  

 
0 

 
0 

 
39,000 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

     (2)โครงการกอสรางรางระบายน้้า  บานน้้าปด หมู 3 
     ต.น้้าโสม อ.น้้าโสม จ.อุดรธานี กวาง 0.40 เมตร ยาว 
     40 เมตร หนาเฉลี่ย 0.125  เมตร  ลึกจากปากราง 

 
0 

 
0 

 
59,000 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 



100 
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     ลางไมนอยกวา 0.40 เมตร. 
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รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

(1ก.ค.2558) 
ปี 2558 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2559 

   (3)โครงการซอมแซมรางระบายน้้า  บานโนนสมบูรณ์ 
    หมู 9 ต.น้้าโสม อ.น้้าโสม จ.อุดรธานี กวาง 0.40 เมตร  
    ยาว 28 เมตร หนาเฉลี่ย 0.125  เมตร ลึกจากปากราง 
    ลางไมนอยกวา 0.40 เมตร. 

0 

 
0 

 
52,700 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

    (4)โครงการกอสรางทอระบายน้้า  บานน้้าทรง หมู 6 
     ต.ศรีส้าราญ อ.น้้าโสม จ.อุดรธานี กวาง 0.60 เมตร  
     ยาว 75 เมตร   

0 
 
0 

 
74,600 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

    (5)โครงการกอสรางวางทอระบายน้้าพรอมทางเดิน 
    เท้าบานโนนสวรรค์หมู6ต.น้้าโสม อ.น้้าโสม จ.อุดรธานี 
     ถนนโนนสวรรค์-วัดกลางแหลมทอง กวาง  1.00 เมตร 
     ยาว 566.00 เมตร  หนา 0.15  เมตร     

998,957 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

    (7)โครงการซอมแซมบอพักน้้า บานมวง หมู 2 ต.น้้าโสม 
    อ.น้้าโสม จ.อุดรธานี กวาง 1 เมตร ยาว 1 เมตร จ้านวน  
    6 บอ  

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
35,800 

 
0 

 
0 

    (8)โครงการซอมแซมบอพักน้้า บานแสงทองพัฒนา หมู 
    12 ต.น้้าโสม อ.น้้าโสม จ.อุดรธานี กวาง 1 เมตร ยาว 1 
    เมตร จ้านวน   15 บอ 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
88,100 

 
0 

 
0 

   (9)โครงการวางทอระบายน้้า บานโพน หมู 4 ต.น้้าโสม  
   อ.น้้าโสม จ.อุดรธานีกวาง0.40 เมตร ยาว118เมตรลึกไม 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
100 

 
129,700 
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   นอยกวา 0.60 เมตร 
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 998,957 0 225,300 0 123,900 4.68 129,700 

รวมงบลงทุน 998,957 0 225,300 0 123,900 85.39 229,700 
รวมแผนงานเคหะและชุมชน/งานบ าบัดน้ าเสีย 998,957 0 225,300 0 123,900 85.39 229,700 
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รายงานงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปี 2559 
เทศบาลต าบลน้ าโสม อ าเภอน้ าโสม จังหวัดอุดรธานี 

รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

(1ก.ค.2558) 
ปี 2558 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2559 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน        
งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน        
งบด าเนินการ        
 ค่าใช้สอย        
 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ 
 หมวดรายจ่ายอ่ืน 

       

   (1)โครงการแกปัญหาการวางงานสงเสริมการ ประกอบ 
   อาชีพของประชาชน 

100,000 60,000 70,000 0 0 0 0 

    (2)โครงการสงเสริมสนับสนุนการจัดท้าแผนชุมชน 
    และกิจกรรมสนับสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชน 

0 23,950 30,000 0 0 0 0 

    (3)โครงการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมดานการพัฒนา 
    สตรีและครอบครัว 

30,000 0 0 0 0 0 0 

    (4)โครงกาสงเสริมสนับสนุนการด้าเนินงานตามหลัก 
    ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน ฯ 

47,035.73 0 33,600 0 0 100 50,000 

     (5)โครงการสงเสริมคามรูและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
     ผูดอยโอกาส 

0 0 0 30,000 30,000 0 0 
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     (6)โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารการผลิต 
     กลุมวิสาหกิจชุมชน กลุมอาชีพ 

58,000 0 70,000 0 0 0 0 
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รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

(1ก.ค.2558) 
ปี 2558 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2559 

    (7)โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด 117,696 245,994 0 0 0 0 0 
    (8)โครงการสงเสริมความเป็นเลิศทางดานกีฬา 11,180 0 0 0 0 0 0 
    (8)โครงการจัดกิจกรรมและนันทนาการครอบครัว 30,000 0 0 0 0 0 0 
    (9)โครงการสงเสริมใหความรูกับคณะกรรมการหมูบาน 48,400 0 0 0 0 0 0 
   (10)โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริของสมเด็จ 
    พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจาฯ 
    พระบรมราชินีนาถ 

 
0 

 
0 

 
0 

 
50,000 

 
50,000 

 
0 

 
0 

   (11)คาใชจายในการแกไขปัญหาในดานอาชญากรรม  
   โรคเอส์ การละเมิดสิทธิเด็กและสตรีการพนันการขยายตัว 
   ของธุรกิจบริการทางเพศ 

 
0 

 
0 

 
0 

 
30,000 

 
30,000 

 
0 

 
0 

  (12)โครงการพัฒนาศักยภาพเสริมสรางความเขมแข็งของ 
   เด็กและสตรี 

 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

100 
 

30,000 

  (13)โครงการจัดเก็บขอมูลพื้นฐาน 0 0 0 0 0 100 40,000 
  (14)โครงการพัฒนาศักยภาพกลุมคนพิการและผูดอยโอกาส 0 0 0 0 0 100 30,000 
  (15)โครงการเยี่ยมบานปันรักมอบความหวงใยและใสใจดูแล
ผูสูงอายุ คนพิการผูปุวยและผูดอยโอกาสในเขตเทศบาล 

 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

100 
 

30,000 

  (16)โครงการสงเสริมกิจกรรมชมรมผูสูงอายุ 0 0 0 0 0 100 60,000 
  (17)โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพใหกับประชาชนใน
เขตเทศบาล 

 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

100 
 

50,000 
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  (18)โครงการพัฒนาศักยภาพผูน้าชุมชนสูสังคมอาเซียน 0 0 0 0 0 100 30,000 
  (19)โครงการลูกเสือชาวบานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 

 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

100 
 

50,000 
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รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

(1ก.ค.2558) 
ปี 2558 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2559 

รวมค่าใช้สอย 442,311.73 329,944 203,600 110,000 110,000 236.36 370,000 
   ค่าวัสดุ        
      วัสดุอื่น 23,060 0 0 0 0 0 0 

รวมค่าวัสดุ 23,060 0 0 0 0 0 0 
รวมงบด าเนินการ 465,371.73 329,944 203,600 110,000 110,000 236.36 370,000 

  งบลงทุน        
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง        
      (1)โครงการกอสรางลาน คสล.บานโนนภูทอง หมู15 
       ต.น้้าโสม อ.น้้าโสม จ.อุดรธานี กวาง 40 เมตร  
       ยาว 40 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร   

0 0 767,500 0 
 
0 

 
0 

 
0 

      (2)โครงการกอสรางศาลาพักญาติ  บานโนนสวรรค์   
      หมู 6 ต.น้้าโสม อ.น้้าโสม จ.อุดรธานี  

0 0 463,000 0 
 

0 
 

0 
 

0 

     (3)โครงการกอสรางลาน คสล. บานน้้าทรง หมู 6  
     ต.ศรีส้าราญ อ.น้้าโสม จ.อุดรธานี กวาง 20.00  
     เมตร ยาว 30.00  เมตร หนา 0.15 เมตร   

287,777 0 0 0 
 
0 

 
0 

 
0 

    (4)โครงการกอสราง อาคารอเนกประสงค์  บาน 
    โนนสมบูรณ์ หมู 9 ต.น้้าโสม อ.น้้าโสม จ.อุดรธานี  
    กวาง 8เมตร ยาว12เมตร พ้ืนที่อาคาร 96.00 ตร.ม.   

419,000 0 0 0 
 
0 

 
 

0 

 
 

0 

   (5)โครงการกอสรางลานกีฬา บานแสงทองพัฒนา หมู 12 0       
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    (ศาลากลางบาน) ต.น้้าโสม อ.น้้าโสม จ.อุดรธานี กวาง 22 
    เมตร ยาว 43 เมตร หนา 0.15 เมตร 

0 0 0 471,400 0 0 
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รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

(1ก.ค.2558) 
ปี 2558 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2559 

   (6)โครงการปรับปรุงซอมแซมศาลากลางบาน บานแสง 
    ทองพัฒนา หมู 12 ต.น้้าโสม อ.น้้าโสม จ.อุดรธานี กวาง  
    7.20 เมตร ยาว 18 เมตร หนา 0.10 เมตร 

0 
 
0 

 
0 

 
0 

 
57,600 

 
0 

 
0 

   (7)โครงการกอสรางศาลาเอนกประสงค์ บานโนนสมบูรณ์ 
    หมู 13 ต.น้้าโสม อ.น้้าโสม จ.อุดรธานี กวาง  7.20 เมตร  
    ยาว 18 เมตร 

0 
 
0 

 
0 

 
0 

 
461,800 

 
0 

 
0 

  (8)โครงการกอสรางลาน คสล.บานมวง หมู 2 ต.น้้าโสม  
   อ.น้้าโสม จ.อุดรธานี กวาง 30 เมตร ยาว 35 เมตร  
   หนา 0.10 เมตร 

0 
 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
100 

 
426,600 

  (9)โครงการกอสรางลาน คสล. บานโนนสมบูรณ์ หมู 13  
ต.น้้าโสม อ.น้้าโสม จ.อุดรธานี กวาง32เมตร ยาว32 เมตร 
 หนา 0.10 เมตร 

0 
 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
100 

 
416,000 

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

0 
 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
100 

 
416,000 

  (11)โครงการกอสรางศาลาเอนกประสงค์ บานโนนสวรรค์ 
  หมู 6 ต.ศรีส้าราญ อ.น้้าโสม จ.อุดรธานี กวาง 8 เมตร  
  ยาว 12 เมตร 

0 
 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
100 

 
501,100 

 (12)โครงการตอเติมศาลากลางบาน บานโนนสมบูรณ์ หมู 9 0 0 0 0 0 
 

100 51,000 
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  ต.น้้าโสม อ.น้้าโสม จ.อุดรธานี (ตามแบบแปลน ทต.น้้าโสม)  
 (13)โครงการกอสรางศาลาเอนกประสงค์ บานแสงทอง 
  พัฒนาหมู 12  ต.น้้าโสม อ.น้้าโสม จ.อุดรธานี กวาง8เมตร  
  ยาว20เมตร 

0 0 0 0 0 
 

100 
637,600 

รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

(1ก.ค.2558) 
ปี 2558 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2559 

 (14)โครงการกอสรางศาลาหลักบานประจ้าหมูบาน บานน้้า    
  โสม หมู 1 ต.น้้าโสม อ.น้้าโสม จ.อุดรธานี กวาง 2.50 เมตร  
  ยาว 2.50 เมตร 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
100 

 
45,400 

  (15)โครงการกอสรางหอถังสูง บานน้้าโสม หมู 1 ต.น้้าโสม  
  อ.น้้าโสม จ.อุดรธานี กวาง 3 เมตร ยาว 3 เมตร สูง 9 เมตร 

 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

100 
 

233,900 

  (16)โครงการกอสรางหอถังสูง บานน้้าปด หมู 3 ต.น้้าโสม  
  อ.น้้าโสม จ.อุดรธานี กวาง 3 เมตร ยาว 3 เมตร สูง 9 เมตร 

 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

100 
 

233,900 

  (17)โครงการขุดเจาะบอบาดาลบานน้้าทรง หมู 6  
   ต.ศรีส้าราญ อ.น้้าโสม จ.อุดรธานี ขนาดทอไมนอยกวา 
   4 นิ้ว จ้านวน 2บอ 

0 0 0 0 0 
 

100 100,000 

  (18)โครงการขุดเจาะบอบาดาล  ส้านักงานเทศบาลต้าบล 
   น้้าโสม ขนาดทอไมนอยกวา   6 นิ้ว จ้านวน 1บอ 

0 0 0 0 0 
 

100 120,900 

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

0 0 0 0 0 
 

100 120,900 

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 706,777 0 1,230,500 0 990,800 233.39 3,303,300 
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รวมงบลงทุน 706,777 0 1,230,500 0 990,800 233.39 3,303,300 
   งบอุดหนุน        
    เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์        
      (1)โครงการอุดหนุนกลุมอาชีพ(ปุยหมักชีวภาพ) 60,000 0 0 0 0 0 0 

รวมเงินอุดหนุน 60,000 0 0 0 0 0 0 
รวมงบอุดหนุน 60,000 0 0 0 0 0 0 

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/งานส่งเสริม 
สนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 

1,232,148.73 
 

329,944 
 

1,434,100 
 

110,000 
 

1,100,800 
 

233.69 
 

3,673,300 

รายงานงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี 2559 

เทศบาลต าบลน้ าโสม อ าเภอน้ าโสม จังหวัดอุดรธานี 
รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
(1ก.ค.2558) 

ปี 2558 ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2559 

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ        
งานกีฬาและนันทนาการ        
  งบด าเนินการ        
  ค่าใช้สอย        
  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า 
  ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน 

       

     (1)โครงการสงเสริมความเป็นเลิศทางดานกีฬา 0 0 10,228 0 40,000 -25 30,000 
รวมค่าใช้สอย 0 0 10,228 0 40,000 -25 30,000 
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รวมงบด าเนินการ 0 0 10,228 0 40,000 -25 30,000 
รวมแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/ 

งานกีฬาและนันทนาการ 
0 0 10,228 0 

 

40,000 
 

-25 
 

30,000 
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รายงานงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี 2559 

เทศบาลต าบลน้ าโสม อ าเภอน้ าโสม จังหวัดอุดรธานี 
รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
(1ก.ค.2558) 

ปี 2558 ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2559 

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ        
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น        
  งบด าเนินการ        
  ค่าใช้สอย        
  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า 
  ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน 

       

    (1)โครงการประเพณีสงกรานต์ 200,000 148,750 188,520 152,614 150,000 0 150,000 
    (2)โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ 56,500 150,000 182,990 116,400 150,000 33.33 200,000 
    (3)โครงการประเพณีแขงเรือ 0 0 37,400 0 0 0 0 
    (4)โครงการประเพณีลอยกระทง 15,000 0 51,337 0 0 0 0 
    (5)โครงการประเพณีเขาพรรษา 0 15,000 28,200 0 15,000 0 15,000 

รวมค่าใช้สอย 271,500 313,750 488,447 269,014 315,000 15.87 365,000 
รวมงบด าเนินการ 271,500 313,750 488,447 269,014 315,000 15.87 365,000 

รวมแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/ 
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

271,500 
 

313,750 
 

488,447 
 

269,014 
 

315,000 
 

15.87 
 

365,000 
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รายงานงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี 2559 

เทศบาลต าบลน้ าโสม อ าเภอน้ าโสม จังหวัดอุดรธานี 
รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
(1ก.ค.2558) 

ปี 2558 ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2559 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา        
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา        
  งบบุคลากร        
  หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า ค่าจ้างช่ัวคราว        
  เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)        
     เงินเดือนพนักงาน 345,200 362,585 517,860 606,120 732,720 17.67 862,200 
     เงินเพ่ิมตางๆของพนักงาน 14,460 12,895 1,330 0 0 0 0 
     คาจางพนักงานจาง 431,160 606,620 646,750 765,254 987,600 24.87 1,233,240 
     เงินเพ่ิมตางๆของพนักงานจาง 113,076 175,740 250,250 48,200 78,000 85.89 145,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 903,896 1,157,840 1,416,190 1,419,574 1,798,320 24.58 2,240,440 
รวมงบบุคลากร 903,896 1,157,840 1,416,190 1,419,574 1,798,320 24.58 2,240,440 

  งบด าเนินการ        
  ค่าตอบแทน        
     เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 0 0 9,680 0 0 0 0 
     คาชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 0 10,000 300 40,000 
     คาเชาบาน 0 0 16,100 20,700 40,000 0 40,000 



115 

 

            

8
1

 

     คาลวงเวลา 0 0 39,360 0 0 0 0 
รวมค่าตอบแทน 0 0 65,140 20,700 50,000 60 80,000 
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รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

(1ก.ค.2558) 
ปี 2558 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2559 

ค่าใช้สอย        
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ        
      คาจางเหมาบริการอ่ืนๆ 0 0 0 11,700 30,000 0 30,000 
      คาจางส้ารวจขยายเขตไฟฟูาแรงต่้า 0 0 0 0 0 100 5,400 
    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้า 
     ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น 

       

      (1)คาเดินทางไปราชการ 53,077 71,284 23,320 6,620 50,000 -20 40,000 
      (2)ซอมแซมหอกระจายขาวประจ้าหมูบาน - 31,089.50 0 0 0 100 100,000 
      คาบ้ารุงรักษาซอมแซมทรัพย์สิน 65,760.87 0 33,266.57 52,975 30,000 0 30,000 

รวมค่าใช้สอย 118,837.87 102,373.50 56,586.57 71,295 110,000 86.72 205,400 
   ค่าวัสดุ        
      วัสดุส้านักงาน 11,856 10,979 18,991 11,250 30,000 0 30,000 
      วัสดุคอมพิวเตอร์ 35,762 1,360 4,470 500 20,000 0 20,000 
      วัสดุการเกษตร - 2,800 15,395 3,710 10,000 0 10,000 
      วัสดุยานพาหนะขนสง - 34,393.91 0 7,510 30,000 233.33 100,000 
      วัสดุงานชาง 8,435 3,878.75 12,429.12 17,493 20,000 150 50,000 
      วัสดุไฟฟูาและวิทยุ 191,965 83,450 188,971 59,340 200,000 0 200,000 
       วัสดุเผยแพรประชาสัมพันธ์ 3,600 0 0 0 0 0 0 

รวมค่าวัสดุ 251,618 136,861.66 240,256.12 99,803 310,000 32.25 410,000 
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รวมงบด าเนินการ 370,455.87 239,235.20 361,982.69 191,798 470,000 47.95 695,400 
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รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

(1ก.ค.2558) 
ปี 2558 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2559 

   งบลงทุน        
   ค่าครุภัณฑ์        
   ครุภัณฑ์ส ารวจ        
         (1)เทปวัดระยะทาง 4,500 0 4,280 0 0 0 0 
         (2)เครื่องหาพิกัดGPS 0 0 0 25,000 0 0 0 
         (3)ลอวัดระยะ 0 0 0 5,000 0 0 0 
  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ        
     (1)เพาเวอร์แอมป 0 0 0 0 0 0 0 
     (2)เครื่องก้าเนิดไฟฟูา 0 0 25,400 0 0 0 0 
     (3)ไมชักฟิวส์ไฟฟูาแรงสูง 0 0 0 0 0 100 26,000 
     (4)ถุงมือปูองกันไฟฟูาแรงสูง 0 0 0 0 0 100 6,000 
   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์        
      (1)เครื่องปริ้นเตอร์ 0 0 4,990 0 0 100 16,000 
      (2)คอมพิวเตอร์ 27,000 0 0 0 0 100 16,000 
    ครุภัณฑ์โรงงาน        
       (1)สวานโรตารี ่ 6,720 0 0 0 0 0 0 
       (2)เครื่องเปุาลมโปลเวอร์ 0 0 0 0 3,000 0 0 
       (3)ปั้มลม 0 0 0 0 0 100 9,000 
     ครุภัณฑ์ส านักงาน        
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       (1)ตูเก็บเอกสาร 0 0 0 0 9,000 0 0 
       (2)พัดลมเพดาน 0 0 0 0 0 100 29,400 
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รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

(1ก.ค.2558) 
ปี 2558 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2559 

    ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว        
       (1)เครื่องท้าน้้ารอนน้้าเย็น 0 6,000 0 0 0 0 0 
    ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่        
       (1)กลองดิจิตอล 0 0 0 0 0 100 8,000 

รวมค่าครุภัณฑ์ 38,220 6,000 34,670 30,000 12,000 820 110,400 
   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง        
     (1)โครงการกอสรางหอถังสูง บานน้้าปด หมู 3 ต.น้้าโสม 
    อ.น้้าโสม จ.อุดรธานี กวาง5เมตรยาว 5เมตร สูง 12 เมตร 

0 
 

242,000 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 242,000 0 0 0 0 0 
รวมงบลงทุน 38,220 248,000 34,670 30,000 12,000 820 110,400 

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/ 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 

1,312,571.87 
 

1,645,075.20 
 

1,812,842.69 
 

1,641,372 
 

2,280,320 
 

33.58 
 

3,046,240 
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รายงานงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี 2559 

เทศบาลต าบลน้ าโสม อ าเภอน้ าโสม จังหวัดอุดรธานี 
รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
(1ก.ค.2558) 

ปี 2558 ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2559 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา        
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน        
  งบลงทุน        
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง        
    (1)โครงการกอสรางอาคารหอประชุมเทศบาลต้าบลน้้า 
    โสม อ้าเภอน้้าโสม จังหวัดอุดรธานี  

0 0 0 0 3,586,900 0 0 

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 0 3,586,900 0 0 
รวมงบลงทุน 0 0 0 0 3,586,900 0 0 

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานก่อสร้าง
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
3,586,900 

 
0 

 
0 
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รายงานงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี 2558 

เทศบาลต าบลน้ าโสม อ าเภอน้ าโสม จังหวัดอุดรธานี 
รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
(1ก.ค.2558) 

ปี 2558 ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2559 

แผนงานส่งเสริมการเกษตร        
งานส่งเสริมการเกษตร        
  งบลงทุน        
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง        
    (1)โครงการกอสรางฝายน้า้ลน คสล.บานมวง หมู 2  ต.น้้าโสม 
 อ.น้้าโสม จ.อุดรธานี กวาง15 ม.สันฝายสูง1.50มผนังขางสูง3 ม 

0 0 430,000 0 0 0 0 

    (2)โครงการกอสรางฝายน้า้ลน คสล.  บานแสงทองพฒันา 
    หมู 12 ต.น้้าโสม อ.น้้าโสม จ.อุดรธานี กวาง 15 ม.  สัน 
     ฝายสงู 1.50 เมตร ผนังขางสูง 3  เมตร 

0 0 425,000 0 0 0 0 

    (3)โครงการกอสรางฝายแบบ มข.  บานโนนบก หมู 
    14 ต.น้้าโสม อ.น้้าโสม จ.อุดรธานี  ขนาดกวาง 15.00 
    เมตร ผนังขางสงู 3.00 เมตร สันฝายสูง 1.50 เมตร   

485,618 0 0 0 0 0 0 

     (4)โครงการกอสรางฝายแบบ มข.บานโนนสวรรค์หมู 
     6 ต.น้้าโสม อ.น้้าโสม จ.อุดรธานี  ขนาดกวาง 15.00 
      เมตร ผนังขางสงู 3.00 เมตร สันฝายสูง 1.50 เมตร   

0 0 0 0 0 0 0 

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 485,618 0 855,000 0 0 0 0 
รวมงบลงทุน 485,618 0 855,000 0 0 0 0 



123 

 

            

8
6 

รวมแผนงานส่งเสริมการเกษตร/งานส่งเสริมการเกษตร 485,618 0 855,000 0 0 0 0 
  



124 

 

            

8
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รายงานงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี 2559 

เทศบาลต าบลน้ าโสม อ าเภอน้ าโสม จังหวัดอุดรธานี 
รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
(1ก.ค.2558) 

ปี 2558 ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2559 

แผนงานพาณิชย์        
งานตลาดสด        
 งบลงทุน        
 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง        
    (1)โครงการกอสรางกันสาดอาคารตลาดสด 179,000 0 0 0 0 0 0 
    (2)โครงการกอสรางหองแถว(บริเวณตลาดสด) 
    กวาง10.50เมตร ยาว24 เมตร ชั้นเดียวจ้านวน 5 หอง 

898,000 0 0 0 0 0 0 

    (3) โครงการลาน คสล.ตลาดเทศบาลต้าบลน้้าโสม 
    ขนาดพ้ืนที่ 112 ตร.ม. หนา 0.10 ม.   

98,500 0 0 0 0 0 0 

    (4) โครงการจัดสวนหยอมเทศบาลต้าบลน้้าโสม 15,490 0 0 0 0 0 0 
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,190,990 0 0 0 0 0 0 

รวมงบลงทุน 1,190,990 0 0 0 0 0 0 
รวมแผนงานพาณิชย์/งานตลาดสด 1,190,990 0 0 0 0 0 0 
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รายงานงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี 2559 

เทศบาลต าบลน้ าโสม อ าเภอน้ าโสม จังหวัดอุดรธานี 
รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
(1ก.ค.2558) 

ปี 2558 ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2559 

แผนงานพาณิชย์        
งานโรงฆ่าสัตว์        
  งบลงทุน        
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง        
     (1)โครงการกอสรางโรงฆาสัตว์ บานโพน หมู4  ต.น้้าโสม 
     อ.น้้าโสม จ.อุดรธานี กวาง 10 เมตร ยาว  20 เมตร  
     พ้ืนที่อาคาร 125 ตร.ม. 

499,500 0 0 0 0 0 0 

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 499,500 0 0 0 0 0 0 
รวมงบลงทุน 499,500 0 0 0 0 0 0 

รวมแผนงานพาณิชย์/งานโรงฆ่าสัตว์ 499,500 0 0 0 0 0 0 
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รายงานงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี 2558 

เทศบาลต าบลน้ าโสม อ าเภอน้ าโสม จังหวัดอุดรธานี 
รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
(1ก.ค.2558) 

ปี 2558 ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2559 

แผนงานงบกลาง        
งานงบกลาง        
          เงินส้ารองจาย 521,165.15 279,284.56 415,779.10 314,425.88 800,000 8.21 830,000 
          เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 325,505 559,716 358,980 283,158 303,240 16.07 352,000 
          เบี้ยยังชีพผูปุวยเอดส์ 45,000 59,500 49,500 16,500 90,000 -60 36,000 
          เงินชวยเหลือพิเศษ(เงินชวยเหลือคาท้าศพ) 0 0 0 0 0 0 0 
          เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 0 0 3,957,800 0 0 0 0 
          เบี้ยยังชีพคนพิการ 0 0 689,000 0 0 0 0 
     รายจ่ายตามข้อผูกพัน        
          (1)เงินสมทบ สปสช. 155,180 0 155,820 175,297.50 180,000 0 180,000 
          (2)เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 0 0 30,000 0 30,000 0 30,000 
          (3)เงินคาบ้ารุงสมาคมสันนิบาต 76,457.26 29,400 41,300.67 0 0 0 0 
          (4)เงินทุศึกษาปริญญาตรี 0 0 0 0 0 0 0 
          (5)เงินทุนศึกษาปริญญาโท 120,000 0 0 0 0 0 0 
          (6)เงินสมทบ  กบท. 407,773.27 420,000 480,000 0 520,000 7.69 560,000 
          (7)เงินสมทบกองทุน กบข. 0 23,210 28,723 22,065 30,890 3.59 32,000 
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รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

(1ก.ค.2558) 
ปี 2558 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2559 

          (8)เงินสมทบกองทุน กสจ. 0 5,358 6,135 4,790.80 6,590 6.22 7,000 
          (9)เงินสมทบ สทท. 0 0 0 0 0 0 0 

รวมแผนงานงบกลาง/งานงบกลาง 1,651,080.68 1,376,468.60 6,213,037.77 816,237.18 1,960,720 3.38 2,027,000 
รวมทุกแผนงาน 32,656,999.61 1,376,468.60 41,700,343.91 20,327,694.03 44,000,000 9.09 48,000,000 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 

ประจ าปีงบประมาณ  2559 

เทศบาลต าบลน้ าโสม 

อ าเภอน้ าโสม  จังหวัดอุดรธานี 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  8,537,520  บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน

อุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 

แผนงานบริหารทั่วไป 

งานบริหารทั่วไป         รวม 8,537,520 บาท 

งบบุคลากร          รวม 5,978,820  บาท 

  เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)       รวม    2,848,320  บาท 

 เงินเดือนนายก/รองนายก       จ านวน 725,760  บาท 

  เพ่ือจายเป็นเงินเดือน นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน เงินคาตอบ 

แทนและประโยชน์ตอบแทนอยางอ่ืน ของนายกเทศมนตรี  

รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา 

เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี  

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจายเบี้ยประชุมกรรมการ 

สภาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557  เป็นเงิน 725,760 บาท   

(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารทั่วไป ) 

เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก    จ านวน  180,000   บาท 

  เพ่ือจายเป็นเงินคาตอบแทนประจ้าต้าแหนง นายกเทศมนตรี  

รองนายกเทศมนตรี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย 

เงินเดือน  เงินคาตอบแทน  และประโยชน์ตอบแทนอยางอ่ืน 

ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล  

รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการ 

นายกเทศมนตรี   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายเบี้ย 

ประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557  เป็นเงิน   

180,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารทั่วไป ) 

 เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก     จ านวน 180,000  บาท 
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  เพ่ือจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษ นายกเทศมนตรี  

รองนายกเทศมนตรี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย 

เงินเดือนเงินคาตอบแทน  และประโยชน์ตอบแทนอยางอ่ืน 

ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรีประธานสภาเทศบาล  

รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ 

นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายเบี้ยประชุม 

กรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557  เป็นเงิน 180,000 บาท 

(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารทั่วไป ) 

  เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี    จ านวน 207,360  บาท 

เพ่ือจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี  

และท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา 

ดวยเงินเดือน  เงินคาตอบแทน  และประโยชน์ตอบแทนอยางอ่ืน 

ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรีประธานสภาเทศบาล  

รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก 

เทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจายเบี้ยประชุม 

กรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557   เป็นเงิน 207,360  

บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารทั่วไป ) 

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล    จ านวน   1,555,200  บาท 

  เพ่ือจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนประธานสภา รองประธาน  

สภา สมาชิกสภาเทศบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา 

ดวยเงินเดือน  เงินคาตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอยาง 

อ่ืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรีประธานสภาเทศบาล  

รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก 

เทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจายเบี้ยประชุม 

กรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 เป็นเงิน 1,555,200 

 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารทั่วไป ) 
 

 

 เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)      รวม 3,130,500  บาท 

 เงินเดือนพนักงาน       จ านวน 2,196,420 บาท      
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 เพ่ือจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ้าปีส้าหรับ 

 พนักงานเทศบาลเป็นเงิน 2,196,420 บาท (ปรากฏในแผนงาน 

 บริหารทั่วไป/งานบริหารทั่วไป ) 

  เงินประจ าต าแหน่ง      จ านวน  109,200  บาท  

   เพ่ือจายเป็นเงินประจ้าต้าแหนงผูบริหาร(พนักงานเทศบาล)ที่มีสิทธิ 

ไดรับตามระเบียบฯ เป็นเงิน 109,200   บาท  (ปรากฏในแผนงาน 

บริหารทั่วไป/งานบริหารทั่วไป ) 

 

      ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนพนักงานเทศบาล   จ านวน 67,200  บาท 

   เพ่ือจายเป็นคาตอบแทนพิเศษรายเดือนของพนักงานเทศบาล ที่ไดรับ 

   เงินประจ้าต้าแหนงผูบริหารในอัตราเดือนละ5,600บาท เป็นเงิน  

   67,200 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารทั่วไป) 

 

 ค่าจ้างพนักงานจ้าง      จ านวน 681,000 บาท  

   เพ่ือจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางทั่วไปพนักงานจางตามภารกิจ 

เป็นเงิน 681,000  บาท  (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหาร 

ทั่วไป ) 

 เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง    จ านวน 76,680 บาท    

   เพ่ือจายเป็นเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวส้าหรับพนักงานจางทั่วไป 

   และพนักงานจางตามภารกิจตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน 

   เทศบาลจังหวัดอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การใหพนักงานเทศบาล  

   ลูกจาง และพนักงานจาง ของเทศบาล ไดรับเงินเพิ่มคาครองชีพ 

   ชั่วคราว และคาตอบแทนพิเศษ ตามหนังสือสั่งการดวนที่สุด ที่ 

   มท 0809.3/ว155ลงวันที่ 2ตุลาคม 2550เป็นเงิน  76,680 บาท 

   (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารทั่วไป ) 

 

งบด าเนินการ        รวม   2,270,000  บาท 

 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ     รวม   1,567,000  บาท 

 ค่าตอบแทน        รวม     452,000   บาท 
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 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.  จ านวน   274,000    บาท 

    เพื่อจ่ายเป็น 

  (1)เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นส าหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า 
  และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลน้ าโสมเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล 
  ประจ าปี) ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 
  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินคาครองชีพ 
  ชั่วคราวของขาราชการและลูกจางประจ้าของสวนราชการ พ.ศ.2548 

แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่3  พ.ศ.2551 เป็นเงิน 250,000 บาท(ปรากฏ 
ในแผนงานบริหารทั่วไป /งานบริหารทั่วไป ) 

                    (2) เงินค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับรองมาตรฐาน (Core Team) 

กรณีเทศบาลรองขอใหด้าเนินการ เป็นเงิน 12,000 บาท (ปรากฏ 
ในแผนงานบริหารทั่วไป /งานบริหารทั่วไป ) 
 
 

             (3)เงินค่าตอบคณะกรรมการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชน                    

เป็นเงิน 12,000  บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป /งานบริหารทั่วไป ) 
 ค่าเบี้ยประชุม       จ านวน 10,000 บาท 
   เพ่ือจายเป็นคาเบี้ยประชุมใหแกคณะกรรมการที่สภาเทศบาลแตงตั้ง 
   หรือกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งตามกฎหมาย ตามระเบียบกระทรวง 
   มหาดไทยวาดวยเงินเดือน เงินคาตอบแทนและประโยชน์ตอบแทน 
   อยางอ่ืนของนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรีฯ  พ.ศ. 2547 
   และท่ีแกไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่2) พ.ศ.2548 เป็นเงิน 10,000 บาท(ปรากฏ 
   ในแผนงานบริหารทั่วไป /งานบริหารทั่วไป) 
ค่าเช่าบ้าน                                    จ านวน 128,000 บาท 
   เพ่ือจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิไดรับเงิน 

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

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร      จ านวน 40,000 บาท 
   เพ่ือจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานเทศบาล 
   และผูบริหารฯลฯ ที่มีสิทธิไดรับตามระเบียบฯ เป็นเงิน 40,000 

บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป / งานบริหารทั่วไป) 
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ค่าใช้สอย         รวม 845,000 บาท 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ      จ านวน    270,000 บาท 
  (1)ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร       

เพ่ือจายเป็นคาเชาเครื่องถายเอกสารพรอมปริ้นเตอร์เพื่อใชใน 
งานส้านักปลัด กองวิชาการ กองคลัง กองชาง  เป็นเงิน 70,000 บาท  
(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารทั่วไป)  ปรากฏในแผนพัฒนา 
สามปี 2559-2561 หนา 93 

   (2)ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ    
    เพ่ือจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมตางๆของพนักงาน  

สังกัดส้านักปลัดฯลฯหรือคาจางเหมาบริการ เชน แรงงานหรือจางบุคคล 
ภายนอกใหท้างานอยางใดอยางหนึ่งคาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  
หนังสือพิมพ์  คาระวางรถบรรทุกในการขนสงของหรือครุภัณฑ์ตางๆ   
คาธรรมเนียมตางๆ ของเทศบาล เชน คาลงทะเบียน ส.ท.ท.คาธรรมเนียม 
ศาล ฯลฯ เป็นเงิน 200,000 บาท(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป/งาน 
บริหารทั่วไป )   
 

 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ   จ านวน       80,000     บาท 
(1) ค่ารับรองของเทศบาลที่มีความจ าเป็น 

เพ่ือจายเป็นคารับรองของเทศบาลที่มีความจ้าเป็นโดย 
ตั้งจายไวไมเกินรอยละ 1ของรายไดจริงจากเงินรายไดของเทศบาล 
ในปีงบประมาณท่ีลวงมาแลว เป็นเงิน 30,000  บาท  ตามหนังสือ 
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 
2548 ( ปรากฏตามแผนงานบริหารทั่วไป / งานบริหารทั่วไป) 
(2) ค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือ 
 คณะอนุกรรมการ      

เพ่ือจายเป็นคารับรองในการประชุมสภาทองถิ่นหรือ 
คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมาย 
ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4 / ว2381  
ลงวันที่  28 กรกฎาคม2548  เป็นเงิน 50,000 บาท (ปรากฏ 
ตามแผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารทั่วไป ) 
 

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอ่ืน  จ านวน  445,000   บาท 
   (1)โครงการวันเทศบาล        
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เพ่ือจายเป็นคาใชจายตามโครงการจัดงานวันเทศบาล  การจัด 
กิจกรรมแสดงผลงานเทศบาล  การจัดการแขงขันกีฬาภายใน กิจกรรม 
สาธารณะประโยชน์และพิธีการตางๆท่ีเกี่ยวของกับเทศบาล  เป็นเงิน  
30,000  บาท(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารทั่วไป)ปรากฏ 
ในแผนพัฒนาสามปี 2558-2560 หนา105 

  (2)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   
   เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 

และนอกราชอาณาจักรเชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก 
ฯลฯ เป็นเงิน 250,000 บาท  (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป/งาน 
บริหารทั่วไป ) 
(3)ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา   

   เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการจัดซื้อหรือจาท้าพวงมาลา พวงมาลัย 
พานพุม ชอดอกไม กระเชาดอกไมส้าหรับใชในงานพิธีและวันส้าคัญตาง ๆ  
เชน   วันเฉลิมพระชนมพรรษา  วันปิยะมหาราช เป็นเงิน  5,000 บาท 
(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป/ งานบริหารทั่วไป ) 
(4) โครงการเทศบาลยิ้มเคลื่อนที่                  
 เพ่ือจายเป็นคาใชจายในโครงการเทศบาลยิ้มเคลื่อนที่ที่ออกใหบริการ 

          ประชาชนรวมกับหนวยงานภาครัฐอื่นๆในเขตเทศบาลต้าบลน้้าโสมจ้านวน 12  
หมูบาน เป็นเงิน 40,000  บาท    (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหาร 
ทั่วไป )ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา78 
(5) โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย               
 เพ่ือจายเป็นคาใชจายในโครงการสงเสริมความรูเกี่ยวกับประชาธิปไตย 
และการมีสวนรวมของประชาชน  เป็นเงิน 20,000  บาท    (ปรากฏในแผนงาน 
บริหารทั่วไป/งานบริหารทั่วไป )ปรากฏ ในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา79 
 
(6)  โครงการจัดท าแผนกลยุทธ์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาล   

เพ่ือจายเป็นคาใชจายในโครงกาจัดท้าแผนกลยุทธ์ในการบริหารทรัยพากร 
บุคคลของเทศบาล  ประกอบดวย คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล  
พนักงานจางเทศบาล เป็นเงิน   100,000  บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป/งาน 
บริหารทั่วไป )ปรากฎ ในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา91 
 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม   จ านวน   50,000     บาท       
เพ่ือจายเป็นเงินคาบ้ารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑ์ และสิ่งกอสรางตาง ๆ  
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และทรัพย์สินตางๆ เชน  ยานพาหนะ   โต฿ะ เกาอ้ี เตนท์   คอมพิวเตอร์  
เครื่องปริ้นต์เตอร์  สิ่งกอสรางของเทศบาล   ฯลฯเป็นเงิน 50,000 บาท 
(ปรากฏ ในแผนงานบริหารทั่วไป / งานบริหารทั่วไป ) 
 

ค่าวัสดุ        รวม    270,000   บาท 
วัสดุส านักงาน 
  เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุส้านักงาน เชน  ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์  

ตราสัญลักษณ์ เสาธง เพื่อประดับในวันส้าคัญของชาติ   กระดาษ   
ปากกา ดินสอ แฟูม  ฯลฯ เป็นเงิน 60,000  บาท( ปรากฏใน 
แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป  ) 

วัสดุส านักงาน 
เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อเกาอ้ีพลาสติกเพ่ือบริการประชาชนและ 
เพ่ือใชในการจัดงานของเทศบาลต้าบลน้้าโสม จ้านวน  400 ตัว  
ตัวๆละ 250  บาท เป็นเงิน 100,000 บาท  ราคาตามทองตลาด 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป /งานบริหารทั่วไป  )  
และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา108 

วัสดุส านักงาน 
เพ่ือจัดซื้อผาประดับ ประเภทผาตวน  ความยาวมวนละ 54 เมตร   
จ้านวน 8 มวน มวนละ  2,500 บาท เป็นเงิน  20,000 บาท ราคา 
ตามทองตลาด ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป /งานบริหารทั่วไป  )  
และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา106 

วัสดุงานบ้านงานครัว 
  เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว  เชน    กระดาษช้าระ  

ไมกวาด  ไมกวาดขนไก  ผงซักฟอก น้้ายาลางจาน จาน แกว  ถวย 
ที่นอน เตาไฟฟูา เตาแก฿ส  กระติกน้้ารอน ฯลฯ เป็นเงิน 20,000 บาท 
(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป/ งานบริหารทั่วไป ) 

วัสดุงานบ้านงานครัว 
  เพ่ือจัดซื้อผาปูโต฿ะเพ่ือคลุมโต฿ะขนาด กวาง 60  ซม.  ยาว 180 ซม. 

สูง 75 ซม.  ทิ้งชาย 72 ซม. (ถึงพ้ืน) จับจีบรอบ จ้านวน 10 ผืนๆ ละ  
1,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท ราคาตามทองตลาด ปรากฏในแผน 
งานบริหารงานทั่วไป /งานบริหารทั่วไป) และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  
2559-2561 หนา107 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
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   เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง  เชน  ยางนอก  
   ยางใน  หัวเทียน  น้้ามันเบรค  กระจก  ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ  
   เป็นเงิน 30,000บาท(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป / งาน 
   บริหารทั่วไป ) 
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
   เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพรเชน แผนปูาย พูกัน 
   สี   ฟิล์มสไลด์ รูปสีหรือขาวด้า  ที่ไดจากการลาง อัด ขยายฯลฯ 
   เป็นเงิน 10,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป/งาน 
   บริหารทั่วไป ) 
วัสดุคอมพิวเตอร์ 
   เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน  Diskette   Mouse  
   กระดาษตอเนื่อง  หมึกพิมพ์ ผาหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์  หมึกเครื่อง 
   ปริ้นต์เตอร์ ฯลฯเป็นเงิน 20,000  บาท (ปรากฏในแผนงานบริหาร 
   ทั่วไป/งานบริหารทั่วไป ) 
ค่าสาธารณูปโภค        รวม 703,000  บาท 
 ค่าไฟฟ้า           
  เพ่ือจายเป็นคาไฟฟูาที่ใชในส้านักงานเทศบาล และตลาดสด 
   สวนหยอม และการใชกระแสไฟฟูาสาธารณะ ในเขตเทศบาล   

เป็นเงิน  400,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 
/งานบริหารทั่วไป) 

 ค่าน้ าประปา        
  เพ่ือจายเป็นคาน้้าประปาที่ใชในส้านักงานเทศบาล ตลาดสด  

หองน้้าตลาดสด เป็นเงิน  140,000 บาท (ปรากฏในแผนงาน 
บริหารทั่วไป/งานบริหารทั่วไป) 

 ค่าโทรศัพท์        
  เพ่ือจายเป็นคาโทรศัพท์ทางใกลทางไกล ฯลฯ ที่ใชใน 
  ส้านักงานเทศบาล คาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ  
  เชน คาบ้ารุงรักษาสาย คาเชาเครื่อง คาเชาหมายเลข ฯลฯ 
  เป็นเงิน 30,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป/ 
  งานบริหารทั่วไป) 
 ค่าไปรษณีย์        
  เพ่ือจายเป็นคาไปรษณีย์  คาโทรเลข คาธนาณัติ   
  คาซื้อดวงตราไปรษณียากร  ของหนวยงานตาง ๆ  
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ของเทศบาล ในการติดตอราชการ เป็นเงิน 30,000 บาท 
(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารทั่วไป) 

 ค่าบริการทางโทรคมนาคม      
  (1) เพ่ือจายเป็นคาสมาชิกอินเตอร์เน็ตในการติดตอราชการ 

และขอมูลขาวสารของหนวยงาน เป็นเงิน 100,000 บาท  
(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารทั่วไป) 
(2) เพ่ือเป็นคาใชจายในการเชาพ้ืนที่เว็บไซต์ (Hosting)  
และคาจดทะเบียนโดเมน เป็นเงิน 3,000 บาท (ปรากฏใน 
แผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารทั่วไป) 

  
งบลงทุน       รวม     193,700     บาท 
 ค่าครุภัณฑ ์      รวม     193,700     บาท  
 ครุภัณฑ์ส านักงาน     รวม     163,000     บาท 

(1) ตู้เก็บเอกสาร 
เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อตูเก็บเอกสาร 1 บานประตู/ชั้นวางของ   
4 ลิ้นชัก จ้านวน  ๒ หลังๆละ  5,000 บาท เป็นเงิน  10,000 บาท  
ราคาตามทองตลาด  (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป /งานบริหารทั่วไป)   
และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561  หนา  105 

 (2) เต็นท์     
เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อเต็นท์ ทรงโคง ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 8 เมตร   
สูง 2.3 เมตร จ้านวน5 หลังๆ ละ  20,000 บาทเป็นเงิน 100,000 บาท  
ราคาตามทองตลาด (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป /งานบริหารทั่วไป  ) 
และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561  หนา  106 

(3)พัดลมอุตสาหกรรม     
 เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม ขนาดใบพัด 22 นิ้ว ปรับระดับ 
แรงลมได 3 ระดับ   จ้านวน  5  ตัวๆละ  2,000   บาท  เป็นเงิน  10,000   
บาท (ราคาตามทองตลาด)ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป /งานบริหารทั่วไป )  
และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561  หนา  108 

(4)เครื่องดูดฝุ่น  
เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องดูดฝุุน 15 ลิตร สามารถดูดฝุุน หรือสามารถดูดฝุุน 
และดูดน้้า เป็นราคาพรอมอุปกรณ์  จ้านวน  1  เครื่อง  เครื่องละ13,000 บาท  
เป็นเงิน   13,000 บาท ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ปรากฏในแผนงานบริหาร 
ทั่วไป /งานบริหารทั่วไป ) และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561หนา107 
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(5)โต๊ะพับ 
เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อโต฿ะพับขนาด  กวาง 60 ซม. ยาว 180 ซม. สูง 75 ซม. 
จ้านวน  20 ตัวๆละ  1,500 บาท เป็นเงิน  30,000  บาทราคาตามทองตลาด 
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป /งานบริหารทั่วไป ) และปรากฏในแผนพัฒนา 
สามปี 2559-2561 หนา  107 
 
 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์      รวม 7,300 บาท 
 เครื่องปริ้นเตอร์ 

เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด้า  
มีความละเอียดในการพิมพ์ไมนอยกวา 1,200x600 dpi มีความเร็วใน 
การพิมพ์รางไมนอยกวา 30 หนาตอนาทีสามารถพิมพ์เอกสารกลับหนา 
อัตโนมัติได  มีหนวยความจ้า (Memory) ขนาดไมนอยกวา 32 MB  มี 
ชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกวาจ้านวน 
ไมนอยกวา 1 ชอง สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom  
โดยมีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 250 แผน จ้านวน 1 เครื่องๆละ  
7,300 บาท เป็นเงิน 7,300 บาท ตามกระทรวง ICT เกณฑ์ราคากลางและ 
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ้าปี 2558  (ปรากฏในแผน 
งานบริหารทั่วไป /งานบริหารทั่วไป ) และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559 
-2561  หนา  106 
 

 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว      รวม 23,400 บาท 
 (1)คูลเลอร์น้ าดื่ม 

เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อคูลเลอร์น้้าดื่ม ขนาดเสนผาศูนย์กลาง 50 ซม. ความจุ 94 ลิตร 
จ้านวน 3 ถัง ๆ ละ 5,700 บาท เป็นเงิน 17,100 บาท  และคูลเลอร์น้้าดื่ม ขนาดเสน 
ผาศูนย์กลาง  36 ซม. ความจุด 40 ลิตร จ้านวน  1  ถังๆละ  3,500 บาท เป็นเงิน   
3,500 บาท  รวมเป็นเงิน 20,600 บาท   ราคาตามทองตลาดปรากฏในแผน 
งานบริหารทั่วไป /งานบริหารทั่วไป ) และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561   
หนา  107 

              (2)เครื่องต้มกาแฟ   
เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องตมกาแฟแบบหยด  สามารถชงกาแฟไดครั้งละ  

10 ถวย เปิดเครื่องทิ้งไวเพ่ืออุนกาแฟพรอมเสิร์ฟไดตลอดเวลา มีขีดบอกระดับน้้า 
ชัดเจนที่โถกาแฟและตัวเครื่อง  สวิตซ์ปิด-เปิดพรอมไฟแสดงการท้างาน จ้านวน 1  
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เครื่อง เป็นเงิน  2,800  บาทราคาตามทองตลาดปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 
 /งานบริหารทั่วไป ) และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561  หนา  108 

งบเงินอุดหนุน         รวม 95,000 บาท 
 หมวดเงินอุดหนุน       รวม 95,000 บาท 
 เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     รวม 25,000 บาท 
 (1)อดุหนุนองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าโสม 

เพ่ืออุดหนุนการด้าเนินงานของศูนย์ขอมลขาวสารการซื้อการจางของ 
องค์กรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอ้าเภอจะด้าเนินการไดก็ตอเมื่อไดรับความ 
เห็นชอบจากคณะอนุกรรมการกระจายอ้านาจแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
จังหวัดอุดรธานี เป็นเงิน 25,000 บาทปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป /งาน 
บริหารทั่วไป ) และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561  หนา  80 
 

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

ตามโครงการสนับสนุนการรับบริจาคโลหิตจะด้าเนินการไดก็ตอเมื่อไดรับความ 
เห็นชอบจากคณะอนุกรรมการกระจายอ้านาจแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
จังหวัดอุดรธานี เป็นเงิน 10,000 บาทปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป /งาน 
บริหารทั่วไป ) และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561  หนา  80 

 (2)อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอน้ าโสม 
ตามโครงการงานรัฐพิธีและวันส้าคัญจะด้าเนินการไดก็ตอเมื่อไดรับความ 
เห็นชอบจากคณะอนุกรรมการกระจายอ้านาจแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
จังหวัดอุดรธานี เป็นเงิน 20,000 บาทปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป /งาน 
บริหารทั่วไป ) และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561  หนา  80 

 (3)อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอน้ าโสม 
ตามโครงการอุดหนุนงานประจ้าปีงานทุงศรีเมืองอุดรธานีจะด้าเนินการไดก็ 
ตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการกระจายอ้านาจแกองค์กร 
ปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี เป็นเงิน 20,000 บาทปรากฏในแผนงาน 
บริหารทั่วไป /งานบริหารทั่วไป ) และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561   
หนา  80 

 เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณะประโยชน์   รวม 20,000 บาท 
 (1)อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี 

ตามโครงการวันชาวอุดรรวมใจใหกาชาดเพื่อสนับสนุนกิจการของกาชาดและ 
ประชาสัมพันธ์งานของจังหวัดในการบรรเทาความเดือดรอนความทุกข์ยากของ 
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ประชาชนจะด้าเนินการไดก็ตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ 
กระจายอ้านาจแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี เป็นเงิน 20,000  
บาท  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป /งานบริหารทั่วไป ) และปรากฏในแผน 
พัฒนาสามปี 2559-2561  หนา  80 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป 

ประจ้าปีงบประมาณ  2559 

เทศบาลต้าบลน้้าโสม 

อ้าเภอน้้าโสม  จังหวัดอุดรธานี 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  1,433,340  บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน

อุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 

แผนงานบริหารทั่วไป 

งานวางแผนสถิติและวิชาการ       รวม 1,433,340 บาท 

 งบบุคลากร         รวม 1,186,840 บาท 

 เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)       รวม 1,186,840 บาท 

   เงินเดือนพนักงาน        จ านวน 891,040 บาท 

 เพ่ือจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ้าปีส้าหรับ 

พนักงานเทศบาล  เป็นเงิน 891,040 บาท (ปรากฏในแผนงาน 

บริหารทั่วไป/งานวางแผนสถิติและวิชาการ ) 

   ค่าจ้างพนักงานจ้าง        จ านวน  259,800 บาท 
   เพ่ือจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางทั่วไปพนักงานจางตามภารกิจ 

เป็นเงิน 259,800 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป/งานวาง 

แผนสถิติและวิชาการ)  

 เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง      จ านวน  36,000 บาท 

   เพ่ือจายเป็นเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวส้าหรับพนักงานจางทั่วไป 

   และพนักงานจางตามภารกิจตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน 

   เทศบาลจังหวัดอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การใหพนักงานเทศบาล  

   ลูกจาง และพนักงานจาง ของเทศบาล ไดรับเงินเพิ่มคาครองชีพ 

   ชั่วคราว และคาตอบแทนพิเศษ ตามหนังสือสั่งการดวนที่สุด ที่ 

   มท 0809.3/ว155ลงวันที่ 2ตุลาคม2550 เป็นเงิน 36,000 บาท 

(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป/ งานวางแผนสถิติและวิชาการ) 

 

งบด าเนินการ                        รวม 240,000 บาท 
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 ค่าตอบแทน                    รวม  30,000  บาท 

 ค่าเช่าบ้าน           จ านวน 30,000 บาท 

   เพ่ือจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิไดรับเงิน 
คาเชาบานตามระเบียบฯ  เป็นเงิน 30,000 บาท (ปรากฏใน 
แผนงานบริหารทั่วไป/ งานวางแผนสถิติและวิชาการ  ) 

 ค่าใช้สอย                       รวม  130,000 บาท 
 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       จ านวน  60,000 บาท 
   (1)ค่าจ้างเหมาบริการในการจัดท าวารสารของเทศบาล  
    เพ่ือจายเป็นคาจางเหมาในการจัดท้าวารสารของเทศบาล 
   ต้าบลน้้าโสม เป็นเงิน 30,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 

/งานวางแผนสถิติและวิชาการ  )ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559- 

2561 หนา82 

   (2)ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ   
    เพ่ือจายเป็นคาจางเหมาบริการงานอ่ืนๆในกองวิชาการฯ 
   เพ่ือจายเป็นคาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ คาถายเอกสาร คา 
   ธรรมเนียม และคาลงทะเบียนตาง ๆ คาจางเหมาอ่ืน ฯลฯ  
   เป็นเงิน  30,000  บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป/ 
   งานวางแผนสถิติและวิชาการ  )   
 
 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอ่ืน         จ านวน 60,000บาท 

(1)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
   เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช 

อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง   
คาพาหนะ  คาเชาที่พัก ฯลฯเป็นเงิน  30,000 บาท (ปรากฏ 
ในแผนงานบริหารทั่วไป/งานวางแผนสถิติและวิชาการ )  

   (2)โครงการปรับปรุงและบูรณาการการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
    เพ่ือจายเป็นคาใชจายตามโครงการบูรณาการการจัดท้า 

แผนพัฒนาสามปี เป็นเงิน 30,000 บาท (ปรากฏในแผนงาน 
บริหารทั่วไป/งานวางแผนสถิติและวิชาการ )ปรากฏในแผนพัฒนา 

สามปี 2559-2561 หนา75 
 

 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม              จ านวน 10,000 บาท 
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    เพ่ือจายเป็นเงินคาบ้ารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑ์ และ สิ่งกอสราง 
    ตาง ๆ  เชน    โต฿ะ เกาอ้ี   คอมพิวเตอร์ สิ่งกอสรางของเทศบาล   
    ฯลฯ เป็นเงิน 10,000   บาท(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป/ 
    งานวางแผนสถิติและวิชาการ) 
 ค่าวัสดุ          รวม 80,000 บาท 
 วัสดุส านักงาน 
    เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุส้านักงาน เชน กระดาษ  ปากกา ดินสอ 
     เครื่องเขียนแบบพิมพ์  เป็นตนเป็นเงิน 40,000บาท (ปรากฏในแผน 
    งานบริหารทั่วไป/งานวางแผนสถิติและวิชาการ  ) 
 
 
 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
   เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพรเชน แผนปูาย พูกัน 
   สี   ฟิล์มสไลด์ รูปสีหรือขาวด้า  ที่ไดจากการลาง อัด ขยายฯลฯ 
    เป็นเงิน 10,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป/งานวาง 
    แผนสถิติและวิชาการ  ) 
 วัสดุคอมพิวเตอร์ 
   เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน  Diskette   Mouse  
   หมึกปริ้นเตอร์  กระดาษตอเนื่อง ผาหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ฯลฯ 
    เป็นเงิน 30,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป/งานวาง 
    แผนสถิติและวิชาการ  ) 
 งบลงทุน         รวม  6,500 บาท 

ค่าครุภัณฑ์        รวม  6,500  บาท 
         ครุภัณฑ์ส านักงาน 
         เครื่องโทรสาร 

เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องโทรสารระบบตอบรับอัตโนมัติ 
แบบดิจิตอล 18 นาที ตัดกระดาษอัตโนมัติ รับเอกสารกรณี 
กระดาษหมด 28 หนา ชุดปูอนเอกสารอัตโนมัติ 10 แผน  
หนวยความจ้าชื่อและหมายเลขโทรศัพท์อัตโนมัติ จ้านวน  
1 เครื่อง  เป็นเงิน   6,500 บาท ( ราคาตามทองตลาด )  
(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป/งานวางแผนสถิติและวิชาการ ) 
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา93 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป 

ประจ้าปีงบประมาณ  2559 

เทศบาลต้าบลน้้าโสม 

อ้าเภอน้้าโสม  จังหวัดอุดรธานี 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 4,886,220 บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน

อุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 

แผนงานบริหารทั่วไป 

งานบริหารงานคลัง                รวม  4,886,220 บาท 

 งบบุคลากร         รวม  2,843,720 บาท 

  เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)      รวม   2,843,720  บาท 

 เงินเดือนพนักงาน       จ านวน 1,814,900 บาท 

 เพ่ือจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ้าปีส้าหรับ 

พนักงานเทศบาล  เป็นเงิน 1,814,900 บาท (ปรากฏในแผนงาน 

บริหารทั่วไป/งานบริหารงานคลัง )  

 เงินประจ าต าแหน่ง       จ านวน 67,200 บาท 

   เพ่ือจายเป็นเงินประจ้าต้าแหนงผูบริหาร(พนักงานเทศบาล)ที่มีสิทธิ 

ไดรับตามระเบียบฯ ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท จ้านวน 12 เดือน 

เป็นเงิน 67,200  บาท  (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหาร 

งานคลัง ) 

   ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนพนักงานเทศบาล    จ านวน 67,200 บาท 

  เพ่ือจายเป็นคาตอบแทนพิเศษรายเดือนพนักงานเทศบาลที่ไดรับ 

เงินประจ้าต้าแหนงผูบริหารในอัตราเดือนละ 5,600 บาทเป็นเงิน  

67,200 บาท(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารงานคลัง) 

 ค่าจ้างพนักงานจ้าง       จ านวน 791,100  บาท 

   เพ่ือจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางทั่วไปพนักงานจางตามภารกิจ 

เป็นเงิน 791,100 บาท(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหาร 

งานคลัง )  

 เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง     จ านวน 103,320 บาท 



108 

 

            

   เพ่ือจายเป็นเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวส้าหรับพนักงานจางทั่วไป 

   และพนักงานจางตามภารกิจตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน 

   เทศบาลจังหวัดอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การใหพนักงานเทศบาล  

   ลูกจาง และพนักงานจาง ของเทศบาล ไดรับเงินเพิ่มคาครองชีพ 

   ชั่วคราว และคาตอบแทนพิเศษ ตามหนังสือสั่งการดวนที่สุด ที่ 

   มท 0809.3/ว155ลงวันที่ 2ตุลาคม2550เป็นเงิน 103,320  บาท 

(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารงานคลัง ) 

 

งบด าเนินการ                   รวม  2,027,500 บาท 

 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ      รวม  2,027,500 บาท 

 ค่าตอบแทน                  รวม  261,500  บาท 

 ค่าเช่าบ้าน            จ านวน 186,000 บาท 

   เพ่ือจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิไดรับเงิน 
คาเชาบานตามระเบียบฯ  เป็นเงิน 186,000 บาท (ปรากฏใน 

แผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารงานคลัง ) 

    ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง         จ านวน 63,000 บาท 

  เพ่ือจายเป็นคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจางตามระเบียบ 

คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยหลักเกณฑ์การเบิกจายคา 

ตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจางและผูควบคุมงานกอสราง 

ของส้านักงานการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ.2555 เป็นเงิน 63,000 

บาท(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารงานคลัง ) 

 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร          จ านวน 12,500 บาท 
   เพ่ือจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานเทศบาล 
   และผูบริหารฯลฯ ที่มีสิทธิไดรับตามระเบียบฯ เป็นเงิน12,500 

บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป / งานบริหารคลัง ) 
    
 ค่าใช้สอย         รวม   646,000   บาท 
 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ      จ านวน  566,000  บาท 
   (1) ค่าจ้างเหมาบริการตามโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ 
    ทะเบียนทรัพย์สิน 
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    เพ่ือรวบรวมขอมูลดานการคลัง จัดเก็บภาษีอยางมี 
   ระบบสามารถตรวจสอบไดถูกตองครบถวนสมบูรณ์ใหประโยชน์ 
   ในการบริหารงานของเทศบาล เป็นเงิน  400,000  บาท  
   (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารงานคลัง) ปรากฏ 
   ตามแผนพัฒนาสามปี  2559 – 2561 หนา 93 
   (2)ค่าจ้างเหมาบริการเก็บเงินค่าขยะ 
    เพ่ือจายเป็นคาจางเหมาบริการตามโครงการจางเหมา 
   บริการเก็บเงินคาขยะจ้านวน 1 คน อัตราเดือนละ 9,000 บาท  
   เป็นเงิน 108,000 บาท  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป /  
   งานบริหารคลัง )ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี  2559–2561 
   หนา  94 
   (3)ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ 
    เพ่ือจายเป็นคาจางเหมาบริการงานอ่ืนๆในกองคลัง 
   เพ่ือจายเป็นคาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ คาถายเอกสาร คา 
   ธรรมเนียม และคาลงทะเบียนตาง ๆ คาจางเหมาอ่ืน ฯลฯ เป็น 
   เงิน 58,000 บาท(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป / งาน 
   บริหารคลัง ) 
    
 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอ่ืน   จ านวน 50,000  บาท 

(1)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
   เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช 

อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง   
คาพาหนะ  คาเชาที่พักฯลฯ เป็นเงิน  50,000 บาท (ปรากฏ 

   ในแผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารงานคลัง  )  
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม      จ านวน 30,000 บาท 
    เพ่ือจายเป็นเงินคาบ้ารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑ์ และ สิ่งกอสรางตาง ๆ  
    เชน ยานพาหนะ เครื่องพิมพ์ดีด โต฿ะ เกาอ้ี คอมพิวเตอร์ สิ่งกอสราง 
    ของเทศบาล  รถยนต์  ฯลฯ เป็นเงิน 30,000   บาท(ปรากฏในแผน 
    งานบริหารทั่วไป/งานบริหารงานคลัง  ) 
 ค่าวัสดุ         รวม     1,120,000  บาท 
 วัสดุส านักงาน 
    เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุส้านักงาน เชน กระดาษ  ปากกา ดินสอ 
     เครื่องเขียนแบบพิมพ์  ฯลฯ เป็นเงิน 50,000บาท (ปรากฏในแผน 
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    งานบริหารทั่วไป/งานบริหารงานคลัง   ) 
 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
   เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพรเชน แผนปูาย พูกัน 
   สี   ฟิล์มสไลด์ รูปสีหรือขาวด้า  ที่ไดจากการลาง อัด ขยายฯลฯ  
   เป็นเงิน 20,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารงานคลัง  ) 
 วัสดุคอมพิวเตอร์ 
   เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน  Diskette   Mouse  
   หมึกปริ้นเตอร์  กระดาษตอเนื่อง ผาหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ฯลฯ   
   เป็นเงิน 50,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหาร 
   งานคลัง ) 
 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

  เพ่ือจายเป็นคาน้้ามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น  ส้าหรับรถยนต์และ 
   รถจักรยานยนต์สวนกลางของเทศบาลต้าบลน้้าโสม เป็นเงิน 
   1,000,000  บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารงานคลัง  ) 
 
 
งบลงทุน        รวม  15,000  บาท 

ค่าครุภัณฑ์       รวม  15,000 บาท 
         ครุภัณฑ์ส านักงาน    รวม 15,000  บาท 
         ตู้เหล็กเก็บเอกสาร  

เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารบานทึบ 2 บาน จ้านวน  
   3 ตูๆละ5,000บาท เป็นเงิน15,000 บาท (ปรากฏในแผนงาน 
   บริหารทั่วไป/งานบริหารงานคลัง  )ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  
   2559-2561 หนา94 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป 

ประจ้าปีงบประมาณ  2559 

เทศบาลต้าบลน้้าโสม 

อ้าเภอน้้าโสม  จังหวัดอุดรธานี 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น   2,115,200  บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร 

และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 

แผนงานรักษาความสงบภายใน 

งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน   รวม    2,115,200 บาท 

 งบบุคลากร        รวม 1,132,800 บาท 

  เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)      รวม 1,132,800 บาท 

  เงินเดือนพนักงาน       จ านวน    174,960 บาท 

เพ่ือจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ้าปี 

ส้าหรับพนักงานเทศบาล เป็นเงิน 174,960 บาท (ปรากฏ 

ในแผนงานรักษาความสงบภายใน/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 

การรักษาความสงบภายใน) 

 ค่าจ้างพนักงานจ้าง      จ านวน  862,920 บาท 

   เพ่ือจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางทั่วไปพนักงานจางตามภารกิจ 

เป็นเงิน 862,920 บาท (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน/ 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน) 

  เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง    จ านวน 94,920 บาท 

   เพ่ือจายเป็นเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวส้าหรับพนักงานจางทั่วไป 

   และพนักงานจางตามภารกิจตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน 

   เทศบาลจังหวัดอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การใหพนักงานเทศบาล  

   ลูกจาง และพนักงานจาง ของเทศบาล ไดรับเงินเพิ่มคาครองชีพ 

   ชั่วคราว และคาตอบแทนพิเศษ ตามหนังสือสั่งการดวนที่สุด ที่ 

   มท0809.5/ว 81ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เป็นเงิน 94,920 บาท 

(ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน/งานบริหารทั่วไปเกี่ยว 

กับการรักษาความสงบภายใน) 
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งบด าเนินการ         รวม 817,400 บาท 

  ค่าตอบแทน        รวม  50,000  บาท 

   ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน      

   เพ่ือจายเป็นคาตอบแทนอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน 
   ที่ปฏิบัติหนาที่ตามค้าสั่งใช ของผูอ้านวยการศูนย์เป็นเงิน  
   50,000บาท (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน/ 
   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  ) 
 
  ค่าใช้สอย        รวม   567,400 บาท 
  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอ่ืน จ านวน  517,400   บาท 

(1)โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่  
เพ่ือจายเป็นคาจัดตั้งจุดตรวจภายในเขตเทศบาล จ้านวน  

13 จุดๆละ 4,900 บาท ในชวงเทศกาลปีใหม เป็นเงิน 63,700 บาท 
(ปรากฏตามแผนงานรักษาความสงบภายใน/ งานบริหารทั่วไป 
เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  )และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  
2558-2560 หนา 78 

  (2)โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์  
เพ่ือจายเป็นคาจัดตั้งจุดตรวจภายในเขตเทศบาล จ้านวน 

13 จุดๆละ 4,900บาท ในชวงเทศกาลสงกรานต์ เป็นเงิน 63,700บาท 
(ปรากฏตามแผนงานรักษาความสงบภายใน /งานบริหารทั่วไป 
เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน) และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  
2559-2561  หนา78 

  (3) โครงการกิจกรรมเนื่องในวัน อปพร.   
เพ่ือจายเป็นคาใชจายในโครงการกิจกรรมเนื่องในวัน อปพร. 

เป็นเงิน  30,000 บาท (ปรากฏตามแผนงานรักษาความสงบภายใน 
/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน )และปรากฏในแผน 
พัฒนาสามปี 2559-2561 หนา 78 
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 (4)โครงการปกป้องและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการอบรมใหความรูเกี่ยวกับยาเสพติด 
หรือการบ้าบัดใหแกเยาวชนและผูที่สนใจในเขตเทศบาลจ้านวน 12 ชุมชน   
เป็นเงิน 50,000 บาท (ปรากฏตามแผนงานรักษาความสงบภายใน/งานบริหาร 
ทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน )และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  
2559-2561 หนา76 
(5) โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  

เพ่ือจายเป็นคาใชจายชวยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแลง 
ไดทันทวงที จ้านวน 12 หมูบาน เป็นเงิน 50,000 บาท (ปรากฏตาม 
แผนงานรักษาความสงบภายใน/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความ 
สงบภายใน) และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา 77 
(6) โครงการแก้ปัญหาภัยหนาว 
 เพ่ือจายเป็นคาใชจายชวยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภัยหนาว 
ไดทันทวงที จ้านวน 12 หมูบาน  เป็นเงิน 50,000 บาท (ปรากฏตามแผน 
งานรักษาความสงบภายใน/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)  
และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา 77 
(7) โครงการแก้ปัญหาอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย  

เพ่ือจายเป็นคาใชจายชวยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัย  
วาตภัย อัคคีภัยไดทันทวงที จ้านวน 12 หมูบาน  เป็นเงิน 50,000 บาท  
(ปรากฏตามแผนงานรักษาความสงบภายใน/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ 
รักษาความสงบภายใน) และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561หนา77 
 (8) โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
 เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการฝึกเตรียมความพรอมในการปูองกันภัย 
ตางๆ ของอปพร. เป็นเงิน  30,000 บาท  (ปรากฏตามแผนงานรักษาความ 
สงบภายใน/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)  และปรากฏ 
ในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561  หนา  81 
(9) โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการบริหารกิจการ อปพร.  
 เพ่ือเป็นคาใชจายในการเตรียมความพรอมในการปูองกันภัยตางๆ  
12 หมูบาน  เป็นเงิน 100,000 บาท (ปรากฏตามแผนงานรักษาความสงบ 
ภายใน/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน) และปรากฏใน 
แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา 81 
(10)  โครงการอบรมเครือข่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือกู้ชีพกู้ภัย 
 เพ่ือเป็นคาใชจายในการสงเสริม  อปพร.ฝึกอบรมหลักสูตรกูชีพกูภัย  



114 

 

            

สามารถปฏิบัติงานดานการแพทย์ฉุกเฉินไดอยางมีประสิทธิภาพ  เป็นเงิน 
30,000 บาท(ปรากฏตามแผนงานรักษาความสงบภายใน  /งานบริหารทั่วไป 
เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)  และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561  
หนา 82 

  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม    จ านวน 50,000 บาท 
    เพ่ือจายเป็นเงินคาบ้ารุงรักษาซอมแซมทรัพย์สินตาง ๆ  เชน  ยานพาหนะ  
    เครื่องพิมพ์ดีด โต฿ะ เกาอ้ี คอมพิวเตอร์  สิ่งกอสรางของเทศบาล ฯลฯ 
    เป็นเงิน 50,000 บาท (ปรากฏตามแผนงานรักษาความสงบภายใน/ 
    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน) 
  ค่าวัสดุ        รวม  200,000  บาท 
  วัสดุส านักงาน 
  เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุส้านักงาน เชน  ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์  

ตราสัญลักษณ์ เสาธง เพื่อประดับในวันส้าคัญของชาติ   กระดาษ   
กระดาษไข  ปากกา แฟูม  ฯลฯ เป็นเงิน 15,000  บาท(ปรากฏ 
ตามแผนงานรักษาความสงบภายใน/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
การรักษาความสงบภายใน ) 

  วัสดุก่อสร้าง 
   เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสราง  เชน  ไมตาง ๆ  สี   ทินเนอร์ 

ตะปู  ฯลฯ  เป็นเงิน 10,000  บาท (ปรากฏตามแผนงานรักษา 
ความสงบภายใน/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ 
ภายใน) 

  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
   เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง  เชน  ยางนอก  
   ยางใน  หัวเทียน  น้้ามันเบรค  กระจก  ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ  

เป็นเงิน 30,000บาท (ปรากฏตามแผนงานรักษาความสงบ 
ภายใน/ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน) 

  วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
  เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  เชน   

สารเคมีดับเพลิง ออกซิเจน น้้ายาตางๆ สายยาง  ถุงมือ ฯลฯ เป็น 
เงิน 30,000 บาท(ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน  / 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน) 

  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
   เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพรเชน แผนปูาย พูกัน 
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   สี   ฟิล์มสไลด์ รูปสีหรือขาวด้า  ที่ไดจากการลาง อัด ขยายฯลฯ 
เป็นเงิน 10,000 บาท (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภาย 
ใน  /งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน ) 

  วัสดุคอมพิวเตอร์ 
   เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน  Diskette   Mouse  
   กระดาษตอเนื่อง ผาหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ฯลฯเป็นเงิน 10,000  
   บาท(ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน  /งานบริหารทั่วไป 

เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน) 
  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   
   เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้ออะไหลวิทยุสื่อสารและวัสดุไฟฟูาอ่ืน ๆ ที่จ้าเป็น 
    เชน เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม ไมโครโฟน ขาตั้งไม- 
   โครโฟน เป็นตนเป็นเงิน 20,000 บาท ( ปรากฏในแผนงานรักษาความ 
   สงบภายใน /งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน) 
 
     วัสดุเครื่องแต่งกาย 
 ชุดปฏิบัติงานดับไฟ 
   เพ่ือใชจายในการจัดซื้อชุดเพ่ือปฏิบัติงานดับไฟ ประกอบดวยชุดกันไฟ  
   รองเทา หมวก ถุงมือ เสื้อ กางเกงฯลฯ จ้านวน 5 ชุดๆละ 5,000 บาท  
   เป็นเงิน 25,000 บาท   (ปรากฏตามแผนงานรักษาความสงบภายใน  

 /งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)  และปรากฏใน 
แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา 105 

 วัสดุอื่น ๆ    
   เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุตางๆ ที่มิไดก้าหนดไวขางตน เชน วัสดุเครื่องดับ 
   เพลิงตาง ๆ เชน  ซีลลูกยาง  น฿อต  นกหวีด  ไฟฉาย   ขอตอ  ทอดูด   
   ทอสงน้้าดับเพลิง  ประเก็นชิ้นสวนประกอบเครื่องดับเพลิง กรวยจราจร   
   แผงกันจราจร ฯลฯ เป็นเงิน 50,000  บาท(ปรากฏในแผนงานการรักษา 
   ความสงบภายใน/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน ) 
   
 งบลงทุน        รวม  165,000  บาท 

ค่าครุภัณฑ์       รวม  165,000  บาท 
 ครุภัณฑ์ส านักงาน      รวม 10,500 บาท 
 โต๊ะท างาน 

 เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อโต฿ะท้างาน ขนาดกวาง 120 ซม. ยาว 60 ซม.  
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สูง 75 ซม. จ้านวน 3 ตัวๆละ 3,500 บาท  เป็นเงิน  10,500 บาท (ราคาทอง 
ตลาด) (ปรากฏตามแผนงานรักษาความสงบภายใน  /งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
การรักษาความสงบภายใน)และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี2559-2561หนา103 

 ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง      รวม 42,000 บาท 
สายส่งน้ าดับเพลิง 

เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อสายสงน้้าดับเพลิงแบบใยสังเคราะห์โพลีเอสเตอร์  
ขนาด 2 ½ นิ้ว ยาว 20 เมตร พรอมขอตอแบบสวมเร็วท้าจากทองเหลือง จ้านวน  
4 เสน เสนละ  3,500 บาท รวม 14,000 บาท  และ สายสงน้้าดับเพลิงแบบใย 
สังเคราะห์โพลีเอสเตอร์ ขนาด 1 ½ นิ้ว พรอมขอตอแบบสวมเร็วท้าจากทองเหลือง  
จ้านวน 4 เสน เสนละ  3,000 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท (ตามราคาทองตลาด) 
(ปรากฏตามแผนงานรักษาความสงบภายใน/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา 
ความสงบภายใน) และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา 103  
หัวฉีดน้ าดับเพลิง 

เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อหัวฉีดน้้าดับเพลิง ชนิดสวมเร็ว แบบเปลี่ยนน้้า 
เป็นล้าฝอยมานน้้าจ้านวน 1 ชุด (ราคาทองตลาด )เป็นเงิน 30,000 บาท (ปรากฏ 
ตามแผนงานรักษาความสงบภายใน  /งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความ 
สงบภายใน)  และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา 103 

 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ      รวม 110,000 บาท 
กล้องวงจรปิด         

เพ่ือจายเป็นคาจางเหมาในการติดตั้งกลองวงจรปิด IP/Network Camera  
ที่ติดตั้งดวยมุมการมอบภาพแบบคงท่ี  สามารถแสดงภาพไดทั้งกลางวันและกลางคืน  
(Day/night Camera)  โดยมีการควบคุมการเลื่อน IR Filter อัตโนมัติ ในตัวกลองเมื่อ 
เปลี่ยนโหมดการบันทึกภาพ มีระบบ Scan ภาพแบบProgressive Scan หรือดีกวา  
มีขนาดตัวรับภาพไมเล็กกวา 1/3 นิ้ว ชนิดCCD หรือ CMOS หรือ MOS หรือดีกวา  
พรอมเลนส์อยูภายในตัวกลองหรือมีเลนส์แบบตอภายนอกที่เป็นชนิดปรับชองรับแสง  
(lris) แบบอัตโนมัติได มีความละเอียดของกลองตั้งแต 2 Megapixels ขึน้ไป หรือ  
Full HD 1080pหรือดีกวา มีความไวแสงนอยสุด ไมมากกวา 0.5 LUX ส้าหรับการแสดง 
ภาพสี(Day Mode) ไมมากกวา 0.05 LUX ส้าหรับการแสดงภาพขาวด้า (Night Mode) 
หรือดีกวา จ้านวน  4 จุด เป็นเงิน 100,000 บาท (ราคาตามทองตลาด )(ปรากฏในแผน 
งานการรักษาความสงบภายใน /งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน )และ 
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา 108 

 เครื่องปั่นไฟ 
  เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปั่นไป ขนาด 850 วัตต์ จ้านวน 1 ตัว เป็นเงิน  
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10,000  บาท (ราคาตามทองตลาด) (ปรากฏตามแผนงานรักษาความสงบภายใน  / 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)  และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  
2559-2561 หนา 105  

 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง       รวม 2,500 บาท 
 เครื่องสูบน้ าขนาดเล็ก (ไดโว่) 
  เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสูบน้้าขนาดเล็ก (ไดโว) สูบน้้าได 82 ลิตรตอนาที 
 ใชมอเตอร์ไฟฟูา ขนาดทอสง  1  นิ้ว จ้านวน   1  เครื่อง เป็นเงิน 2,500 บาท  

ราคาทองตลาด (ปรากฏตามแผนงานรักษาความสงบภายใน /งานบริหารทั่วไป 
เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)  และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561  
หนา 106 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป 

ประจ้าปีงบประมาณ  2559 

เทศบาลต้าบลน้้าโสม 

อ้าเภอน้้าโสม  จังหวัดอุดรธานี 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  130,000 บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน

อุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 

แผนงานรักษาความสงบภายใน 

งานเทศกิจ         รวม  130,000   บาท 

 งบบุคลากร         รวม  120,000   บาท 

 เงินเดือนเงินเดือน(ฝ่ายประจ า)      รวม  120,000   บาท 

 ค่าจ้างพนักงานจ้าง       จ านวน 108,000 บาท 

  เพ่ือจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางทั่วไปพนักงานจางตามภารกิจ  

เป็นเงิน 108,000 บาท (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน/ 

งานเทศกิจ) 

       เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง      จ านวน 12,000 บาท 

เพ่ือจายเป็นเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวส้าหรับพนักงานจางทั่วไป 

และพนักงานจางตามภารกิจตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน 

เทศบาลจังหวัดอุดรธานี เรื่องหลักเกณฑ์การใหพนักงานเทศบาล  

ลูกจางและพนักงานจางของเทศบาลไดรับเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว 

และคาตอบแทนพิเศษ ตามหนังสือสั่งการดวนที่สุดที่ มท 0809.3/ 

ว155ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2550 เป็นเงิน 12,000 บาท(ปรากฏในแผน 

งานรักษาความสงบภายใน/งานเทศกิจ) 
 

งบด าเนินการ         รวม  10,000  บาท 

    ค่าวัสดุ         จ านวน  10,000 บาท 

 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่    
   เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพรเชน แผนปูาย พูกัน 
   สี   ฟิล์มสไลด์ รูปสีหรือขาวด้า  ที่ไดจากการลาง อัด ขยายฯลฯ 

เป็นเงิน 10,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภาย 
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ใน  /งานเทศกิจ ) 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป 

ประจ้าปีงบประมาณ  2559 

เทศบาลต้าบลน้้าโสม 

อ้าเภอน้้าโสม  จังหวัดอุดรธานี 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  12,701,320  บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน

อุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 

แผนงานการศึกษา 

งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา      รวม 12,701,320  บาท 

 งบบุคลากร         รวม 5,139,240 บาท 

  เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)       รวม 5,139,240 บาท 

 เงินเดือนพนักงาน        จ านวน 524,040 บาท 

   เพ่ือจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ้าปีส้าหรับ 

พนักงานเทศบาลเป็นเงิน   524,040 บาท (ปรากฏในแผนงาน 

การศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ) 

 เงินเดือนข้าราชการครู       จ านวน  3,130,440 บาท 

    เพ่ือจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ้าปีใหแก 

    ขาราชการครู สังกัดโรงเรียนเทศบาลต้าบลน้้าโสม   เป็นเงิน 

    3,130,440  บาท(ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานบริหารทั่วไป 

    เกี่ยวกับการศึกษา) 

  เงินเพิ่มต่างๆของข้าราชการครู      จ านวน  260,400   บาท 

(1) เงินวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

   เพ่ือจายเป็นคาวิทยฐานะช้านาญการพิเศษผูอ้านวยการ 

   โรงเรียน เทศบาลต้าบลน้้าโสม  เป็นเงิน  67,200 บาท(ปรากฏใน 

   แผนงานการศึกษา/งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา) 

   (2)เงินค่าตอบแทนรายเดือนช านาญการพิเศษ 

    เพ่ือจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนช้านาญการพิเศษ 

   ผูอ้านวยการโรงเรียนเทศบาลต้าบลน้้าโสม  เป็นเงิน 67,200 บาท   

   (ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา) 
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   (3)เงินวิทยฐานะช านาญการ 

   เพ่ือจายเป็นคาวิทยฐานะช้านาญการขาราชการครูโรงเรียนเทศบาล 

   ต้าบลน้้าโสม เป็นเงิน 126,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

   /งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) 

 

 ค่าจ้างลูกจ้างประจ า       จ านวน  229,200 บาท 

    เพ่ือจายเป็นคาจางและเงินปรับปรุงคาจางประจ้าปีใหแกลูกจางประจ้า 

   เป็นเงิน  229,200 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานบริหารทั่วไป 

   เกี่ยวกับการศึกษา ) 

 ค่าจ้างพนักงานจ้าง(บุคลากรสนับสนุนการสอน)    จ านวน  521,400 บาท 

   เพ่ือจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ(บุคลากรสนับสนุน 

   การสอน)สังกัดโรงเรียนเทศบาลต้าบลน้้าโสม เป็นเงิน 521,400 บาท 

   (ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา ) 

 เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง(บุคลากรสนับสนุนการสอน)   จ านวน 24,000 บาท 

   เพ่ือจายเป็นเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวส้าหรับพนักงานจางทั่วไป 

   และพนักงานจางตามภารกิจ(บุคลากรสนับสนุนการสอน)ตาม 

   ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุดรธานี เรื่อง  

   หลักเกณฑ์การใหพนักงานเทศบาล ลูกจาง และพนักงานจาง  

   ของเทศบาล ไดรับเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว และคาตอบแทน 

   พิเศษ ตามหนังสือสั่งการดวนที่สุด ที่มท0809.3/ว155ลงวันที่  

   2 ตุลาคม2550เป็นเงิน  24,000  บาท(ปรากฏในแผนงาน 

   การศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา )  

     ค่าจ้างพนักงานจ้าง       จ านวน  327,480 บาท 

   เพ่ือจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางทั่วไปพนักงานจางตามภารกิจ 

   เป็นเงิน 327,480 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานบริหาร 

   ทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา  )  

  เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง      จ านวน 24,000 บาท 

   เพ่ือจายเป็นเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวส้าหรับพนักงานจางทั่วไป 

   และพนักงานจางตามภารกิจตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน 
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   เทศบาลจังหวัดอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การใหพนักงานเทศบาล  

   ลูกจาง และพนักงานจาง ของเทศบาล ไดรับเงินเพิ่มคาครองชีพ 

   ชั่วคราว และคาตอบแทนพิเศษ ตามหนังสือสั่งการดวนที่สุด ที่ 

   มท0809.3/ว155ลงวันที่ 2ตุลาคม2550เป็นเงิน  24,000  บาท 

   (ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา )  

 เงินสมทบเงินเดือน/ค่าจ้างรายเดือน ผู้ดูแลเด็ก      จ านวน  98,280 บาท 

   เพ่ือจายเป็นคาตอบแทน ผูดูแลเด็ก ศูนย์โนนสวรรค์  จ้านวน 1อัตรา    

   เป็นเงิน 98,280 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานบริหารทั่วไป 

   เกี่ยวกับการศึกษา  ) 

งบด าเนินการ         รวม  4,570,080 บาท 

   ค่าใช้สอย        รวม  2,259,600บาท 

  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ      จ านวน   78,000บาท 
  (1)ค่าเช่าที่ดินพร้อมอาคารที่ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

   เพ่ือจายเป็นคาเชาที่ดินพรอมอาคาร ที่ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

  ที่เลือกแนวทางการด้าเนินงานแนวทางท่ี 1  เป็นเงิน 8,000 บาท แยกเป็น 

- คาเชาที่ดินวัดอุทธการาม   3,000  บาท 
- คาเชาที่ดินวัดแสงนิมิต       5,000  บาท  

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา   ) 
และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา63 
(2)ค่าจ้าเหมาบริการตามโครงการจัดขบวนแห่“บายศรี” 
วัฒนธรรมดีศรีอุดรธานี      

เพ่ือจายเป็นคาจางเหมาบริการทั่วไป  ตามโครงการ 
จัดขบวนแห “บายศรี” วัฒนธรรมดีศรีอุดรธานี เป็นเงิน  
10,000  บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานบริหาร 
ทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา)และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  
2559-2561 หนา50 

   (3)ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ 
    เพ่ือจายเป็นคาจางเหมาบริการงานอ่ืนๆในกองการศึกษา 
   เพ่ือจายเป็นคาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ คาถายเอกสาร คา 
   ธรรมเนียม และคาลงทะเบียนตาง ๆ คาจางเหมาอ่ืน ฯลฯ เป็น 
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   เงิน 60,000 บาท  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานบริหาร 

   ทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา) 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอ่ืน  จ านวน   2,171,600 บาท 
(1) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(เงินสนับสนุน 

  โครงการอาหารกลางวัน) เป็นเงิน  2,009,600 บาท  แยกเป็น 

-  โรงเรียนเทศบาลต้าบลน้้าโสม  ตั้งไว  240,000  บาท 
-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบานโนนสวรรค์ ตั้งไว  414,400 บาท 
-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอุทธการาม ตั้งไว  319,200 บาท 
-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแสงนิมิตร  ตั้งไว  453,600 บาท 
-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเกาะแกวชัยมงคล  ตั้งไว  582,400  บาท 
ตั้งจายตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท  0023.3/ว 2402  ลงวันที่  24  
มิ.ย. 58“ทั้งนี้ จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรงบประมาณจาก 
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น”(ปรากฏในแผนงานการศึกษา/ 
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา )และปรากฏในแผนพัฒนา 
สามปี 2559-2561 หนา60  
 
(2)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  

(ค่าน้ าประปา ค่าไฟฟ้า)  

เพ่ือเบิกหักผลักสงใหโรงเรียน จายเป็นคาน้้าประปา คาไฟฟูา  

ของสถานศึกษาของเทศบาลต้าบลน้้าโสม เป็นเงิน 42,000  บาท  

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา ) 

(3)ค่าเดินทางไปราชการบุคลากรกองการศึกษา   
เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการของบุคลากร 

กองการศึกษา เชนคาเดินทางไปราชการ คาเบี้ยเลี้ยง คาท่ีพัก คาพาหนะ 
ประจ้าทาง  ฯลฯเป็นเงิน  40,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา/ 
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ) 
(4)ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู  ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ดูแลเด็กของ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    

   เพ่ือใชจายในการพัฒนาผูดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 ในความรับผิดชอบของเทศบาลต้าบลน้้าโสม เป็นเงิน 80,000  บาท   

 เป็นคาลงทะเบียน คาใชจายในการเดินทางไปราชการ   คาเบี้ยเลี้ยง  
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  คาท่ีพัก คาพาหนะประจ้าทางฯลฯ ของครู ครูผูดูแลเด็ก และผูดูแลเด็ก 

  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบตั้งจายตามหนังสือดวนที่สุด  

  ที่ มท  0023.3/ว 2402  ลงวันที่  24 มิ.ย. 58 (ปรากฏในแผนงานการ 

  ศึกษา/งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)และปรากฏในแผน 

  พัฒนาสามปี 2559-2561 หนา89 

 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม              จ านวน 10,000 บาท 
    เพ่ือจายเป็นเงินคาบ้ารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑ์ และ สิ่งกอสราง 
    ตาง ๆ  เชน ยานพาหนะ เครื่องพิมพ์ดีด โต฿ะ เกาอ้ี คอมพิวเตอร์  

สิ่งกอสรางของเทศบาล    ฯลฯ เป็นเงิน 10,000 บาท (ปรากฏใน 

แผนงานการศึกษา/งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)  

 

 ค่าวัสดุ               รวม  2,310,480 บาท 
  วัสดุส านักงาน 
  เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุส้านักงาน เชน  ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์  

ตราสัญลักษณ์ เสาธง เพื่อประดับในวันส้าคัญของชาติ   กระดาษ   
กระดาษไข  ปากกา แฟูม  ฯลฯ เป็นเงิน  30,000  บาท  

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)  

 

 

 

    วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
   เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพรเชน แผนปูาย  
   พูกันสี   ฟิล์มสไลด์ รูปสีหรือขาวด้า  ที่ไดจากการลาง อัด ขยายฯลฯ 
   เป็นเงิน 10,000 บาท(ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานบริหารงาน 

   ทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา)  

  วัสดุคอมพิวเตอร์ 
   เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน  Diskette   Mouse  
   กระดาษตอเนื่อง ผาหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ฯลฯเป็นเงิน 15,000บาท  
   (ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)  
  ค่าอาหารเสริม(นม)         
  เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เป็นเงิน 2,255,480  บาท  
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  แยกเป็น  
-  โรงเรียนน้้าโสมประชาสรรค์ฯ   ตั้งไว  1,140,630 บาท 
-  โรงเรียนบานโนนสมบูรณ์ (ร.ร.สพฐ.ในโครงการพระราชด้าริ ) 
ตั้งไว  300,920  บาท 

                     - โรงเรียนเทศบาลต้าบลน้้าโสม ตั้งไว  122,000  บาท 
 -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบานโนนสวรรค์   ตั้งไว  162,040  บาท 
 -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแสงนิมิตร   ตั้งไว  177,360  บาท 

-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอุทธการาม        ตั้งไว  124,810 บาท 
 -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเกาะแกวชัยมงคล   ตั้งไว  227,720 บาท 
  ตั้งจายตามหนังสือดวนที่สุด ที ่0023.3/ว 2402  ลงวันที่  24 มิ.ย. 58 
  “ทั้งนี้ จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรงบประมาณจากกรมสงเสริม 
  การปกครองทองถิ่น” (ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานบริหารงานทั่วไป 
  เกี่ยวกับการศึกษา)และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  2559-2561  หนา  60 
 

งบลงทุน              รวม 156,000 บาท 
     หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง             รวม 156,000 บาท 
  ค่าครุภัณฑ์             รวม 16,000 บาท 
  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์      รวม 16,000 บาท 
  เครื่องปริ้นเตอร์ 

เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์/ชนิดLEDสีแบบNetwork 
มีความละเอียดในการพิมพ์ไมนอยกวา 600x600 dpi มีความเร็ว 
ในการพิมพ์รางสีไมนอยกวา 20 หนาตอนาที มีความเร็วในการพิมพ์ 
รางขาวด้าไมนอยกวา 20 หนาตอนาที มีหนวยความจ้าขนาดไมนอย 
กวา 128 MB สามารถพิมพ์เอกสารกลับหนาอัตโนมัติได มีชองเชื่อม 
(Interface)แบบParallelหรือUSB2.0 หรือดีกวาจ้านวนไมนอยกวา  
1 ชอง มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย(Network Interface)แบบ10/ 
100 base-Tหรือดีกวาจ้านวนไมนอยกวา 1 ชอง สามารถใชไดกับ  
A4,Letter,LegalและCustomโดยมีถาดใสกระดาไมนอยกวา 250  
แผน จ้านวน 1 เครื่อง  เป็นเงิน 16,000 บาท   (จัดซื้อใหโรงเรียน 
เทศบาลต้าบลน้้าโสม)ราคาตามกระทรวงไอซีทีเกณฑ์ราคากลางและ 
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจ้าปี 2558 )(ปรากฏใน 
แผนงานการศึกษา/งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)และปรากฏ 
ในแผนพัฒนาสามปี  2559-2561 หนา102 
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       รวม  140,000  บาท 
(1) ค่าใช้จ่ายในการวางระบบไฟฟ้าในโรงเรียนเทศบาลต าบลน้ าโสม 

เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟูามาวางระบบไฟฟูาใน 
โรงเรียนเทศบาลต้าบลน้้าโสม   เป็นเงิน  50,000  บาท   
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) 
และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี2559-2561  หนา 56 
(2) ค่าซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือจายเป็นคาปรับปรุงซอมแซมอาคารสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ในความรับผิดชอบของเทศบาลต้าบลน้้าโสมใหมีความมั่นคง  ปลอดภัย   
เอ้ือตอการเรียนการสอน เป็นเงิน 90,000 บาท(ปรากฏในแผนงานการ 
ศึกษา/งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)และปรากฏในแผนพัฒนา 
สามปี2559-2561  หนา 59 

  
งบอุดหนุน               รวม  2,836,000 บาท 
  เงินอุดหนุนส่วนราชการ          จ านวน 2,836,000 บาท 
  (1)ประเภทเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน  
  (ตามโครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน ประจ าปีงบประมาณ 2559)  
  เป็นเงิน 2,836,000   บาท แยกเป็น  
             -  โรงเรียนน้้าโสมประชาสรรค์ฯ ตั้งไว  2,244,000  บาท 
   -  ร.ร.บานโนนสมบูรณ์ (ร.ร.สพฐ.ในโครงการพระราชด้าริ )       
  ตั้งไว  592,000  บาท 
 ตั้งจายตามตามหนังสือดวนที่สุด ที ่0023.3/ว 2402  ลงวันที่  24  
 มิ.ย. 58“ทั้งนี้ จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรงบประมาณจาก 
 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น” (ปรากฏในแผนงานการศึกษา/ 
 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)และปรากฏในแผนพัฒนา 
 สามปี 2559-2561 หนา60 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป 

ประจ้าปีงบประมาณ  2559 

เทศบาลต้าบลน้้าโสม 

อ้าเภอน้้าโสม  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  
เพ่ือจายเป็นคาใชจายตามโครงการงานวันเด็กแหงชาติ เป็นเงิน  

50,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานระดับกอนวัยเรียนและ 
ประถมศึกษา) และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา 60 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป 

ประจ้าปีงบประมาณ  2559 

เทศบาลต้าบลน้้าโสม 

อ้าเภอน้้าโสม  จังหวัดอุดรธานี 
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  675,900 บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 

แผนงานการศึกษา 
งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ       รวม 675,900 บาท 

 งบด าเนินการ        รวม 675,900 บาท 

  ค่าใช้สอย         รวม 675,900 บาท 

  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอ่ืนๆ  รวม 675,900 บาท 

(1)โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา เป็นเงิน  21,000  บาท   

แยกจ่ายเป็น  

 -  ใหโรงเรียนในสังกัดเทศบาล    จ้านวน 15,000 บาท 
 - คาพัฒนาเจาหนาที่ของเทศบาล เพ่ือพัฒนาบุคลากร โรงเรียนในสังกัด 

เทศบาล   จ้านวน 3,000 บาท  
 - คาพัฒนาครูแกนน้าของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล  จ้านวน  3,000 บาท 
 ตั้งจายตามหนังสือดวนที่สุด ที ่0023.3/ว 2402  ลงวันที่  24 มิ.ย. 58 
 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานศึกษาไมก้าหนดระดับ) 
  (2)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา)  

เพ่ือเบิกหักผลักสงใหโรงเรียนเทศบาลต้าบลน้้าโสม เพ่ือจายเป็นคาใช 

จายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาล เป็นเงิน  

20,000  บาท ตั้งจายตั้งจายตามหนังสือดวนที่สุด ที ่0023.3/ว 2402  ลงวัน 

ที่  24 มิ.ย. 58(ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานศึกษาไมก้าหนดระดับ) 

และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา 62 

 (3)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียน) 
   เพ่ือเบิกหักผลักสงใหโรงเรียนเทศบาลต้าบลน้้าโสม ใชจายเป็นคาอินเตอร์เน็ต 
 โรงเรียน ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line : ADS ของโรงเรียนในสังกัด 
 เทศบาล  เป็นเงิน  9,600  บาท  ตั้งจายตามหนังสือดวนที่สุด ที ่0023.3/ว 2402  ลง 
 วันที่  24 มิ.ย. 58 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานศึกษาไมก้าหนดระดับ)และ 
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 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา 61 
 (4)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าพัฒนา/ปรับปรุง 
 ห้องสมุดโรงเรียน) 

เพ่ือเบิกหักผลักสงใหโรงเรียนเทศบาลต้าบลน้้าโสม ใชจายเป็นคาพัฒนา 
/ปรับปรุงหองสมุดโรงเรียนเทศบาลต้าบลน้้าโสม เป็นเงิน  100,000บาท   
ตั้งจายตามหนังสือดวนที่สุด ที ่0023.3/ว 2402  ลงวันที่  24 มิ.ย. 58 
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานศึกษาไมก้าหนดระดับ)และปรากฏใน 
แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา 61 

 (5)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา 
 แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน) 
   เพ่ือเบิกหักผลักสงใหโรงเรียนเทศบาลต้าบลน้้าโสม ใชจายเป็นคาพัฒนา 
 แหลงเรียนรูของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล  เป็นเงิน 50,000 บาท ตั้งจายตาม 
 หนังสือดวนที่สุด ที ่0023.3/ว 2402  ลงวันที่  24 มิ.ย. 58 (ปรากฏในแผนงาน 
 การศึกษา/งานศึกษาไมก้าหนดระดับ) 

(6)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้ในการพัฒนา 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล) 

   เพ่ือเบิกหักผลักสงใหโรงเรียนเทศบาลต้าบลน้้าโสมเพ่ือจายเป็นคาพัฒนา 
 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาล  เป็นเงิน  

100,000 บาท  ตั้งจายตามหนังสือดวนที่สุด ที ่0023.3/ว 2402  ลงวันที่  24  
มิ.ย. 58(ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานศึกษาไมก้าหนดระดับ ) และปรากฏใน 
แผนพัฒนาสามปี 2559 – 2561 หนา 89 

 (7)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าปัจจัยพื้นฐานส าหรับ 
 นักเรียนยากจน) 
   เพ่ือเบิกหักผลักสงใหโรงเรียนเทศบาลต้าบลน้้าโสม ใชจายเป็นคาปัจจัย 
 พ้ืนฐาน ส้าหรับนักเรียนในโรงเรียนเทศบาลต้าบลน้้าโสมที่บิดา/มารดา/ผูปกครอง 
 ที่มีรายไดตอครัวเรือนไมเกินสี่หมื่นบาทตอปี ตั้งไว้  22,000  บาท  แยกเป็น 

- ระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.6)  อัตราคนละ  500  บาท/ภาคเรียน   
 (1,000บาท/คน/ปี) เป็นเงิน  19,000 บาท 

- ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ม.1-ม.3)  อัตราคนละ 1,500 บาท/ภาคเรียน   
 (3,000บาท/คน/ปี) เป็นเงิน 3,000 บาท 
 ตั้งจายตามหนังสือดวนที่สุด ที ่0023.3/ว 2402  ลงวันที่  24 มิ.ย. 58(ปรากฏใน 
 แผนงานการศึกษา/งานศึกษาไมก้าหนดระดับ ) 
 (8)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการ 
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 (สอนรายหัว)) 
   เพ่ือเบิกหักผลักสงใหโรงเรียนเทศบาลต้าบลน้้าโสม เป็นคาจัดการเรียนการ 
 (สอนรายหัว) ของโรงเรียนเทศบาลต้าบลน้้าโสม  ตั้งไว้  161,900  บาท  แยกเป็น 
  8.1  รายหัว  เป็นเงิน  132,400  บาท 

- ระดับอนุบาล     เป็นเงิน  22,100 บาท 

- ระดับประถมศึกษา    เป็นเงิน  89,300 บาท 

- ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  เป็นเงิน  21,000 บาท 
  8.2  รายหัวเพิ่มเติม  (Top  Up)  เป็นเงิน  29,500  บาท 

- ระดับประถมศึกษา    เป็นเงิน  23,500 บาท 

- ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  เป็นเงิน   6,000 บาท 
 ตั้งจายตามหนังสือดวนที่สุด ที ่0023.3/ว 2402  ลงวันที่  24 มิ.ย. 58 
 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานศึกษาไมก้าหนดระดับ ) 
 (9)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าหนังสือเรียน) 
   เพ่ือเบิกหักผลักสงใหโรงเรียนเทศบาลต้าบลน้้าโสม เป็นคาหนังสือเรียน 
 ของโรงเรียนเทศบาลต้าบลน้้าโสม  ตั้งไว้  41,000  บาท  แยกเป็น 
  9.1  ระดับประถมศึกษา  จ าแนกเป็น 

- ระดับอนุบาล     เป็นเงิน  2,600 บาท 

- ประถมศึกษาปีที่ 1    เป็นเงิน  7,854 บาท 

- ประถมศึกษาปีที่ 2   เป็นเงิน  2,420 บาท 

- ประถมศึกษาปีที่ 3   เป็นเงิน  3,732 บาท 

- ประถมศึกษาปีที่ 4   เป็นเงิน  6,530 บาท 

- ประถมศึกษาปีที่ 5   เป็นเงิน  4,710 บาท 

- ประถมศึกษาปีที่ 6    เป็นเงิน  5,730 บาท 
  9.2  ระดับมัธยมศึกษา  จ าแนกเป็น 

- มัธยมศึกษาปีที่ 2    เป็นเงิน  1,730 บาท 

- มัธยมศึกษาปีที่ 3    เป็นเงิน  5,694 บาท 
ตั้งจายตามหนังสือดวนที่สุด ที ่0023.3/ว 2402  ลงวันที่  24 มิ.ย. 58 
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานศึกษาไมก้าหนดระดับ ) 

  (10) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าอุปกรณ์การเรียน) 
   เพ่ือเบิกหักผลักสงใหโรงเรียนเทศบาลต้าบลน้้าโสม เป็นคาอุปกรณ์การเรียน 
 ของโรงเรียนเทศบาลต้าบลน้้าโสม  ตั้งไว้  23,450  บาท  แยกเป็น 

- ระดับอนุบาล     เป็นเงิน   2,600 บาท 
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- ระดับประถมศึกษา    เป็นเงิน  18,330 บาท 

- ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  เป็นเงิน   2,520 บาท 
 ตั้งจายตามหนังสือดวนที่สุด ที ่0023.3/ว 2402  ลงวันที่  24 มิ.ย. 58 
 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานศึกษาไมก้าหนดระดับ ) 
 (11) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าเครื่องแบบนักเรียน) 
   เพ่ือเบิกหักผลักสงใหโรงเรียนเทศบาลต้าบลน้้าโสม เป็นคาเครื่องแบบนักเรียน 
 ของโรงเรียนเทศบาลต้าบลน้้าโสม  ตั้งไว้  23,520  บาท  แยกเป็น 

- ระดับอนุบาล     เป็นเงิน   3,900 บาท 

- ระดับประถมศึกษา    เป็นเงิน  16,920 บาท 

- ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  เป็นเงิน   2,700 บาท 
 ตั้งจายตามหนังสือดวนที่สุด ที ่0023.3/ว 2402  ลงวันที่  24 มิ.ย. 58 
 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานศึกษาไมก้าหนดระดับ ) 
 (12)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) 
   เพ่ือเบิกหักผลักสงใหโรงเรียนเทศบาลต้าบลน้้าโสม เป็นคากิจกรรมพัฒนา 
 คุณภาพผูเรียนของโรงเรียนเทศบาลต้าบลน้้าโสม  ตั้งไว้  33,430  บาท  แยกเป็น 

- ระดับอนุบาล     เป็นเงิน   5,590 บาท 

- ระดับประถมศึกษา    เป็นเงิน  22,560 บาท 

- ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  เป็นเงิน   5,280 บาท 
 ตั้งจายตามหนังสือดวนที่สุด ที ่0023.3/ว 2402  ลงวันที่  24 มิ.ย. 58 
 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานศึกษาไมก้าหนดระดับ ) 

(13)โครงการเสริมสร้างกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักเรียนและการส่งเสริมด้านกีฬา  
   เพ่ือเบิกหักผลักสงใหโรงเรียนเทศบาลต้าบลน้้าโสม เพ่ือจายเป็นคาใชจาย 

ตามโครงการเสริมสรางกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักเรียนและการสงเสริมดานกีฬา  
ของโรงเรียนสังกัดเทศบาล เป็นเงิน 40,000 บาท(ปรากฏในแผนงานการศึกษา/ 
งานศึกษาไมก้าหนดระดับ ) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559– 2561) หนา 65 
(14)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 

   เพ่ือเบิกหักผลักสงใหศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ใชจาย เป็นคาอาหาร คารับรอง  
 และคาวัสดุที่เกี่ยวของ ในการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศเด็กกอนวัยเรียนและผูปกครอง  
 คาใชจายอื่น ๆ ตามโครงการปฐมนิเทศเด็ก  ครูและประชุมผูปกครอง 
 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบของเทศบาลต้าบลน้้าโสม เป็นเงิน  
 15,000 บาท  แยกเป็น   

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบานโนนสวรรค์ 5,000  บาท 
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- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแสงนิมิต 5,000  บาท 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอุทธการาม 5,000  บาท 
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานศึกษาไมก้าหนดระดับ) (ปรากฏในแผนพัฒนา 
สามปี 2559 – 2561) หนา 51 
(15)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 

   เพ่ือเบิกหักผลักสงใหศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ใชจาย เป็นคาอาหาร จัดกิจกรรม 
 ตามโครงการสารนิทรรศน์และแฟูมผลงานเด็กคาใชจายอื่น ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 ในความรับผิดชอบของเทศบาลต้าบลน้้าโสม เป็นเงิน 15,000 บาท  แยกเป็น   

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบานโนนสวรรค์ 5,000  บาท 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแสงนิมิต 5,000  บาท 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอุทธการาม 5,000  บาท 
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานศึกษาไมก้าหนดระดับ) (ปรากฏในแผนพัฒนา 
สามปี 2559 – 2561) หนา 63 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป 

ประจ้าปีงบประมาณ  2559 

เทศบาลต้าบลน้้าโสม 

อ้าเภอน้้าโสม  จังหวัดอุดรธานี 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น   4,462,780  บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน

อุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 

แผนงานสาธารณสุข 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข      รวม 4,462,780 บาท 

 งบบุคลากร         รวม 1,888,380 บาท 

  เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)       รวม 1,888,380 บาท 

 เงินเดือนพนักงาน        จ านวน 489,540 บาท 

 เพ่ือจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ้าปีส้าหรับ 

พนักงานเทศบาล  เป็นเงิน 489,540 บาท  (ปรากฏในแผนงาน 
สาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข )   

   ค่าจ้างพนักงานจ้าง        จ านวน 1,271,520 บาท 

   เพ่ือจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางทั่วไปพนักงานจางตามภารกิจ 

เป็นเงิน1,271,520 บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/งานบริหาร 
ทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข ) 

 เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง      จ านวน 127,320 บาท 

   เพ่ือจายเป็นเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวส้าหรับพนักงานจางทั่วไป 

   และพนักงานจางตามภารกิจตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน 

   เทศบาลจังหวัดอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การใหพนักงานเทศบาล  

   ลูกจาง และพนักงานจาง ของเทศบาล ไดรับเงินเพิ่มคาครองชีพ 

   ชั่วคราว และคาตอบแทนพิเศษ ตามหนังสือสั่งการดวนที่สุด ที่ 

   มท 0809.3/ว155ลงวันที่ 2ตุลาคม2550เป็นเงิน 127,320 บาท 

(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) 
 

งบด าเนินการ                        รวม  2,318,000 บาท 

 ค่าตอบแทน                       รวม     38,000 บาท 
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 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ         จ านวน   20,000  บาท 

   เพ่ือจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก  
พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิไดรับตามระเบียบฯเป็นเงิน 20,000 
บาท(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ) 
 

   ค่าตอบแทนพนักงานตรวจโรคประจ าโรงฆ่าสัตว์เทศบาล   จ านวน 18,000 บาท 
เพ่ือจายเป็นคาตอบแทนพนักงานตรวจโรคประจ้าโรงฆาสัตว์เทศบาล 
ต้าบลน้้าโสมในอัตราเดือนละ 1,500 บาท จ้านวน 12 เดือน เป็นเงิน  
18,000  บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเก่ียว 
กับสาธารณสุข ) 
 

 ค่าใช้สอย                   รวม    2,040,000 บาท 
 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ           จ านวน 1,530,000บาท 

 (1)ค่าจ้างเหมาบริการท าความสะอาดประจ าหมู่บ้าน 
เพ่ือจายเป็นจางเหมาบริการตามโครงการจางท้าความ 

สะอาดประจ้าหมูบานจ้านวน12หมูบาน จ้านวน 17คนๆละ  
6,500 บาท   เป็นเงิน 1,326,000 บาท (ปรากฏในแผนงาน 
สาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)และปรากฏ 
ในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา111 
(2)ค่าจ้างเหมาดูดสิ่งปฏิกูล 
 เพ่ือจายเป็นคาจางเหมาดูดสิ่งปฏิกูลภายในส้านักงาน 
เทศบาลและตลาดสดเทศบาลต้าบลน้้าโสม เป็นเงิน 10,000 
บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
สาธารณสุข)และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี2559-2561หนา111 
(3)ค่าบริการสถานที่ท้ิงขยะ 
 เพ่ือจายเป็นคาบริการสถานที่ท้ิงขยะในเขต อบต.น้้าโสม  
จ้านวน 12 เดือนๆละ 12,000 บาท เป็นเงิน 144,000 บาท  
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
สาธารณสุข)และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี2559-2561หนา113 

   (4)ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ 
    เพ่ือจายเป็นคาจางเหมาบริการงานอ่ืนๆในกองสาธารณสุข 
   เพ่ือจายเป็นคาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ คาถายเอกสาร คา 
   ธรรมเนียม และคาลงทะเบียนตาง ๆ คาจางเหมาอ่ืน ฯลฯ เป็น 
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เงิน 50,000 บาท(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/งานบริหาร 
ทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข) 
 

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอ่ืน  จ านวน  210,000 บาท 
 (1)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

   เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก 
เป็นเงิน  40,000  บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/งานบิริหารทั่วไป 
เกี่ยวกับสาธารณสุข ) 
 
(2)โครงการอบรมอาสาสมัครปศุสัตว์เครือข่ายโรคพิษสุนัขบ้า 
 เพ่ือจายเป็นคาใชจายตามโครงการอบรมอาสาสมัครปศุสัตว์ 
เครือขายโรคพิษสุนัขบา  เป็นเงิน  30,000 บาท (ปรากฏในแผนงาน 
สาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  )และปรากฏในแผน 
พัฒนาสามปี 2559-2561 หนา46 
(3)โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก 
 เพ่ือจายเป็นคาใชจายตามโครงการปูองกันโรคไขเลือดออก 
เพ่ือรณรงค์และสงเสริมการก้าจัดแหลงเพาะพันธ์ยุงลายและใหความ 
รูเกี่ยวกับการปูองกันโรคไขเลือดออก เป็นเงิน 10,000 บาท(ปรากฏ 
ในแผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข  )และ 
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา46 
(4)โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
 เพ่ือจายเป็นคาใชจายตามโครงการปูองกันโรคเอดส์และโรค 
ติดตอทางเพศสัมพันธ์เพ่ือรณรงค์และใหความรูเกี่ยวกับโรคเอดส์และ 
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ์ เป็นเงิน 10,000 บาท(ปรากฏในแผนงาน 
สาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  )และ 
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา47 
(5)โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก อุบัติใหม่/อุบัติซ้ า 
 เพ่ือจายเป็นคาใชจายตามโครงการปูองกันและควบคุมโรค 
ไขหวัดนกอุบัติใหม/อุบัติซ้้า เป็นเงิน 10,000บาท (ปรากฏในแผน 
งานสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)และปรากฏ 
ในแผนพัฒนาสามปี 2558-2560 หนา46 
(6)โครงการจัดซื้อเกลือและอาหารเสริมไอโอดีนเพื่อป้องกันโรคขาด 
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สารไอโอดีน 
 เพ่ือจายเป็นคาใชจายตามโครงการจัดซื้อเกลือและอาหารเสริม 
ไอโอดีนเพ่ือปูองกันโรคขาดสารไอโอดีน เป็นเงิน 30,000 บาท 
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) 
และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี2559-2561หนา 47 
(7)โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะเพื่อลดปัญหา 
โรคร้อน 
 เพ่ือจายเป็นคาใชจายตามโครงการสงเสริมการปลูกตนไม 
ในพ้ืนที่สาธารณะเพ่ือลดปัญหาโลกรอนเพ่ือความสวยงามของทิวทัศน์ 
เป็นเงิน 10,000 บาท(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไป 
เกี่ยวกับสาธารณสุข)และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  2559-2561 
หนา 109 
 
 
 

   (8)โครงการคัดแยกขยะต้นทางและธนาคารขยะ 
    เพ่ือจายเป็นคาใชจายตามโครงการคัดแยกขยะตนทางและ 

ธนาคารขยะ เป็นเงิน 40,000 บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี   
2559-2561 หนา75 
(9)โครงการอาหารปลอดภัย 
 เพ่ือจายเป็นคาใชจายตามโครงการอาหารปลอดภัย เป็นเงิน 
20,000 บาท ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยว 
กับสาธารณสุข)และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา42 
(15)โครงการฝึกอบรมการจัดการการบ าบัดน้ าเสียชุมชนส าหรับผู้ประกอบ 
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 เพ่ือจายเป็นคาใชจายตามโครงการฝึกอบรมการจัดการการบ้าบัดน้้าเสีย 
ชุมชนส้าหรับผูประกอบกิจการที่เป็นอันตรายตอสุขภาพ   เป็นเงิน  
10,000 บาท ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
สาธารณสุข)และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา43 

 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม             จ านวน 300,000 บาท 
    เพ่ือจายเป็นเงินคาบ้ารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑ์ และ สิ่งกอสราง 
    ตาง ๆ เชน รถบรรทุกขยะ  เครื่องพนหมอกควันยานพาหนะ 
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    เครื่องพิมพ์ดีด โต฿ะ เกาอ้ี คอมพิวเตอร์ สิ่งกอสรางของเทศบาล 
บานพัก รางระบายน้้า  ตลาดสดเทศบาลต้าบลน้้าโสมฯลฯ เป็น 
เงิน 300,000 บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่ว 
ไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ) 

 ค่าวัสดุ          รวม 240,000 บาท 
 วัสดุส านักงาน 
    เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุส้านักงาน เชน กระดาษ  ปากกา ดินสอ 

เครื่องเขียนแบบพิมพ์  เป็นตนเป็นเงิน 20,000บาท(ปรากฏในแผนงาน 
สาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ) 

 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
   เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพรเชน แผนปูาย พูกัน 
   สี   ฟิล์มสไลด์ รูปสีหรือขาวด้า  ที่ไดจากการลาง อัด ขยายฯลฯ 

เป็นเงิน 10,000 บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่ว 
ไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  ) 

 วัสดุคอมพิวเตอร์ 
   เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน  Diskette   Mouse  
   หมึกปริ้นเตอร์  กระดาษตอเนื่อง ผาหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ฯลฯ 

เป็นเงิน 30,000 บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/งานบริหาร 
ทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข  ) 
 

 วัสดุงานบ้านงานครัว 
เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว เชนผาเช็ดมือ ผากันเปื้อน 
กระดาษช้าระ ไมกวาด ผงซักฟอก น้้ายาลางหองน้้า น้้ายาถูพ้ืน ไมถูพ้ืน 
และวัสดุงานบานงานครัวอื่นๆ ฯลฯเป็นเงิน 50,000 บาท (ปรากฏใน 
แผนงานสาธารณสุข/งานบิริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ) 

 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
   เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อวัคซีนปูองกันพิเศษสุนัขบา  คาน้้ายาพนหมอกควัน 
   และทรายอเบท  คาน้้ายาปูองกันโรคไขหวัดนก  คาน้้ายาฆา  แมลง  )ฯลฯ 

เป็นเงิน 100,000 บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยว 
กับสาธารณสุข ) 

 วัสดุการเกษตร 
   เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อสารเคมีปูองกันและก้าจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ 

พันธุ์พืช ปุย จอบหมุน คราดซี่พรวนดิน กระชัง  กระถางตนไม กระถางไม 
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ดอกไมประดับ มีดดายหญา กรรไกรตัดกิ่งฯลฯ เป็นเงิน 20,000 บาท 
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ) 

   วัสดุก่อสร้าง 
  เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสราง เชนไมตางๆ สี ทินเนอร์ ฯลฯ เป็นเงิน  

10,000 บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
สาธารณสุข ) 
 

งบลงทุน         รวม 76,400     บาท 
  หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่ง       รวม 76,400     บาท 
  ค่าครุภัณฑ ์        รวม 76,400      บาท 
 

  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์      รวม 16,000 บาท 
 เครื่องปริ้นเตอร์ 

เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์เลเวอร์/ชนิดLEDสี  
แบบNetwork มีความละเอียดในการพิมพ์ไมนอยกวา  
600x600dpi มีความเร็วในการพิมพ์รางสีไมนอยกวา 20  
หนาตอนาที มีความเร็วในการพิมพ์รางขาวด้าไมนอยกวา  
20 หนาตอนาที มีหนวยความจ้าขนาดไมนอยกวา 128 MB  
สามารถพิมพืเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได มีชองเชื่อมตอ 
(Interface)แบบParallelหรือ USB 2.0 หรือดีกวาจ้านวน 
ไมนอยกวา 1 ชอง มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย(Network 
 Interface)แบบ10/100Base-T หรือดีกวาจ้านวนไมนอยกวา  
1ชอง สามารถใชไดกับA4,Letter,Legalและ Customโดยมี 
ถาดใสกระดาษไมนอยกวา 500 แผน จ้านวน 1เครื่อง เป็น 
เงิน 16,000  บาท ตามกระทรวงICTเกณฑ์ราคากลางและ 
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ้าปี 2558 
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ 
สาธารณสุข)และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา95 
 

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่      รวม 10,000 บาท 
 กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล 
 เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อกลองถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล เป็นกลอง 

Compact Digital Camera ความละเอียดไมนอยกวา 16  
ลานพิกเซล ความละเอียดที่ก้าหนดเป็นความละเอียดที่เซ็นเซอร์ 
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ภาพ มีระบบแฟลชในตัว สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกขอมูลได 
อยางสะดวกเมื่อขอมูลเต็มหรือเมื่อตองการเปลี่ยน สามารถถาย 
โอนขอมูลจากลองไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได มีกระเปาบรรจุกลอง 
จ้านวน 1เครื่อง เป็นเงิน 10,000บาทราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ 
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ 
สาธารณสุข)และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา96 
 

ครุภัณฑ์ส านักงาน       รวม 13,000 บาท 
  เครื่องดูดฝุ่น 
  เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องดูดฝุุน ขนาด 15 ลิตร ขนาดที่ก้าหนด 

เป็นขนาดความจุไมนอยกวา เป็นราคาพรอมอุปกรณ์ สามารถดูดฝุุน 
และน้้าหรือสามารถดูดฝุุน จ้านวน 1 เครื่องๆละ13,000 บาท เป็นเงิน 
13,000 บาทราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
/งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  
2559-2561 หนา101 

ครุภัณฑ์การเกษตร       รวม 15,000 บาท 
  เครื่องพ่นยา 
  เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพนยา ขนาด 3.5 แรงมา เป็นเครื่องพนยา 

ชนิดตั้งพ้ืน เครื่องยนต์เบนซิน ขนาดเครื่องยนต์ไมต่้ากวา 3.5 รงมา  
จ้านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 15,000 บาทราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ 
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ 
สาธารณสุข)และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา95 
 

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว       รวม 5,000 บาท 
  เครื่องฉีดน้ าแรงดันขนาด 120 บาร์ 
  เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องฉีดน้้าแรงดัน ขนาด 120 บาร์ มีแรงดัน 

มากถึง(บาร์)120 พรอมอัตราการไหลของน้้า 350 ลิตร ตอชั่วโมง  
ดวยก้าลังไฟ 1,500 วัตต์ อุณหภูมิน้้าสูงสุด 40 องศา และน้้าหนัก  
5.53 กก. จ้านวน 1 เครื่อง  เป็นเงิน 5,000 บาท ราคาตามทอง 
ตลาด (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยว 
กับสาธารณสุข)และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา97 

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง       รวม 17,400 บาท 
  ถังดับเพลิง 
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  เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซต์(Co2) 
  เครื่องดับเพลิงขนาด 15 ปอนด์ จ้านวน 6 ถังๆละ2,900 บาท 

เป็นเงิน 17,400 บาท  ราคาตามทองตลาด (ปรากฏในแผน 
งานสาธารณสุข/งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)และ 
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา95 

 
งบเงินอุดหนุน         รวม   180,000  บาท 
  หมวดเงินอุดหนุน         รวม 180,000 บาท 
  เงินอุดหนุนเอกชน         รวม 180,000 บาท 

(1) อุดหนุน  อสม.   
เพ่ืออุดหนุนตามโครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานในเขต 

เทศบาล  เป็นเงิน  180,000  บาท จ้านวน 12 หมูบานๆละ 
15,000 บาท  เพ่ือจายเป็นคาการด้าเนินงานของ  อสม.  ใน 
การด้าเนินการใน  3 กลุมกิจกรรม  ไดแก 
1.การพัฒนาศักยภาพดานสาธารณสุข 
2.การแกไขปัญหาสาธารณสุขในเรื่องตาง ๆ 
3.การจัดบริการสุขภาพเบื้องตนในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน  (ศสมช.)   
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0891.3/ว 73 ลงวันที่ 14 
มกราคม 2557  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยว 
กับสาธารณสุข  )และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา44 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป 

ประจ้าปีงบประมาณ  2559 

เทศบาลต้าบลน้้าโสม 

อ้าเภอน้้าโสม  จังหวัดอุดรธานี 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  1,237,240 บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน

อุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์     รวม 1,237,240 บาท 

 งบบุคลากร        รวม   913,440 บาท 

  เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)      รวม   913,440 บาท 

 เงินเดือนพนักงาน       จ านวน  605,280 บาท 

 เพ่ือจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ้าปีส้าหรับ 

พนักงานเทศบาล  เป็นเงิน 605,280 บาท (ปรากฏในแผนงาน 

สังคมสงเคราะห์/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ ) 

       เงินประจ าต าแหน่ง       จ านวน 42,000  บาท 
  เพ่ือจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ้าปีส้าหรับ 

พนักงานเทศบาล เป็นเงิน 42,000 บาท (ปรากฏในแผนงาน 
สังคมสงเคราะห์/งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์) 

 ค่าจ้างพนักงานจ้าง      จ านวน  230,160 บาท 

   เพ่ือจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางทั่วไปพนักงานจางตามภารกิจ 

เป็นเงิน 230,160 บาท (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์/งาน 

บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ ) 

    เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง     จ านวน  36,000บาท 

   เพ่ือจายเป็นเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวส้าหรับพนักงานจางทั่วไป 

   และพนักงานจางตามภารกิจตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน 

   เทศบาลจังหวัดอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การใหพนักงานเทศบาล  

   ลูกจาง และพนักงานจาง ของเทศบาล ไดรับเงินเพิ่มคาครองชีพ 

   ชั่วคราว และคาตอบแทนพิเศษ ตามหนังสือสั่งการดวนที่สุด ที่ 

   มท 0809.3/ว155ลงวันที่ 2ตุลาคม2550 เป็นเงิน  36,000 บาท 
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(ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์/งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสังคม 

สงเคราะห์ ) 

 

 

งบด าเนินการ             รวม  256,000 บาท 

     ค่าตอบแทน           รวม   36,000 บาท 

   ค่าเช่าบ้าน            จ านวน 36,000 บาท 

   เพ่ือจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิไดรับเงิน 
คาเชาบานตามระเบียบฯเป็นเงิน 36,000 บาท (ปรากฏในแผน 

งานสังคมสงเคราะห์/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์) 

  
 หมวดค่าใช้สอย               รวม   170,000 บาท 
 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ            จ านวน 100,000 บาท 
  (1)ค่าเช่าบริการเครื่องถ่ายเอกสาร   

เพ่ือจายเป็นคาเชาเครื่องถายเอกสารพรอมปริ้นเตอร์ เพ่ือใช 
ในงานกองสวัสดิการสังคม  เป็นเงิน 70,000บาท  (ปรากฏในแผนงาน 
สังคมสงเคราะห์/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  )ปรากฏ 
ในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา92 

        (2)ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ 
   เพ่ือจายเป็นคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการเชนคาเย็บ 
  หนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาถายเอกสาร คาสงแฟฺกซ์ คาเชา 

ทรัพย์สิน คาเชายานพาหนะ คาจางเหมาบริการอ่ืนและคาลง 
ทะเบียนตาง ๆ ฯลฯเป็นเงิน 30,000 บาท  (ปรากฏในแผน 
งานสังคมสงเคราะห์ /งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  ) 
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา92 

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอ่ืน จ านวน 60,000 บาท 
   (1)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
   เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 

และนอกราชอาณาจักร  เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก 
ฯลฯ   เป็นเงิน  40,000 บาท (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์/งาน 
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  )  
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(2)โครงการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในสังคม 
เพ่ือจายเป็นคาใชจายตามโครงการจัดสิ่งอ้านวยความสะดวก 

ใหแกประชาชนในสังคมเพ่ือจัดสิ่งอ้านวยความสะดวกใหทุกคนในสังคม 
เชนผูสูงอายุ คนพิการ ผูปุวยและผูหญิงตั้งครรภ์อาทิเชนการติดตั้งราว 
จับบริเวณหองน้้าทางเดินข้ึน-ลง,เกาอ้ีนั่ง,โถพิงหลัง,โถสุขภัณฑ์, 
ชองทางจอดรถเสนทางพิเศษฯลฯ เป็นเงิน 20,000 บาท  
(ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ /งานบริหารทั่วไปเกี่ยว 
กับสังคมสงเคราะห์)ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี2559-2561หนา42 
 
 

 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม              จ านวน 10,000 บาท 
    เพ่ือจายเป็นเงินคาบ้ารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑ์ และ สิ่งกอสราง 
    ตาง ๆ  เชน  ยานพาหนะ เครื่องพิมพ์ดีด   โต฿ะ เกาอ้ี   คอมพิวเตอร์  

สิ่งกอสรางของเทศบาล ฯลฯ เป็นเงิน 10,000  บาท(ปรากฏในแผน 
งานสังคมสงเคราะห์/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์) 

 

 ค่าวัสดุ         รวม  50,000บาท 
 วัสดุส านักงาน 
    เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุส้านักงาน เชน กระดาษ  ปากกา ดินสอ 

เครื่องเขียนแบบพิมพ์  ฯลฯ  เป็นเงิน 30,000บาท (ปรากฏใน 
แผนงานสังคมสงเคราะห์/งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์) 

 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
   เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพรเชน แผนปูาย พูกัน 
   สี   ฟิล์มสไลด์ รูปสีหรือขาวด้า  ที่ไดจากการลาง อัด ขยายฯลฯ 

เป็นเงิน 10,000 บาท (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์/งาน 
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ ) 

 วัสดุคอมพิวเตอร์ 
   เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน  Diskette   Mouse  
   หมึกปริ้นเตอร์  กระดาษตอเนื่อง ผาหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ฯลฯ 

เป็นเงิน 10,000 บาท(ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์/งาน 
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ ) 

 

งบลงทุน        รวม    37,800  บาท 
 หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     รวม    37,800  บาท 
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 ค่าครุภัณฑ์        รวม    37,800  บาท 
 ครุภัณฑ์ส านักงาน        จ านวน  17,900 บาท 

  โต๊ะท างานระดับ 7-8 

เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อโต฿ะท้างาน ระดับ 7-8 ขนาด 150W*80D*75H cm  
จ้านวน 1 ตัวเป็นเงิน 9,900 บาท (ราคาตามทองตลาด)(ปรากฏในแผนงาน 
สังคมสงเคราะห์/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ )ปรากฏ 
ในแผนพัฒนาสามปี2559-2561หนา92 

 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 
เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 4 ฟุต ฝั่งวายมือมี 
6ลิ้นชักพรอมกุญแจล฿อคยาวได1 ชุดตรงกลางเป็นชั้นปรับระดับได  
2 แผนเหล็ก(3ชอง)ฝั่งขวาสุดมี 1 บานเปิดปิดพรอมกุยแจล็อคได 1 ชุด 
(กุญแจ 2 ดอก)ระบบรางลิ้นชักจะใชลูกลอเกลียวเพ่ือชวยใหการใชงาน 
งายจ้านวน 2 หลังๆละ 4,000 บาท เป็นเงิน 8,000 บาท (ราคาตามทอง 
ตลาด) )(ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์/งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ 
สังคมสงเคราะห์ )ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี2559-2561หนา92 

 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ      จ านวน 19,900 บาท 
   ตู้ล าโพงเคลื่อนที่ 

เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อตูล้าโพงเคลื่อนที่ขนาดไมนอยกวา 300 วัตต์ พรอม 
ไมดล์อยคูมีแบตในตัวมีชองเสียบ USB SD CAR ไดพรอม มีลอลากเคลื่อนที่ 
ไดจ้านวน 1 ชุด เป็นเงิน 19,900 บาท(ราคาตามทองตลาด) )(ปรากฏใน 
แผนงานสังคมสงเคราะห์/งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ ) 
 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี2559-2561หนา92 

 งบเงินอุดหนุน        รวม 30,000  บาท 
    หมวดเงินอุดหนุน       รวม 30,000  บาท 
       เงินอุดหนุนเอกชน      จ านวน 30,000 บาท 
  (1)อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนยางพาราบ้านโนนบก 

เพ่ือสงเสริมสนับสนุนการด้าเนินงานอยางเป็นระบบพัฒนากลุมวิสาหกิจ 
ชุมชนเป็นแหลงเรียนรูใหกับกลุมอื่นที่สนใจไดศึกษาเรียนรู เพ่ิมรายได 
และสรางเครือขาย เป็นเงิน 30,000 บาทจะด้าเนินการไดก็ตอเมื่อไดรับความ 
เห็นชอบจากคณะอนุกรรมการกระจายอ้านาจแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
จังหวัดอุดรธานี  (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์/งานบริหารทั่วไปเกี่ยว 
กับสังคมสงเคราะห์ ) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี2559-2561หนา39 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป 

ประจ้าปีงบประมาณ  2559 

เทศบาลต้าบลน้้าโสม 

อ้าเภอน้้าโสม  จังหวัดอุดรธานี 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  2,249,240 บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน

อุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 

แผนงานเคหะและชุมชน 

งานไฟฟ้าถนน         รวม 2,249,240   บาท 

 งบลงทุน          รวม 1,332,320  บาท 

 หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง      รวม 1,332,320   บาท 

  ค่าครุภัณฑ ์        รวม 1,004,620  บาท 

  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ       จ านวน  1,004,620 บาท 

  1.หม้อแปลงไฟฟ้า 

      เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อหมอแปลงไฟฟูาขนาด 30 KVA พรอมคาติดตั้ง  

     จ้านวน 2 เครื่อง ๆละ 500,000 บาท (ราคาตามทองตลาด)  เป็นเงิน  

  1,000,000 บาท (บานโคกนอย,บานโนนบก)(ปรากฏในแผนงานเคหะ 

  และชุมชน/งานไฟฟูาถนน) และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561  

  หนา 38 

  2.มิเตอร์ไฟฟ้า 

   เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อมิเตอร์ไฟฟูาขนาด 15 แอมป พรอมคาติดตั้ง จ้านวน  

  1 เครื่อง (ราคาตามทองตลาด)เป็นเงิน 4,620 บาท(บานโนนสวรรค์) )(ปรากฏ 

  ในแผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟูาถนน) และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  

  2559-2561  หนา 38 

 

  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       รวม  327,700  บาท 

   1.โครงการขยายถนน คสล. 

   เพ่ือจายเป็นคาขยายถนน คสล. บานโนนสมบูรณ์ หมู 9 ต.น้้าโสม อ.น้้าโสม  

  จ.อุดรธานี  กวาง 2 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบเทศบาลต้าบล 
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  น้้าโสมเป็นเงิน 156,000 บาทพรอมปูายชื่อโครงการจ้านวน 1 ปูายตามแบบที่เทศบาล 

  ต้าบลน้้าโสมก้าหนด(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟูาถนน) และปรากฏใน 

  แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา 33 

 

 

 

  2.โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว 

   เพ่ือจายเป็นคากอสรางหอกระจายขาวบานน้้าทรง หมู 6 ต.ศรีส้าราญ อ.น้้าโสม  

  จ.อุดรธานี จ้านวน 1 จุด (ตามแบบแปลนเทศบาลต้าบลน้้าโสม)เป็นเงิน 171,700 บาท  

  พรอมปูายชื่อโครงการจ้านวน 1 ปูายตามแบบที่เทศบาลต้าบลน้้าโสมก้าหนด(ปรากฏใน 

  แผนงานเคหะและชุมชน/ งานไฟฟูาถนน)และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561  

  หนา 82 

 

 งบอุดหนุน         รวม 916,920  บาท 

  เงินอุดหนุนส่วนราชการ       รวม 916,920   บาท 

  1.อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบ้านผือ 

  ตามโครงการขยายเขตไฟฟูาในเขตเทศบาลต้าบลน้้าโสมรายละเอียด 

  คาใชจายตามที่การไฟฟูาสวนภูมิภาคบานผือก้าหนด เป็นเงิน 916,920 บาท 

  จ้านวน 12 ชุมชน  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟูาถนน)และ 

  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา 37 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป 

ประจ้าปีงบประมาณ  2559 

เทศบาลต้าบลน้้าโสม 

อ้าเภอน้้าโสม  จังหวัดอุดรธานี 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  150,000 บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน

อุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 

แผนงานเคหะและชุมชน 

งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล          รวม 150,000 บาท 

งบด าเนินการ                       รวม 150,000 บาท 

 หมวดค่าวัสดุ         รวม 150,000 บาท 

 วัสดุเครื่องแต่งกาย 
 เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องแตงกายในการเก็บกวาดขยะมูลฝอย  

เป็นเงิน 50,000  บาท  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน/งาน 
ก้าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ) 

 วัสดุอื่นๆ   
   เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อถังขยะ  ขนาด  200  ลิตร มีฝาปิดพรอมลอลาก 
   จ้านวน  50  ถังๆละ  2,000  บาท เป็นเงิน 100,000  บาท(ปรากฏ 
   ในแผนงานเคหะและชุมชน/งานก้าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)และ 
   ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา109 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป 

ประจ้าปีงบประมาณ  2559 

เทศบาลต้าบลน้้าโสม 

อ้าเภอน้้าโสม  จังหวัดอุดรธานี 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น   229,700 บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน

อุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 

แผนงานเคหะและชุมชน 

งานบ าบัดน้ าเสีย         รวม 229,700 บาท 

งบด าเนินการ         รวม 100,000 บาท 

ค่าใช้สอย        รวม 100,000 บาท 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ      รวม 100,000 บาท 

 (1)ค่าจ้างเหมาขุดลอกรางระบายน้ า 

 เพ่ือจายเป็นคาจางเหมาบริการในการขุดลอกรางระบายน้้า 
ในเขตเทศบาลต้าบลน้้าโสม อ้าเภอน้้าโสม จังหวัดอุดรธานี จ้านวน 12  
หมูบาน เป็นเงิน 100,000 บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน/ 
งานบ้าบัดน้้าเสีย )และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา111 

 

งบลงทุน                       รวม 129,700 บาท 

 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       รวม 129,700 บาท 

 1.โครงการวางท่อระบายน้ า 
   เพ่ือจายเป็นคาวางทอระบายน้้า บานโพน หมู4 ต.น้้าโสม อ.น้้าโสม  

   จ.อุดรธานี กวาง 0.40 เมตร ยาว 118 เมตร ลึกไมนอยกวา 0.60 เมตร  

   (ตามแบบแปลนเทศบาลต้าบลน้้าโสม) เป็นเงิน 129,700 บาทพรอมปูาย 

   ชื่อโครงการจ้านวน 1 ปูายตามแบบที่เทศบาลต้าบลน้้าโสมก้าหนด (ปรากฏ 

   ในแผนงานเคหะและชุมชน/งานบ้าบัดน้้าเสีย)และปรากฏในแผนพัฒนาสาม 

   ปี  2559-2561 หนา 34 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป 

ประจ้าปีงบประมาณ  2559 

เทศบาลต้าบลน้้าโสม 

อ้าเภอน้้าโสม  จังหวัดอุดรธานี 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,673,300 บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน

อุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน           รวม 3,673,300 บาท 

งบด าเนินการ                  รวม   370,000 บาท 

 หมวดค่าใช้สอย        รวม   370,000  บาท 

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอ่ืน รวม   370,000 บาท 
(1) โครงการพัฒนาศักยภาพเสริมสร้างความเข้มแข้งกลุ่มเด็กและสตรี 

 เพ่ือจายเป็นคาใชจายตามโครงการพัฒนาศักยภาพเสริมสราง 

ความเขมแขงกลุมเด็กและสตรี เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งกลุมเด็ก 

และสตรีสงเสริมใหเด็กและสตรีมีบทบาทในหนาที่และมีสวนรวมใน 

การปูองกันและแกไขปัญหาในดานอาชญากรรม โรคเอดส์การละเมิด 

สิทธิเด็กและสตรี การพนันและการขยายตัวของธุรกิจบริการทางเพศ 

เพ่ือรวมกันในการปูองกันแกไขปัญหาและคุมครองพิทักษ์สิทธิแกเด็ก 

และสตรีที่ไดรับผลกระทบจากปัญหาความรุนแรง  ฯลฯ   เป็นเงิน  

30,000 บาท (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน/งาน 

สงเสริมสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน)และปรากฏในแผนพัฒนา 

สามปี2559-2561 หนา69 

(2)โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน 

  เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการจัดเก็บขอมูลพื้นฐาน เพ่ือน้าขอมูล 

ไปใชในการจัดท้าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น โดยถือ 

ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว4413  

ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2556และหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุดที่  

มท 0810.2/ว0703 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นเงิน 40,000 บาท  
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(ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน/งานสงเสริมสนับสนุน 

ความเขมแข็งของชุมชน)และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี2559-2561  

หนา69 

 

 

(3)โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มคนพิการและผู้ด้อยโอกาส 

  เพ่ือจายเป็นคาใชจายตามโครงการพัฒนาศักยภาพกลุมคน 

พิการและผูดอยโอกาสในการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพกลุมคน 

พิการและผูดอยโอกาสใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนและเหมาะสมไดรับ 

ขอมูลขาวสารสิทธิประโยชน์ชวยเหลือในการด้ารงชีวิตขั้นพ้ืนฐาน  

การฟ้ืนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ การฝึกอาชีพ และการจัดหางาน  

เพ่ือรวมกันคุมครองสิทธิคนพิการและผูดอยโอกาสเป็นไปอยางทั่วถึง 

และกวางขวาง เป็นเงิน 30,000 บาท (ปรากฏในแผนงานสรางความ 

เขมแข็งของชุมชน/งานสงเสริมสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน)และ 

ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา70 

(4)โครงการเยี่ยมบ้านปันรักมอบความห่วงใยและใส่ใจดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วย และ

ผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาล 

  เพ่ือจายเป็นคาใชจายตามโครงการเยี่ยมบานปันรักมอบความ 

หวงใยและใสใจดูแลผูสูงอายุ คนพิการ ผูปุวย และผูดอยโอกาสในเขต 

เทศบาล ในการด้าเนินการออกเยี่ยมผูสูงอายุ คนพิการ ผูปุวย ผูดอย 

โอกาสในเขตเทศบาลเพื่อเพ่ิมขวัญและก้าลังใจใหแกกลุมดังกลาวและ 

หาแนวทางแกไขและชวยเหลือบุคคลที่ประสบปัญหาใหมีชีวิตความเป็น 

อยูที่ดีขึ้น เป็นเงิน 30,000 บาท (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็ง 

ของชุมชน/งานสงเสริมสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน)และปรากฏใน 

แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา73 

(5)โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ 

  เพ่ือจายเป็นคาใชจายตามโครงการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรม 

ชมรมผูสูงอายุคาใชจายในการด้าเนินกิจกรรมสงเสริมใหผูสูงอายุ มีสวน 

รวมสงเสริมกิจกรรมสัมพันธ์ สรางจิตส้านึก และตระหนักถึงคุณคาและ 
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ศักดิ์ศรีของผูสูงอายุ สงเสริมสุขภาพท่ีเหมาะสมแกผูสูงอายุสงเสริมการ 

ด้าเนินงานของชมรมผูสูงอายุ และเครือขายสงเสริมใหเกิดคลังปัญญาแก 

ผูสูงอายุและเผยแพรภูมิปัญญา เป็นเงิน60,000บาท (ปรากฏในแผน 

งานสรางความเขมแข็งของชุมชน/งานสงเสริมสนับสนุนความเขมแข็ง 

ของชุมชน)และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา70 

(6)โครงการบ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับประชาชนในเขตเทศบาล 

  เพ่ือจายเป็นคาใชจายตามโครงการบ้ารุงและสงเสริมการประกอบ 

อาชีพใหกับประชาชนในเขตเทศบาลเป็นคาใชจายในการฝึกอบรมอาชีพ 

สงเสริมความรูความคิด ทักษะในการประกอบอาชีพเพ่ือใหประชาชนมี 

รายไดเพียงพอตอการด้ารงชีวิตและสามารถพึงพาตนเองไดอยางยั่งยืน 

ตามความตองการของประชาชน จากเวทีประชาคมฯสงเสริมการเพาะ 

ปลูกถ่ัวเหลือง จักสาน เพาะเห็ด ทอผาฯเป็นเงิน 50,000บาท(ปรากฏ 

ในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน/งานสงเสริมสนับสนุนความเขม 

แข็งของชุมชน)และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา39,40 

(7)โครงการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  เพ่ือจายเป็นคาใชจายตามโครงการสงเสริมสนับสนุนการด้าเนิน 

งานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการด้าเนินงานตามหลักปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับองค์กรปกครอง 

สวนทองถิ่นเพ่ือใหประชาชนไดรับความรู สามารถน้าไปปรับใชในการ 

ด้ารงชีวิตพ่ึงตนเองไดอยางยั่งยืนโดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริม 

การปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว1659 ลงวันที่ 24  

สิงหาคม 2553 เป็นเงิน 50,000 บาท (ปรากฏในแผนงานสรางความ 

เขมแข็งของชุมชน/งานสงเสริมสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน)และ 

ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา72 

(8)โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชนสู่สังคม “อาเซียน” 

   เพื่อจ่ายเป็นคา่ใช้จา่ยตามโครงการพัฒนาศักยภาพผูน้าชุมชน 

สูสังคม “อาเซียน”คาจัดฝึกอบรมใหกับผูน้าชุมชนใหมีความพรอมกาวสู 

ประชาคมอาเซียนโดยยึดหลักธรรมภิบาลยึดหลักการมีสวนรวมในการแก 

ปัญหาดวยตนเอง วิเคราะห์ตนเอง วิเคราะห์ชุมชน และมีความพรอมที่จะ 
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เปลี่ยนแปลง มีสวนรวมในการปูองกัน พัฒนา สนับสนุน และวิเคราะห์ให 

ประชาชนในชุมชนบรรลุตามวัตถุประสงค์และนโยบายการพัฒนารวมกัน 

ตามท่ีก้าหนดไว เป็นเงิน 30,000 บาท (ปรากฏในแผนงานสรางความ 

เขมแข็งของชุมชน/งานสงเสริมสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน)และ 

ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา72 

(9)โครงการลูกเสือชาวบ้านเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  
เพ่ือจายเป็นคาใชจายตามโครงการลูกเสือชาวบานเฉลิมพระเกียรติ 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ  เป็นเงิน 50,000 บาท (ปรากฏในแผนงาน 

สรางความเขมแข็งของชุมชน/งานสงเสริมสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน) 

และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา 76 
 
 
 
 

งบลงทุน                   รวม 3,303,300 บาท 

 หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง      รวม 3,303,300   บาท 

 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       รวม 3,303,300  บาท 
   1.โครงการก่อสร้างลาน คสล. 

   เพ่ือจายเป็นคากอสรางลาน คสล. บานมวง หมู 2 ต.น้้าโสม อ.น้้าโสม  

   จ.อุดรธานี กวาง 30 เมตร ยาว 35 เมตร หนา 0.10 เมตร (ตามแบบ 

   แปลนเทศบาลต้าบลน้้าโสม)  เป็นเงิน  426,600 บาท พรอมปูายชื่อ 

   โครงการจ้านวน 1 ปูายตามแบบที่เทศบาลต้าบลน้้าโสมก้าหนด(ปรากฏ 

   ในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน/งานสงเสริมสนับสนุนความเขม 

   แข็งของชุมชน)และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา84    

2.โครงการก่อสร้างลาน คสล. 

   เพ่ือจายเป็นคากอสรางลาน คสล. บานโนนสมบูรณ์ หมู 13 ต.น้้าโสม อ.น้้าโสม  

   จ.อุดรธานี กวาง 32 เมตร ยาว 32 เมตร หนา 0.10 เมตร (ตามแบบแปลน 

   เทศบาลต้าบลน้้าโสม)เป็นเงิน 416,000 บาทพรอมปูายชื่อโครงการจ้านวน 1 ปูาย 

   ตามแบบท่ีเทศบาลต้าบลน้้าโสมก้าหนด(ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของ 

   ชุมชน/งานสงเสริมสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน)และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  
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   2559-2561 หนา87 

   3.โครงการก่อสร้างลาน คสล. 

    เพ่ือจายเป็นคากอสรางลาน คสล. บานโนนภูทอง หมู 15 ต.น้้าโสม อ.น้้าโสม  

   จ.อุดรธานี กวาง 32 เมตร ยาว 32 เมตร หนา 0.10 เมตร (ตามแบบแปลน 

   เทศบาลต้าบลน้้าโสม)เป็นเงิน 416,000 บาทพรอมปูายชื่อโครงการจ้านวน 1 ปูาย 

   ตามแบบท่ีเทศบาลต้าบลน้้าโสมก้าหนด(ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

   /งานสงเสริมสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน)และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561  

   หนา87 

    4.โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ 

    เพ่ือจายเป็นคากอสรางศาลาเอนกประสงค์ บานโนนสวรรค์ หมู 6 ต.น้้าโสม  

    อ.น้้าโสม จ.อุดรธานี กวาง 8 เมตร ยาว 12 เมตร(ตามแบบแปลนเทศบาล 

   ต้าบลน้้าโสม) เป็นเงิน 501,100 บาท พรอมปูายชื่อโครงการจ้านวน 1 ปูาย 

   ตามแบบท่ีเทศบาลต้าบลน้้าโสมก้าหนด(ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็ง 

ของชุมชน/งานสงเสริมสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน)และปรากฏในแผน 

พัฒนาสามปี 2559-2561 หนา83 

 

 

   5.โครงการต่อเติมศาลากลางบ้าน 

    เพ่ือจายเป็นคาตอเติมศาลากลางบาน บานโนนสมบูรณ์ หมู 9 ต.น้้าโสม  

    อ.น้้าโสม จ.อุดรธานีตอเติมศาลากลางบาน 1 หอง กวาง 6 เมตร ยาว 4 เมตร 

   (ตามแบบแปลนเทศบาลต้าบลน้้าโสม) เป็นเงิน 51,000 บาท (ปรากฏในแผนงาน 

   สรางความเขมแข็งของชุมชน/งานสงเสริมสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน)และ 

   ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา83 

   6.โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ 

    เพ่ือจายเป็นคากอสรางศาลาอเนกประสงค์ บานแสงทองพัฒนา หมู 12 ต.น้้าโสม  

    อ.น้้าโสม จ.อุดรธานี กวาง 8 เมตร ยาว 20 เมตร(ตามแบบแปลนเทศบาลต้าบล 

   น้้าโสม) เป็นเงิน 637,600 บาทพรอมปูายชื่อโครงการจ้านวน 1 ปูายตามแบบที่ 

   เทศบาลต้าบลน้้าโสมก้าหนด(ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

/งานสงเสริมสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน)และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  
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2559-2561 หนา83 

   7.โครงการก่อสร้างศาลาหลักบ้านประจ าหมู่บ้าน 

    เพ่ือจายเป็นคากอสรางศาลาหลักบานประจ้าหมูบาน บานน้้าโสม หมู 1  

    ต.น้้าโสม อ.น้้าโสม  จ.อุดรธานี กวาง2.50 เมตร ยาว 2.50 เมตร( ตาม 

แบบแปลนเทศบาลต้าบลน้้าโสม ) เป็นเงิน 45,400 บาท (ปรากฏในแผน 

งานสรางความเขมแข็งของชุมชน/งานสงเสริมสนับสนุนความเขมแข็งของ 

ชุมชน)และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา85 

   8.โครงการก่อสร้างหอถังสูง 

   เพ่ือจายเป็นคากอสรางหอถังสูง บานน้้าโสม หมู 1 ต.น้้าโสม อ.น้้าโสม  

   จ.อุดรธานี กวาง 3 เมตร ยาว 3 เมตร สูง 9 เมตร( ตามแบบแปลนเทศบาล 

   ต้าบลน้้าโสม ) เป็นเงิน 233,900 บาทพรอมปูายชื่อโครงการจ้านวน 1 ปูาย 

   ตามแบบท่ีเทศบาลต้าบลน้้าโสมก้าหนด (ปรากฏในแผนงานสรางความเขม 

แข็งของชุมชน/งานสงเสริมสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน)และปรากฏ 

ในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา85 

   9.โครงการก่อสร้างหอถังสูง 

    เพ่ือจายเป็นคากอสรางหอถังสูง บานน้้าปด หมู 3 ต.น้้าโสม อ.น้้าโสม  

    จ.อุดรธานี กวาง 3 เมตร ยาว 3 เมตร สูง 9 เมตร( ตามแบบแปลนเทศบาล 

    ต้าบลน้้าโสม ) เป็นเงิน 233,900 บาท พรอมปูายชื่อโครงการจ้านวน 1 ปูาย 

    ตามแบบท่ีเทศบาลต้าบลน้้าโสมก้าหนด(ปรากฏในแผนงานสรางความเขม 

แข็งของชุมชน/งานสงเสริมสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน)และปรากฏ 

ในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา85 

   10.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล 

   เพ่ือจายเป็นคาขุดเจาะบอบาดาล บานน้้าทรง หมู 6 ต.ศรีส้าราญ อ.น้้าโสม  

   จ.อุดรธานี  ขนาดทอไมนอยกวา 4 นิ้ว จ้านวน 2 บอๆละ 50,000 บาท  

   (ตามแบบแปลนเทศบาลต้าบลน้้าโสม)เป็นเงิน 100,000 บาท (ปรากฏในแผน 

   งานสรางความเขมแข็งของชุมชน/งานสงเสริมสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน) 

   และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา86 

   11.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล 

   เพ่ือจายเป็นคาขุดเจาะบอบาดาล ส้านักงานเทศบาลต้าบลน้้าโสม ต.น้้าโสม  
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   อ.น้้าโสม จ.อุดรธานี ขนาดทอไมนอยกวา 6 นิ้ว จ้านวน 1 บอ (ตามแบบแปลน 

   เทศบาลต้าบลน้้าโสม)เป็นเงิน 120,900 บาท พรอมปูายชื่อโครงการจ้านวน 1 ปูาย 

   ตามแบบท่ีเทศบาลต้าบลน้้าโสมก้าหนด(ปรากฏในแผนงานสรางความเขม แข็งของ 

   ชุมชน/งานสงเสริมสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน)และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  

   2559-2561 หนา 86 

   12.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล 

   เพ่ือจายเป็นคาขุดเจาะบอบาดาล บานโพน หมู 4 (ตลาดสดเทศบาลต้าบลน้้าโสม)  

   ต.น้้าโสม อ.น้้าโสม จ.อุดรธานี ขนาดทอไมนอยกวา 6 นิ้ว จ้านวน 1 บอ (ตามแบบ 

   แปลนเทศบาลต้าบลน้้าโสม)เป็นเงิน 120,900 บาท พรอมปูายชื่อโครงการจ้านวน 1  

   ปูาย  ตามแบบที่เทศบาลต้าบลน้้าโสมก้าหนด(ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็ง 

   ของชุมชน / งานสงเสริมสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน)และปรากฏในแผนพัฒนา 

   สามปี 2559-2561 หนา 87 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป 

ประจ้าปีงบประมาณ  2559 

เทศบาลต้าบลน้้าโสม 

อ้าเภอน้้าโสม  จังหวัดอุดรธานี 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 30,000  บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน

ทั่วไป  แยกเป็น 

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

งานกีฬาและนันทนาการ        รวม  30,000  บาท 

 งบด าเนินการ        รวม  30,000  บาท 

  ค่าใช้สอย         รวม  30,000  บาท 

  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอ่ืนๆ  รวม  30,000 บาท 

 (1)โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬา     จ านวน 30,000 บาท 
เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการสงทีมนักกีฬา  เขาแขงขันกีฬา ตาง ๆ  

ระดับต้าบล/อ้าเภอ   ระดับจังหวัด   อาท ิ คาชุดกีฬา   อุปกรณ์กีฬา คาเบี้ยเลี้ยง 
นักกีฬา    คาพาหนะเดินทาง  สนับสนุนการเป็นเจาภาพกีฬาเทศบาลสัมพันธ์และ 
คาใชจายอื่น ๆ ตามโครงการ  เป็นเงิน 30,000  บาท  (ปรากฏในแผนงานศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ/งานกีฬาและนันทนาการ)และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  
2559-2561 หนา 66 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป 

ประจ้าปีงบประมาณ  2559 

เทศบาลต้าบลน้้าโสม 

อ้าเภอน้้าโสม  จังหวัดอุดรธานี 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  365,000  บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน

อุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น       รวม  365,000บาท 

 งบด าเนินการ        รวม  365,000บาท 

  ค่าใช้สอย         รวม  365,000บาท 

  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอ่ืนๆ  รวม  365,000บาท 

 (1)โครงการประเพณีสงกรานต์  
เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการจัดงานตามโครงการประเพณีสงกรานต์   

เป็นเงิน  150,000  บาท  (ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/ 
งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น)และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561  
หนา 50 
(2)โครงการประเพณีบุญบ้ังไฟ 
 เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการจัดงานตามโครงการประเพณีบุญบั้งไฟ 
เป็นเงิน 200,000 บาท  (ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/ 
งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น)และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561  
หนา50 

   (3)โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา 

เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการจัดงานตามโครงการประเพณีเขาพรรษา   
เป็นเงิน 15,000  บาท  (ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/ 
งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น)และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561  
หนา 50 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป 

ประจ้าปีงบประมาณ  2559 

เทศบาลต้าบลน้้าโสม 

อ้าเภอน้้าโสม  จังหวัดอุดรธานี 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  3,046,240   บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน

อุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา   รวม  3,046,240 บาท 

 งบบุคลากร        รวม  2,240,440 บาท 

 เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)      รวม  2,240,440 บาท 

    เงินเดือนพนักงาน       จ านวน 862,200 บาท 

 เพ่ือจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ้าปีส้าหรับ 

พนักงานเทศบาล  เป็นเงิน 862,200 บาท  (ปรากฏในแผนงาน 
อุตสาหกรรมและการโยธา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม 
และการโยธา )  

 ค่าจ้างพนักงานจ้าง       จ านวน   1,233,240 บาท 

   เพ่ือจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางทั่วไปพนักงานจางตามภารกิจ 

เป็นเงิน 1,233,240 บาท (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ) 

 เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง     จ านวน  145,000 บาท 

   เพ่ือจายเป็นเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวส้าหรับพนักงานจางทั่วไป 

   และพนักงานจางตามภารกิจตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน 

   เทศบาลจังหวัดอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การใหพนักงานเทศบาล  

   ลูกจาง และพนักงานจาง ของเทศบาล ไดรับเงินเพิ่มคาครองชีพ 

   ชั่วคราว และคาตอบแทนพิเศษ ตามหนังสือสั่งการดวนที่สุด ที่ 

   มท 0809.3/ว155ลงวันที่ 2ตุลาคม2550เป็นเงิน 145,000 บาท 

(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานบริหารทั่วไป 
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ) 

งบด าเนินการ               รวม  695,400  บาท 
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 ค่าตอบแทน              รวม  80,000  บาท 

 ค่าเช่าบ้าน             จ านวน 40,000 บาท 
   เพ่ือจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิไดรับเงิน 

คาเชาบานตามระเบียบฯเป็นเงิน 40,000 บาท (ปรากฏในแผน 
งานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ) 

 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร            จ านวน 40,000 บาท 
   เพ่ือจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานเทศบาล 
   และผูบริหารฯลฯ ที่มีสิทธิไดรับตามระเบียบฯ เป็นเงิน40,000 

บาท(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานบริหารทั่วไป 
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ) 

 

 ค่าใช้สอย                   รวม 205,400 บาท 
 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       จ านวน 35,400 บาท 
   (1)ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ 
    เพ่ือจายเป็นคาจางเหมาบริการงานอ่ืนๆในกองชาง 
   เพ่ือจายเป็นคาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ คาถายเอกสาร คา 
   ธรรมเนียม และคาลงทะเบียนตาง ๆ คาจางเหมาอ่ืน ฯลฯ เป็น 

เงิน 30,000 บาท(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ) 
(2)ค่าจ้างส ารวจขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 
 เพ่ือจายเป็นคาจางในการส้ารวจการขยายเขตไฟฟูาแรงต่้า 
ในเขตเทศบาลต้าบลน้้าโสม เป็นเงิน 5,400 บาท (ปรากฏในแผน 
งานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม 
และการโยธา ) 

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอ่ืน จ านวน  40,000 บาท 
 (1)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

   เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก 
ฯลฯเป็นคาเดินทางไปราชการกองชางเป็นเงิน 40,000 บาท (ปรากฏใน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม 
และการโยธา )   

 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม              จ านวน 30,000 บาท 
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    เพ่ือจายเป็นเงินคาบ้ารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑ์ และ สิ่งกอสราง 
    ตาง ๆ เชน เครื่องพิมพ์ดีด โต฿ะ เกาอ้ี คอมพิวเตอร์ สิ่งกอสรางของ 
    เทศบาลฯลฯ เป็นเงิน 30,000 บาท(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม 

และการโยธา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ) 
 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม              จ านวน 100,000 บาท 
    เพ่ือจายเป็นเงินคาบ้ารุงรักษาซอมแซมระบบเสียงตามสาย 
    (หอกระจายขาว) ภายใน หมูบานในเขตเทศบาลจ้านวน 12 ชุมชน  
    เป็นเงิน 100,000 บาท (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ 
    โยธา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ) 
 
 
 ค่าวัสดุ         รวม  410,000 บาท 
 วัสดุส านักงาน 
    เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุส้านักงาน เชน กระดาษ  ปากกา ดินสอ 

เครื่องเขียนแบบพิมพ์  เป็นตนเป็นเงิน 30,000บาท(ปรากฏในแผนงาน 
อุตสาหกรรมและการโยธา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม 
และการโยธา ) 

 วัสดุคอมพิวเตอร์ 
   เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน  Diskette   Mouse  
   หมึกปริ้นเตอร์  กระดาษตอเนื่อง ผาหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ฯลฯ 

เป็นเงิน 20,000 บาท (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ) 

 วัสดุการเกษตร 
   เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อสารเคมีปูองกันและก้าจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ 

พันธุ์พืช  ปุย จอบหมุน คราดซี่พรวนดิน กระชัง ฯลฯ เป็นเงิน 10,000 บาท 
(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
อุตสาหกรรมและการโยธา ) 

 วัสดุยานพาหนะขนส่ง  
   เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อแบตเตอรี่,ยางนอก,ยางใน,สายไมล์,เพลา,หัวเทียน, 
   กันชนรถยนต์,หมอน้้ารถยนต์,เบาะรถยนต์,แม็กไลเนอร์  ฯลฯ เป็นเงิน  
   100,000 บาท  (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา / งานบริหาร 
   ทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ) 
 วัสดุงานช่าง   
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   เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานชาง เชนตะปู คีม ฯลฯเป็นเงิน 50,000 บาท 
   (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา / งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
   อุตสาหกรรมและโยธา ) 
 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   
   เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อ สายไฟ , หลอดไฟ, โคมไฟ พรอมขาและกาน  ฯลฯ  
   เป็นเงิน 200,000 บาท (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา /  
   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและโยธา ) 
 

งบลงทุน         รวม 110,400บาท 
  หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่ง       รวม 110,400 บาท 
  ค่าครุภัณฑ ์        รวม 110,400 บาท 
  ครุภัณฑ์ส านักงาน       จ านวน 29,400 บาท 
  พัดลมเพดาน 
   เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อพัดลมเพดาน ขนาด 48 นิ้ว ใบพัดแบบ 3 ใบพัด 
   ปรับแรงลมได 3 ระดับ สวิตซ์แบบโรตารี่แยกอิสระจากตัวพัดลม ใบพัด 
   เหล็กเคลือบพิเศษ มอเตอร์แบบปิดปูองกันฝุุนละออง จ้านวน 12 ชุด 
   ชุดละ 2,450 บาทพรอมคาติดตั้ง เป็นเงิน 29,400 บาท (ราคาตามทอง 
   ตลาด)(ประกอบดวยบานน้้าปดจ้านวน 4 ชุด,บานโพน จ้านวน 4 ชุด, 
   บานโนนสมบูรณ์ หมู 9 จ้านวน 4 ชุด) (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม 
   และการโยธา /งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและโยธา)และปรากฏ 
   ในแผนพัฒนาสามปี2559-2561  หนา82 
        ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่     จ านวน 8,000 บาท 
 กล้องดิจิตอล 
  เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อกลองถายภาพนิ่งระบบดิจิตอลความละเอียด 
  20.2 ลานพิกเซล และซิปประมวลผลภาพ DIGIC4+เลนส์ซูมออปติคอล  

12 เทา ที่สามารถเปิดใชงานระบบ ZoomPlus เพ่ิมพลังขยายไดเป็น 24  
เทา เซ็ นเซอร์ CMOS ความไวสูง จ้านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 8,000 บาท 

   (ราคาตามทองตลาด)(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา /งาน 
   บริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและโยธา)และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 
   2559-2561 หนา191 
  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์      จ านวน 32,000 บาท 
  เครื่องปริ้นเตอร์   

เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์/ชนิดLEDสีแบบNetwork 
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มีความละเอียดในการพิมพ์ไมนอยกวา 600x600 dpi มีความเร็ว 
ในการพิมพ์รางสีไมนอยกวา 20 หนาตอนาที มีความเร็วในการพิมพ์ 
รางขาวด้าไมนอยกวา 20 หนาตอนาที มีหนวยความจ้าขนาดไมนอย 
กวา 128 MB สามารถพิมพ์เอกสารกลับหนาอัตโนมัติได มีชองเชื่อม 
(Interface)แบบParallelหรือUSB2.0 หรือดีกวาจ้านวนไมนอยกวา  
1 ชอง มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย(Network Interface)แบบ10/ 
100 base-Tหรือดีกวาจ้านวนไมนอยกวา 1 ชอง สามารถใชไดกับ  
A4,Letter,LegalและCustomโดยมีถาดใสกระดาไมนอยกวา 250  
แผน จ้านวน 1 เครื่อง  เป็นเงิน 16,000 บาท ราคาตามกระทรวง 
ไอซีทีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

   ประจ้าปี 2558 )(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา /งาน 
   บริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)และปรากฏในแผนพัฒนา 
   สามปี 2559-2561 หนา 98 
  คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 
   เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต฿ะจอขนาดไมนอยกวา 18.5 นิ้ว 

มีหนวยประมวลผลกลาง(CPU)ไมนอยกวา 2 แกนหลัก(2 core)มีความ 
เร็วสัญญานนาฬิกาพ้ืนไมนอยกวา 3.0 GHzหรือดีกวา จ้านวน 1 หนวย  
มีหนวยความจ้าหลัก(RAM)ชนิดDDR3หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4  
GB มีหนวยจัดเก็บขอมูล(Hard Disk)ชนิดSATAหรือดีกวา ขนาดความจุ 
ไมนอยกวา 1TBหรือชนิดSolid  State Disk ขนาดความจุไมนอยกวา  
100 GB จ้านวน 1 หนวย มีDVD-RWหรือดีกวาจ้านวน 1 หนวย มีชอง 
เชื่อมเชื่อมตอระบบเครือขาย(Network Interface)แบบ10/100/1000  
base-Tหรือดีกวาจ้านวนไมนอยกวา 1 ชอง มีแปูนพิมพ์และเมาส์ มีจอ 
ภาพแบบLCDหรือดีกวา มีContrast Ratio ไมนอยกวา 600:1 และมี 
ขนาดไมนอยกวา 18.5 นิ้ว จ้านวน 1 หนวย  จ้านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน  
16,000 บาทราคาตามกระทรวงไอซีทีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ 
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจ้าปี  2558 )   (ปรากฏในแผนงาน 
อุตสาหกรรมและการโยธา /งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและ 
การโยธา)และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา98 

 ครุภัณฑ์โรงงาน        รวม 9,000 บาท 
    ปัม้ลม 

เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อปั้มลม หัวปั้มลม แรงดันลมสูงที่ 175 psi 
ใหปริมาณลมใชงานที่19.1 CFM(ท่ี 125 psi)มอเตอร์(Electric  
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Motor)ขนาดก้าลังมา 5.5 แรงมา ระบบไฟ380Volts 50 Hz.  
3 Phaseถังลม(Air Tank)เป็นแบบถังนอน ขนาดความจุ 80  
Gallon(300Lites)จ้านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 9,000 บาท (ราคา 
ตามทองตลาด)(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา / 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)และปรากฏ 
ในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา99 

  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ       รวม 32,000 บาท 
     ไม้ชักฟิวส์แรงสูง 
   เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อไมชักฟิวส์แรงสูงขนาด 8ฟุตx3ทอน  
   เป็นเครื่องมือส้าหรับLINEMAN(Hot Line ใช Closing-Open ) 
   ส้าหรับวัสดุที่ใชผลิตไมชักฟิวส์ตัวไมท้าจากฉนวนไฟฟูาอีฟ็อกซ่ี 
   กลาสภายในบรรจุอัดสารชนิดพิเศษ เพ่ือปูองกันความชื้นและ 

เพ่ิมความแข็งแรง มีคุณสมบัติทางไฟฟูาตามมาตรฐาน ASTM. 
F711และOSHA Standard Test 100KV./Foot/5Miniteสวน  
Switch Head,Disconnected Headเป็นโลหะท้าจากCase   
Bronzeมีความแข็งแรงทนทานตอการปฏิบัติงานสับและชักสวิทช ์
ไฟในระบบไฟฟูาแรงสูง จ้านวน 1 อัน เป็นเงิน 26,000 บาท (ราคา 
ตามทองตลาด)(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา / 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)และปรากฏ 

   ในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา100 
     ถุงมือป้องกันไฟฟ้าแรงสูง 
   เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อถุงมือปูองกันไฟฟูาแรงสูงยาว 12 นิ้ว  
   สามารถปูองกันไฟฟูาไดถึง 22,000 KVAจ้านวน 2 คูๆละ 

3,000 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท (ราคาตามทองตลาด) 
(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา /งานบริหาร 
ทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)และปรากฏ 

   ในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา 100  
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป 

ประจ้าปีงบประมาณ  2559 

เทศบาลต้าบลน้้าโสม 

อ้าเภอน้้าโสม  จังหวัดอุดรธานี 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  2,027,000 บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน

อุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 

แผนงานงบกลาง 

งานงบกลาง        รวม    2,027,000 บาท 

เงินส ารองจ่าย       รวม    830,000  บาท 
 เพ่ือจายในกรณีจ้าเป็นฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึนหรือ 

บรรเทาปัญหาความเดือดรอนของประชาชนเป็นสวนรวม 
เทานั้นเป็นเงิน 830,000 บาท(ปรากฏในแผนงานงบกลาง 
/งานงบกลาง ) 

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม        รวม    352,000  บาท   
-เพ่ือจายเป็นคาสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจาง 
เพ่ือจายเป็นคาสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจาง 
 โดยคิดจาก5เปอร์เซ็นต์ของคาจาง เป็นเงิน 352,000 บาท 
(ปรากฏในแผนงานงบกลาง/งานงบกลาง  ) 

 รายจ่ายตามข้อผูกพัน      รวม  809,000  บาท 
 (1)เงินสมทบ  สปสช.   

เพ่ือสมทบกองทุนประกันสุขภาพทองถิ่นส้าหรับเป็นคาใช 
จายในการด้าเนินงานโครงการกองทุนประกันสุขภาพของเทศบาล 
ต้าบลน้้าโสมที่ไดสมัครเขารวมโครงการกับส้านักงานประกันสุขภาพ 
แหงชาติ (สปสช.)ของกระทรวงสาธารณสุข เป็นเงิน 180,000 บาท  
(ปรากฏในแผนงานงบกลาง/งานงบกลาง)และปรากฏในแผนพัฒนา 
สามปี 2559-2561 หนา44 
(2)เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน   

เพ่ือจายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนโดยยึดหลัก 
ประชาชนออม 1 สวน องค์กรปกครองสวนทองถิ่น สมทบ 1 สวน 
และรัฐบาล 1 สวน  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0891.4/ว2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 เป็นเงิน 30,000 
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บาท (ปรากฏในแผนงานงบกลาง / งานงบกลาง  )และปรากฏในแผน 
พัฒนาสามปี 2559-2561 หนา71 
(3)เงินสมทบ  กบท.  

เพ่ือสมทบกองทุนบ้าเหน็จ บ้านาญของขาราชการสวน 
ทองถิ่นตามกฎหมายโดยหักเงินงบประมาณรายไดประจ้าปีสมทบ 
เขาเป็นกองทุนบ้าเหน็จบ้านาญขาราชการสวนทองถิ่น ในอัตรา 
รอยละ 2  เป็นเงิน 560,000  บาท  (ปรากฏในแผนงานงบกลาง 
/ งานงบกลาง ) 
(4)เงินสมทบกองทุน  กบข.   

เพ่ือจายเป็นเงินสมทบ กองทุนบ้าเหน็จบ้านาญขาราชการ 
เป็นเงิน 32,000  บาท (ปรากฏในแผนงานงบกลาง / งานงบกลาง ) 
(5)เงินสมทบกองทุน กสจ.   

เพ่ือจายเป็นเงินสมทบกองทุนส้ารองเลี้ยงชีพส้าหรับลูกจาง 
ประจ้าของสวนราชการ เป็นเงิน 7,000 บาท  (ปรากฏในแผนงาน 
งบกลาง / งานงบกลาง  ) 
 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์        รวม  36,000  บาท   
เพ่ือด้าเนินการจัดสรรเงินอุดหนุนส้าหรับการสนับสนุนการสงเคราะห์ 
เบี้ยยังชีพผูปุวยเอดส์ใหแกผูปุวยเอดส์  ที่แพทย์ไดรับรองและท้าการ 
วินิจฉัยแลวและมีความเป็นอยูยากจน  หรือถูกทอดทิ้งขาดผูอุปการะ 
ดูแลไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนได  โดยผูปุวยเอดส์มีสิทธิจะได 
รับเบี้ยยังชีพคนละ500 บาทตอเดือน  จ้านวน 6 คนๆละ500 บาท 
จ้านวน 12  เดือน เป็นเงิน 36,000 บาท   ตามหนังสือดวนที่สุด  
ที่ มท0891.3/ว1542(ปรากฏในแผนงานงบกลาง / งานงบกลาง  ) 
และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี2558-2560 หนา70 
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ส้าเนา 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต้าบลน้้าโสมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓   

 ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

เมื่อวันที่  ๑๓  สิงหาคม  ๒๕๕๘    

ณ    หองประชุมสภาเทศบาลต้าบลน้้าโสม   

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

ผูมาประชุม 

๑. นายขันตี  มีโสภา  ประธานสภาเทศบาลต้าบลน้้าโสม 

๒. นายสมพร  ดวงทา  รองประธานสภาเทศบาลต้าบลน้้าโสม 

๓. นายปริญญา   ศรีบุญเรีอง สมาชิกสภาเทศบาลต้าบลน้้าโสม 

๔. นายสุขสัญ  ดีลุนชัย  สมาชิกสภาเทศบาลต้าบลน้้าโสม 

๕. นายสุนี  สนสุรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาลต้าบลน้้าโสม 

๖. นายขวัญชัย  ขันสี  สมาชิกสภาเทศบาลต้าบลน้้าโสม 

๗. นายสมจิต   โสมทอง  สมาชิกสภาเทศบาลต้าบลน้้าโสม 

๘. นายพศิน  นันทกุล  สมาชิกสภาเทศบาลต้าบลน้้าโสม  

๙. นายค้าพัน  ภูหนององค์ สมาชิกสภาเทศบาลต้าบลน้้าโสม 

๑๐. นางธนพร  ฤทธิ์อวน สมาชิกสภาเทศบาลต้าบลน้้าโสม 

๑๑. นางเยาวรัตน์ บุญแสง  สมาชิกสภาเทศบาลต้าบลน้้าโสม 
๑๒.นายเจตสิก  เทพบุปผา สมาชิกสภาเทศบาลต้าบลน้้าโสม 

๑๓.นายณัฐพงศ์  ขจรนาม  ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภา 

ผูไมมาประชุม 

 ไมมี 

ผูเขารวมประชุม 

๑. นายฎ้าริ     หงษาพันธ์ นายกเทศมนตรีต้าบลน้้าโสม 

๒. นายศรีนวน  เสาทองดี รองนายกเทศมนตรีต้าบลน้้าโสม 

๓. นายทวีศักดิ์  อาจหาญ รองนายกเทศมนตรีต้าบลน้้าโสม 

๔. นายอุดม  จันทร์สงเคราะห์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต้าบลน้้าโสม 
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๕. นายประสงค์  ศรีวิรัตน์  เลขานุการนายกเทศมนตรีต้าบลน้้าโสม 

๖. นางสาวภักด ี พหลทัพ  นักบริหารงานทั่วไป 

๗. นายอาเขตต์  ปิ่นสุวรรณ รักษาการผูอ้านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

๘. นางสาวอรวรรณ ชื่นวานร  รักษาการผูอ้านวยการกองการศึกษา 

๙. นางพรทิพย์  เรืองเศรษฐี ผูอ้านวยการกองคลัง 

๑๐. นางสรัญญา  มิ่งเมือง  หัวหนาส้านักปลัด 

๑๑. นางสาวธนภคพร นูกลึง  ผูอ้านวยการกองสวัสดิการสังคม 
๑๒.นายจักรินทร์  เรืองศรี  รักษาการผูอ้านวยการกองชาง 

๑๓.นายวร  จ้าปาแกว ผูชวยผูใหญบาน บานโนนบก หมูที่ ๑๔ 

๑๔.นายประยูร  แกวหลา  ผูใหญบาน หมูที่ ๘ 

๑๕.นายบุญสุข  อุบลหลา ผูชวยผูใหญบาน บานโนนภูทอง หมูที่ ๑๕ 

๑๖.นายเสมียน  ค้าใบ  ผูใหญบาน หมูที่ ๑๒ 

๑๗.นายเตรียม  กองชัย  ผูชวยผูใหญบาน บานโนนสมบูรณ์ หมูที่ ๙ 

๑๘.นายสวรรค ์  จันดาวงษ ์ ก้านัน ต้าบลศรีส้าราญ 

๑๙.นายไชย์วัตธ ์  มูลเสนา  เจาพนักงานธุรการ 

 

เริ่มประชุมเวลา    ๐๙.๔๕   น. 

นายณัฐพงศ์   ขจรนาม     -  เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมแลว ขอเชิญประธานสภา 

ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาฯ เทศบาลต้าบลน้้าโสม เปิดการประชุมสภาตามระเบียบวาระตอไป 

นายขันตี  มีโสภา   -  เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลครบองค์ประชุมแลวผมขอเปิดประชุมสภา       

ประธานสภาฯ การประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจ้าปี 

๒๕๕๘  เพ่ือใหที่ประชุมรวมกันพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระการประชุม

ดังตอไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง ที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

- ไมมี 
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว  
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นายขันตี  มีโสภา -  ระเบียบวาระท่ีสองเรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว  

ประธานสภาเทศบาล  ขอใหสมาชิกสภาเทศบาล ไดตรวจดูรายงานการประชุมสภาเทศบาลต้าบล 

น้้าโสม  สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจ้าปี ๒๕๕๘ วาเป็นไปตามที่ไดประชุม 

เมื่อวันที่  ๒๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๘ หรือไม มีสมาชิกสภาทานใดเห็นควรที่จะแกไข

หรือเพ่ิมเติมหรือไม ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมชี้แจง 

นายขวัญชัย  ขันสี -  เรียนประธานสภา คณะผูบริหาร สมาชิกสภา ก้านัน ผูใหญบาน และสมาชิกสภา

เทศบาล ผูเขารวมประชุมทุกทาน  ผมนายขวัญชัย  ขันสี  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 

๒ กระผมในฐานะคณะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการ

ประชุมสภา ตามที่คณะกรรมการไดด้าเนินการประชุมเพ่ือตรวจรายงานการประชุม

สภาเทศบาลต้าบลน้้าโสม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจ้าปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ 

๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ แลวนั้น ไมมีขอไหนที่จะตองแกไขหรือเพ่ือเติมแตอยางใดและ

จึงขอใหที่ประชุมไดพิจารณาอีกครั้งวามีขอไหนที่จะตองแกไขเพ่ิมเติมหรือไม 

นายขันตี  มีโสภา   - มีสมาชิกสภาทานใดท่ีจะเสนออีกหรือไมถาไมมีผมขอมติที่ประชุมสภา 

ประธานสภาเทศบาล รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต้าบลน้้าโสม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ 

ประจ้าปี ๒๕๕๘ หรือไม โปรดยกมือ  

ที่ประชุม   - มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต้าบลน้้าโสม สมัยสามัญ  

สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจ้าปี  ๒๕๕๘  จ้านวน  ๑๐  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องเสนอใหที่ประชุมทราบ 

นายขันตี  มีโสภา   -  ขอขอบคุณทางทานคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนังงานเทศบาล 

ประธานสภาเทศบาล ต้าบลน้้าโสม ทุกทานที่ใหความรวมมือในการเขารวมในการจัดกิจกรรม ปั่นจักรยาน

และปลูกปุาเฉลิมพระเกียรติเมื่อวันศุกร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘  และเขารวมการจัด

งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระ

ราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ เมื่อวันพุธ

ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ หอประชุมอ้าเภอน้้าโสม ที่ผานมา 

ที่ประชุม   -  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่อง เสนอเพ่ือพิจารณา 
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๔.๑ เรื่อง พิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจ้าปี ๒๕๕๙ วาระท่ีหนึ่ง

ขั้นรับหลักการ 

นายขันตี  มีโสภา - ระเบียบวาระท่ีสี่ขอสี่จุดหนึ่งเรื่อง พิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณ 

ประธานสภาเทศบาล รายจายประจ้าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ วาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการ  ขอเชิญทาน

นายกเทศมนตรีต้าบลน้้าโสมแถลงงบประมาณรายจายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๙ 

นายฎ้าริ  หงษาพันธ์ -  ทานประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลต้าบลน้้าโสม บัดนี้ ถึง 

นายกเทศมนตรี เวลาที่คณะผูบริหารของเทศบาลต้าบลน้้าโสม จะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจ้าปีตอสภาเทศบาลต้าบลน้้าโสม อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้ คณะ

ผูบริหารเทศบาลต้าบลน้้าโสม จึงขอชี้แจงใหทานประธานสภาและสมาชิกสภาทุก

ทาน ไดทราบถึงสถานการณ์คลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด้าเนินการ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังตอไปนี้ 

๑. สถานะการคลัง  
๑.๑ งบประมาณรายจายทั่วไป 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ องค์กร

ปกครองสวนทองถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้ 

ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๑.๑.๑ เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น   ๕๑,๐๘๘,๑๗๘.๘๖  บาท 

๑.๑.๒ เงินสะสม        ๒๕,๒๘๑,๔๘๓.๘๐  บาท 

๑.๑.๓ ทุนส้ารองเงินสะสม      ๑๘,๑๒๑,๙๒๘.๓๒  บาท 

๑.๑.๔ รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จ้านวน  -  

โครงการ   รวม  -  บาท 

๑.๑.๕ รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ ผูกพัน 

จ้านวน  -  โครงการ   รวม  -  บาท  

     ๑.๒ เงินกูคงคาง   -    บาท 

๒. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
(๑) รายรับจริง ทั้งสิ้น ๔๕,๓๕๗ ๓๒๒.๔๔ บาท ประกอบดวย 
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หมวดภาษ ี    ๘๐,๖๒๘.๒๕ บาท

 หมวดคาธรรมเนียมคาปรับและใบอนุญาต ๗๔๔,๔๑๓ บาท 

หมวดรายไดจากทรัพย์สิน   ๒๐๗,๑๓๖.๒๒ บาท 

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ - บาท 

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด   ๘๖,๓๓๑ บาท 

หมวดรายไดจากทุน    - บาท 

หมวดภาษีจัดสรร   ๑๕,๒๕๘,๑๕๓.๑๘ บ. 

 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป   ๒๘,๙๘๐,๖๖๐.๗๙ บ. 

(๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์  ๑๒,๘๙๘,๐๗๐ บ. 
(๓) รายจายจริง ทั้งสิ้น   ๒๔,๒๘๔,๘๕๕.๙๓ บ. 
ประกอบดวย 

 งบกลาง     ๑,๓๓๖,๒๓๗.๑๘ บ. 

     งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน คาจางประจ้า และคาจางชั่วคราว) 

๑๒,๙๕๔,๗๕๐  บาท 

งบด้าเนินการ (หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ และหมวดคา

สาธารณูปโภค)  ๖,๖๐๘,๘๖๘.๗๕  บาท 

งบลงทุน (หมวดครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งกอสราง)  ๑,๑๔๑,๒๐๐ บาท 

งบรายจายอื่น (หมวดรายจายอ่ืน)   -   บาท 

งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)   ๒,๒๔๓,๘๐๐  บาท 

(๔) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบบวัตถุประสงค์
๖,๗๕๓,๐๑๗.๗๕  บาท 

(๕) มีการจายเงินสะสมเพื่อด้าเนินการตามอ้านาจหนาที่  ๒,๑๔๔,๐๗๐  บาท 
๓. งบเฉพาะการ 

         ประเภทกิจการ...........-............กิจการ.............-................ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ...........-..........มีรายรับจริง............-...........บาท รายจาย

จริง...........-............บาท 

กูเงินจากธนาคาร/กสท./อื่นๆ  จ้านวน.......-........บาท 

ยืมเงินสะสมจากเทศบาล   จ้านวน.......-........บาท 

ก้าไรสุทธิ    จ้านวน.......-........บาท 
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เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่.................. จ้านวน.......-........บาท 

ทรัพย์จ้าน้า    จ้านวน.......-........บาท 

๒.๑  รายรับ   

 

รายรับ 

รายรับจริง 

ปี ๒๕๕๘ 

ประมาณการ 

ปี ๒๕๕๘ 

ประมาณการ 

ปี ๒๕๕๙ 

รายไดจัดเก็บเอง    

   หมวดภาษีอากร ๘๐,๖๒๘.๒๕ ๑๔๘,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ 

   หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต ๗๔๔,๔๑๓ ๑,๒๖๒,๕๐๐ ๑,๒๗๐,๐๐๐ 

   หมวดรายไดจากทรัพย์สิน ๒๐๗,๑๓๖.๒๒ ๓๓๒,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ 

   หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ - - - 

   หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด ๘๖,๓๓๑ ๑๘๕,๕๐๐ ๑๙๐,๐๐๐ 

   หมวดรายไดจากทุน - - - 

รวมรายไดจัดเก็บเอง ๑,๑๑๘,๕๐๘.๔๗ ๑,๙๒๘,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ 

รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองค์กรปกครองสวนทองถิ่น    

   หมวดภาษีจัดสรร ๑๕,๒๕๘,๑๕๓.๑๘ ๒๔,๐๗๒,๐๐๐ ๒๖,๐๐๐,๐๐๐ 

รวมรายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองค์กรปกครองสวน

ทองถิ่น 

๑๕,๒๕๘,๑๕๓.๑๘ ๒๔,๐๗๒,๐๐๐ ๒๖,๐๐๐,๐๐๐ 

รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองค์กรปกครองสวนทองถิ่น    

   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ๒๘,๙๘๐,๖๖๐.๗๙ ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ 

รวมรายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองค์กรปกครองสวนทองถิ่น ๒๘,๙๘๐,๖๖๐.๗๙ ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ 

รวม ๔๕,๓๕๗,๓๒๒.๔๔ ๔๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔๘,๐๐๐,๐๐๐ 
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๒.๒  รายจาย 

 

รายจาย 

รายรับจริง 

ปี ๒๕๕๘ 

ประมาณการ 

ปี ๒๕๕๘ 

ประมาณการ 

ปี ๒๕๕๙ 

จายจากงบประมาณ    

   งบกลาง ๑,๓๓๖,๒๓๗.๑๘ ๑,๙๖๐,๗๒๐ ๒,๐๖๒,๗๐๐ 

   งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน คาจางประจ้า และคาจาง

ชั่วคราว) 

๑๒,๙๕๔,๗๕๐ ๑๖,๕๑๐,๗๑๐ ๒๑,๗๒๒,๕๐๐ 

   งบด้าเนินงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุและ

หมวดคาสาธารณูปโภค) 

๖,๖๐๘,๘๖๘.๗๕ ๑๓,๕๑๗,๔๓๐ ๑๔,๘๙๕,๒๘๐ 

   งบลงทุน (หมวดคาครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งกอสราง) ๑,๑๔๑,๒๐๐ ๖,๙๔๖,๑๔๐ ๕,๗๖๙,๙๒๐ 

   งบรายจายอื่น (หมวดรายจายอื่น) - - - 

   งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) ๒,๒๔๓,๘๐๐ ๕,๐๖๕,๐๐๐ ๓,๕๔๙,๖๐๐ 

รวมรายจายจากงบประมาณ ๒๔,๒๘๔,๘๕๕.๙๓ ๔๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔๘,๐๐๐,๐๐๐๐ 

 

บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบรางเทศบัญญัติ งบประมาณรายจายประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ของเทศบาลต้าบล

น้้าโสม อ้าเภอน้้าโสม จังหวัดอุดรธานี 

ดาน ยอดรวม 

ดานบริหารงานทั่วไป  

          แผนงานบริหารงานทั่วไป ๑๔,๘๕๗,๐๘๐ 
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          แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๒,๒๔๕,๒๐๐ 

ดานบริการชุมชนและสังคม  

          แผนงานการศึกษา ๑๓,๖๒๗,๒๒๐ 

          แผนงานสาธารณสุข ๔,๗๔๑,๖๐๐ 

          แผนงานสังคมสงเคราะห์ ๑,๒๓๗,๒๔๐ 

          แผนงานเคหะและชุมชน ๒,๑๒๖,๙๒๐ 

          แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน ๓,๗๑๐,๘๐๐ 

          แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ ๓๔๕,๐๐๐ 

ดานการเศรษฐกิจ  

          แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๓,๐๔๖,๒๔๐ 

ดานการด้าเนินงานอื่น  

          แผนงานงบกลาง ๒,๐๖๒,๗๐๐ 

งบประมาณรายจายทั้งสิ้น ๔๘,๐๐๐,๐๐๐ 

 

นายขันตี   มีโสภา   -  ตามท่ีทานนายกเทศมนตรีไดแถลงงบประมาณประจ้าปีงบประมาณ  

ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๙ มานั้น ไมทราบวาที่ประชุมเห็นเป็นเชนใดขอใหสมาชิกสภาเทศบาลได

ตรวจดูวาเป็นไปตามที่ทานนายกเทศมนตรีไดแถลงหรือไม     ขอเชิญปลัดเทศบาล 

นายณัฐพงศ์  ขจรนาม  -  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผูบริหาร ก้านัน 

ปลัดเทศบาล   ผูใหญบาน และผูเขารวมประชุม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย 

ขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๒ พ.ศ. 

๒๕๕๔)  ขอ ๔๕ ญัตติที่ประชุมสภาทองถิ่นตองพิจารณาเป็นสามวาระ แตที่ประชุม

สภา ทองถิ่นจะอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได 
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ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียวผูบริหารทองถิ่นหรือสมาชิกสภาทองถิ่น

จ้านวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจ้านวนผูที่อยูในที่ประชุมจะเป็นผูเสนอก็ได  เมื่อที่

ประชุมสภาทองถิ่นอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดเดียวแลว  การพิจารณาวาระที่

สองนั้นใหที่ประชุมสภาทองถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยใหประธานที่

ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

ญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไมได  และใน

การพิจารณาวาระที่สอง  ใหก้าหนดระยะเวลาเสนอค้าแปรญัตติไวไมนอยกวายี่สิบสี่

ชั่วโมงนับแตสภาทองถิ่นมีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณนั้น 

ขอ ๔๗ ในการพิจารณาญัตติรางขอบัญญัติวาระที่หนึ่ง ใหที่ประชุมสภา

ทองถิ่นปรึกษาในหลักการแหงรางขอบัญญัติและลงมติวาจะรับหลักการแหงราง

ขอบัญญัตินั้นหรือไม หากมีสมาชิกสภาทองถิ่นประสงค์จะอภิปราย หามไมใหลงมติ

กอนที่สมาชิกสภาทองถิ่นไดอภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแลว 

เพ่ือประโยชน์แกการพิจารณารางขอบัญญัติวาระที่หนึ่ง สภาทองถิ่นจะให

คณะกรรมการสภาทองถิ่นพิจารณากอนรับหลักการก็ได 

 จึงขอใหทางทานสมาชิกสภาเทศบาลไดตรวจดูรางเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ วาทางคณะผูบริหารไดจัดท้าถูกตอง

หรือไม 

นายขันตี  มีโสภา   - ตามท่ี นายกเทศมนตรีไดแถลงงบประมาณรายจายประจ้าปี พ.ศ. ๒๕๕๙  

ประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาไดตรวจดูรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจ้าปี 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการ

ประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ ๔๕ และขอ 

๔๗ ที่เลขานุการสภาไดชี้แจงรายละเอียดไปแลวนั้น ผมขอใหที่ประชุมไดพิจารณาวา

เห็นควรรับหลักการหรือไม ถาที่ประชุมสภาเห็นชอบรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ผมขอมติที่ประชุม  โปรดยก

มือ  

ที่ประชุม   -  มีมติรับหลักการรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจ้าปี 

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  จ้านวน  ๑๑  เสียง 
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นายขันตี  มีโสภา   - เมื่อที่ประชุมมีมติรับหลักการแลว ผมขอเสนอดังนี้เพ่ือใหเป็นไปตาม 

ประธานสภาเทศบาล ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗ 

และแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ ๔๕ วรรคสาม ญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณ

จะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไมได และในการพิจารณา วาระที่สอง ใหก้าหนด

ระยะเวลาเสนอค้าแปรญัตติไวไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแตสภาทองถิ่นมีมติรับ

หลักการแหงรางขอบัญญัตินั้น ขอ ๔๙ วรรคหนึ่ง ญัตติรางขอบัญญัติที่สภาทองถิ่น

ลงมติรับหลักการแลว ถาจะตองสงใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให

ประธานสภาทองถิ่นสงรางขอบัญญัตินั้นไปใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดย

ละเอียด และที่ประชุมสภาทองถิ่นจะตองก้าหนดระยะเวลาเสนอค้าแปรญัตติตอ

คณะกรรมการแปรญัตติดวย ใหที่ประชุมสภาเทศบาลก้าหนดระยะเวลาเสนอค้า

แปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติ คือไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแตสภามีมติรับ

หลักการแหงเทศบัญญัติ ผมขอเสนอใหเสนอค้าแปรัตติในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

ไมทราบวาที่ประชุมเห็นเป็นเชนไร 

ที่ประชุม    -  เห็นชอบตามที่ประธานสภาเทศบาล 

นายขัน  มีโสภา   -  ส้าหรับคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติและคณะกรรมการตรวจ

ประธานสภาเทศบาล  รายงานการประชุมไมทราบวาที่ประชุมสภาจะเปลี่ยนคณะกรรมการชุดใหมหรือไม  

    หรือจะคงไว 

    คณะกรรมการชุดเดิม คณะกรรมการชุดเดิมมีดังนี้ 

คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ 

๑. นายพศิน  นันทกุล  ประธานกรรมการ 
๒. นายปริญญา  ศรีบุญเรือง กรรมการ 
๓. นายสุนี  สนสุรัตน์ กรรมการ 
๔. นางเยาวรัตน์ บุญแสง  กรรมการ 
๕. นายขวัญชัย  ขันสี  กรรมการ/เลขานุการ 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

๑. นายเจตสิก  เทพบุปผา ประธานกรรมการ 
๒. นายปริญญา  ศรีบุญเรือง กรรมการ 
๓. นายสุขสัญ  ดีลุนชัย  กรรมการ 
๔. นายพศิน  นันทกุล  กรรมการ 
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๕. นายขวัญชัย  ขันสี  กรรมการ/เลขานุการ 
นายขัน  มีโสภา   -  ไมทราบวาที่ประชุมสภาเทศบาลมีความเห็นเป็นเชนไรเห็นควรคงไวประธานสภา

เทศบาล    คณะกรรมการชุดเดิมหรือไม ถาท่ีประชุมสภาเห็นชอบที่จะคงไว 

คณะกรรมการชุดเดิมผมขอมติที่ประชุมสภา โปรดยกมือ 

ที่ประชุม   -  มีมติเห็นชอบคงไวคณะกรรมการชุดเดิม จ้านวน  ๙  เสียง 

นายขันตี  มีโสภา   -  ส้าหรับการประชุมสภาเพ่ือพิจารณาในวาระที่ ๒ (ข้ันแปรญัตติ) และ 

ประธานสภาเทศบาล วาระท่ี ๓ (ข้ันลงมติ) ทางสภาเทศบาลขอก้าหนดการประชุมสภาเทศบาลในวัน

พฤหัสบดี ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ไมทราบวาที่ประชุมเห็นเป็นเชนไร 

ที่ประชุม   -  เห็นชอบตามที่เสนอ 

นายขันตี  มีโสภา   -  ขณะนี้เวลา ๑๒.๑๐ น. ผมขอพักการประชุมสภาเทศบาลและใหมีการ 

ประธานสภาเทศบาล  ประชุมสภาเทศบาลอีกครั้งในชวงบาย เวลา ๑๕.๐๐ น. 

พักการประชุมสภาเทศบาลเวลา  ๑๒.๑๕ น. 

เริ่มการประชุมสภาเทศบาลเวลา  ๑๕.๑๐ น. 

    ๔.๒  เรื่อง พิจารณารางเทศบัญญัติเทศบาลต้าบลน้้าโสม เรื่องการ 

ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

นายขันตี  มีโสภา   -  ระเบียบวาระท่ีสี่เรื่องที่สี่จุดสองเรื่อง พิจารณารางเทศบัญญัติเทศบาล 

ประธานสภาเทศบาล  ต้าบลน้้าโสม เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๘ 

    ขอเชิญนายกเทศมนตรีชี้แจง 

นายฎ้าริ  หงษาพันธ์  -  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ก้านัน ผูใหญบาน และ 

นายกเทศมนตรี ผูเขารวมประชุมทุกทาน ขอใหทุกทานดูใบสมัครที่แจกใหใบสมัคร   การพัฒนา

คุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอม องค์กรปกครองสวนทองถิ่น ของกรม

อนามัย กระทรวงสาธารณสุข จะมีอยู ๙ ดานแตทางเทศบาลไดคัดเลือกในดานที่

ส้าคัญกอน ๔ ดาน คือ ดานตลาด ดานการก้าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ดานวาดวย

เหตุร้าคาญ ดานการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายตอสุขภาพ เทศบาลต้าบลน้้าโสม

จึงไดด้าเนินการจัดท้ารางเทศบัญญัติเทศบาลต้าบลน้้าโสม ขึ้นเพ่ือใหสภาเทศบาลได
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พิจารณา ขอใหสภาเทศบาลไดพิจารณารับหลักการรางเทศบัญญัติเทศบาลต้าบลน้้า

สม เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นล้าดับแรก  

นายขันตี  มีโสภา   -  เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลไดตรวจดูรางเทศบัญญัติเทศบาลต้าบล     ประธานสภา

เทศบาล    น้้าโสม เรือง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๘ แลว 

ไมทราบวาที่ประชุมมีความเห็นเป็นเชนไรเห็นชอบรับหลักการรางเทศบัญญัติ

เทศบาลต้าบลน้้าโสม เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๘ 

หรือไมขอมติที่ประชุม โปรดยกมือ 

ที่ประชุม -  มีมติเห็นชอบรับหลักการ รางเทศบัญญัติเทศบาลต้าบลน้้าโสม      เรื่อง การ

ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายตอสุขภาพพ.ศ.๒๕๕๘      จ้านวน  ๑๑  เสียง 

 

๔.๓  เรื่อง พิจารณารางเทศบัญญัติเทศบาลต้าบลน้้าโสม เรื่องการ 

การก้าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๘ 

นายขันตี  มีโสภา   -  ระเบียบวาระท่ีสี่เรื่องที่สี่จุดสามเรื่อง พิจารณารางเทศบัญญัติเทศบาล 

ประธานสภาเทศบาล  ต้าบลน้้าโสม เรื่อง การก้าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๘ 

    ขอเชิญนายกเทศมนตรีชี้แจง 

นายฎ้าริ  หงษาพันธ์  -  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ก้านัน ผูใหญบาน และ 

นายกเทศมนตรี ผูเขารวมประชุม โดยทีเป็นการสมควรเทศบาลต้าบลน้้าโสม จึงไดจัดท้ารางเทศ

บัญญัติเทศบาลต้าบลน้้าโสม เรื่อง การก้าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต การขอตออายุใบอนุญาต การ

ขอใบแทนใบอนุญาตและคาธรรมเนียมในการบริการก้าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย และ

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการควบคุม การปฏิบัติ การเก็บขน ขนถายสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

เพ่ือปูองกันไมใหเกิดเหตุเดือดรอนร้าคาญปูองกันการแพรระบาดของโรคอันเกิดจาก

สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา ๖๐ แหงพระราชบัญญัติ

เทศบาล พุทธศักราช ๒๔๙๖ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบ

มาตรา ๔,๗,๑๘,๑๙,๒๐,๖๑,๖๘,๗๑,๗๓ และมาตรา ๘๔ แหงพระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข พุทธศักราช ๒๕๓๕,กฎกระทรวง (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๓๖ และ
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กฎกระทรวงวาดวยมูลฝอยติดเชื้อ            พ.ศ. ๒๕๔๕ ออกตามความใน

พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพุทธศักราช ๒๕๓๕ จึงขอเสนอในที่ประชุมสภาได

พิจารณารับหลักการรางเทศบัญญัติดังกลาว 

นายขันตี  มีโสภา   -  ตามท่ีทานนายกเทศมนตรีไดชี้แจงและทานสมาชิกสภาไดตรวจดูแลวนั้น 

ประธานสภาเทศบาล  ไมทราบวาที่ประชุมมีความเห็นเป็นอยางไรเห็นชอบที่จะรับหลักการรางเทศบัญญัติ

เทศบาล 

    ต้าบลน้้าโสม เรื่อง การก้าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย   พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือไมสมาชิกสภา

เทศบาล 

    ทานใดเห็นชอบผมขอมติที่ประชุม  โปรดยกมือ 

ที่ประชุม    - มีมติเห็นชอบรับหลักการรางเทศบัญญัติเทศบาลต้าบลน้้าโสม เรื่องการ 

ก้าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๘  จ้านวน  ๑๑  เสียง 

๔.๔  เรื่อง พิจารณารางเทศบัญญัติเทศบาลต้าบลน้้าโสม เรื่องตลาด พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

นายขันตี  มีโสภา   -  ระเบียบวาระท่ีสี่เรื่องที่สี่จุดสี่เรื่อง พิจารณารางเทศบัญญัติเทศบาล 

ประธานสภาเทศบาล  ต้าบลน้้าโสม เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๕๘ ขอใหสมาชิกสภาเทศบาลไดตรวจดู 

รางเทศบัญญัติดังกลาววาถูกตองหรือไม และขอเชิญทานนายกเทศมนตรีไดชี้แจง 

นายฎ้าริ  หงษาพันธ์  -  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ก้านัน ผูใหญบาน และ 

นายกเทศมนตรี ผูเขารวมประชุมทุกทาน โดยที่เป็นการสมควรเทศบาลต้าบลน้้าโสมไดจัดท้ารางเทศ

บัญญัติเทศบาลต้าบลน้้าโสม เรื่องตลาด พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือใชบังคับในเขตเทศบาล

ต้าบลน้้าโสม อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา ๖๐ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล 

พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑๓)        พ.ศ.๒๕๕๒ ประกอบกับมาตรา ๓๕ 

มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 

๒๕๓๕ แกไขเพ่ิมเติมถึง      (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ อันมีบทบัญญัติบางประการ

เกี่ยวกับการจ้ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งมาตรา ๒๙ มาตรา 

๓๒ มาตรา๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ บัญญัติใหกระท้าไดโดยอาศัยอ้านาจตามบทบัญญัติ

แหงกฎหมาย โดยไดรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต้าบลน้้าโสม และผูวา
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ราชการจังหวัดอุดรธานี จึงไดน้าเสนอในที่ประชุมสภาเทศบาลไดพิจารณารับ

หลักการรางเทศบัญญัติดังกลาว 

นายขันตี  มีโสภา   -  ตามท่ีทานนายกเทศมนตรีไดชี้แจงและทานสมาชิกสภาไดตรวจดูแลวนั้น 

ประธานสภาเทศบาล  ไมทราบวาที่ประชุมมีความเห็นเป็นอยางไรเห็นชอบที่จะรับหลักการรางเทศ 

บัญญัติเทศบาลต้าบลน้้าโสม เรื่อง ตลาด   พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือไมสมาชิกสภาเทศบาล

ทานใดเห็นชอบผมขอมติที่ประชุม  โปรดยกมือ 

ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบรับหลักการรางเทศบัญญัติเทศบาลต้าบลน้้าโสม       เรื่องตลาด 

พ.ศ. ๒๕๕๘  จ้านวน  ๑๑  เสียง 

๔.๕  เรื่อง พิจารณารางเทศบัญญัติเทศบาลต้าบลน้้าโสม เรื่องตลาด พ.ศ. ๒๕๕๘ 

นายขันตี  มีโสภา   -  ระเบียบวาระท่ีสี่เรื่องที่สี่จุดหาเรื่อง พิจารณารางเทศบัญญัติเทศบาล 

ประธานสภาเทศบาล ต้าบลน้้าโสม เรื่อง วาดวยเหตุร้าคาญ พ.ศ. ๒๕๕๘ ขอใหสมาชิกสภาเทศบาลได

ตรวจดูรางเทศบัญญัติดังกลาววาถูกตองหรือไม และขอเชิญทานนายกเทศมนตรีได

ชี้แจง 

นายฎ้าริ  หงษาพันธ์  -  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ก้านัน ผูใหญบาน และ 

นายกเทศมนตรี ผูเขารวมประชุม โดยที่เป็นการสมควรเทศบาลต้าบลน้้าโสมไดจัดท้ารางเทศบัญญัติ

เทศบาลต้าบลน้้าโสม เรื่อง วาดวยเหตุร้าคาญ พ.ศ. ๒๕๕๘ อาศัยอ้านาจตามความ

ในมาตรา ๗๑ ประกอบกับมาตรา ๖๗(๓) แหงพระราชบัญญัติสภาต้าบลและ

เทศบาลต้าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต้าบลและ

เทศบาลต้าบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖และมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ

จ้ากัดสิทธิเสรีภาพของบุคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ 

มาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักไทย บัญญัติใหกระท้าไดโดยอาศัย

อ้านาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย โดยไดรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต้าบล  

น้้าโสม และผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี จึงไดน้าเสนอในที่ประชุมสภาเทศบาลได

พิจารณารับหลักการรางเทศบัญญัติดังกลาว 

นายขันตี  มีโสภา   -  ตามท่ีทานนายกเทศมนตรีไดชี้แจงและทานสมาชิกสภาไดตรวจดูแลวนั้น 
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ประธานสภาเทศบาล  ไมทราบวาที่ประชุมมีความเห็นเป็นอยางไรเห็นชอบที่จะรับหลักการรางเทศ 

บัญญัติเทศบาลต้าบลน้้าโสม เรื่อง วาดวยเหตุร้าคาญ   พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือไมสมาชิก

สภาเทศบาลทานใดเห็นชอบผมขอมติที่ประชุม  โปรดยกมือ 

ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบรับหลักการรางเทศบัญญัติเทศบาลต้าบลน้้าโสม       เรื่องวาดวย

เหตุร้าคาญ พ.ศ. ๒๕๕๘  จ้านวน  ๑๑  เสียง 

 ๔.๖ เรื่อง ขอโอนงบประมาณเพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ 

ส้าหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอขนาดไมนอยกวา ๑๘.๕ นิ้ว) ราคา ๒๓,๐๐๐ 

บาท จ้านวน ๒ เครื่อง เป็นเงิน ๔๖,๐๐๐ บาท (กองการศึกษา)  

นายขันตี  มีโสภา   -  ระเบียบวาระท่ีสี่เรื่องที่สี่จุดหก เรื่อง ขอโอนงบประมาณเพ่ือจัดซื้อ 

ประธานสภาเทศบาล ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอ

ขนาดไมนอยกวา ๑๘.๕ นิ้ว) ราคา ๒๓,๐๐๐ บาท จ้านวน ๒ เครื่อง เป็นเงิน 

๔๖,๐๐๐ บาท (กองการศึกษา) ขอเชิญเจาหนาที่ชี้แจง 

นางสาวอรวรรณ  ชื่นวานร -  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผูบริหาร ก้านัน  

รักษาการ ผอ.กองการศึกษา ผูใหญบาน และผูเขารวมประชุมทุกทาน เนื่องจากกองการศึกษา มีบุคลากรเพ่ิม ๒ 

อัตรา ราย นายสุรศักดิ์  ฉิมรัมย์ ต้าแหนงเจาพนักงานธุรการ และนางสาวปรียกมล  

ขจรนาม ต้าแหนงผูชวยบุคลากร ซึ่งมีความจ้าเป็นตองใชคอมพิวเตอร์ในการ

ปฏิบัติงาน จึงท้าใหเครื่องคอมพิวเตอร์มีไมเพียงพอส้าหรับใชในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้

เทศบาลต้าบลน้้าโสม ไมไดมีการตั้งงบประมาณไวในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจ้าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือใหการด้าเนินงานเป็นไปดวยความเรียบรอยเป็นปกติ จึง

ขออนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ 

ส้าหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอขนาดไมนอยกวา ๑๘.๕ นิ้ว) ราคา ๒๓,๐๐๐ 

บาท จ้านวน ๒ เครื่อง เป็นเงิน ๔๖,๐๐๐ บาท คุณลักษณะพ้ืนฐานตามเกณฑ์ราคา

กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ้าปี ๒๕๕๘ หนา ๔ ขอ 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามท่ีไดแจกใหทานในที่ประชุม 

 โอนลด 

 จากเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจ้าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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 งบด้าเนินการ หนา ๑๔๒ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

หมวดคาใชสอยประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ

รายจายอ่ืนๆ (๑) โครงการสงเสริมความเป็นเลิศทางดานกีฬาเพ่ือจายเป็นคาใชจาย

ในการสงทีมนักกีฬา เขาแขงขันกีฬาตางๆ ระดับต้าบล/อ้าเภอ ระดับจังหวัด อาทิ 

คาชุดกีฬา อุปกรณ์กีฬา คาเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา คาพาหนะเดินทาง สนับสนุนการเป็น

เจาภาพกีฬาเทศบาลสัมพันธ์และคาใชจายอ่ืนๆ ตามโครงการ เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ 

บาท (ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและสันทนาการ/งานกีฬาและสันทนา

การ) และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี งบประมาณคงเหลือกอนโอน เป็นเงิน 

๔๐,๐๐๐ บาท ขอโอนลดเป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน เป็น

เงิน ๐ บาท 

 งบด้าเนินการ หนา ๑๒๑ แผนงานการศึกษา หมวดคาใชสอย ประเภทคา

บ้ารุงรักษาและซอมแซม เพ่ือจายเป็นคาบ้ารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑ์ และ

สิ่งกอสรางตางๆ เชน ยานพาหนะ เครื่องพิมพ์ดีด โต฿ะ เกา อ้ี คอมพิวเตอร์ 

สิ่งกอสรางของเทศบาล ฯลฯ เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท ปรากฏในแผนงานการศึกษา/

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ขอโอนลดเป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท งบประมาณ

คงเหลือหลังโอน ๔,๐๐๐ บาท รวมขอโอนงบประมาณครั้งนี้  เป็นเงินทั้งสิ้น 

๔๖,๐๐๐ บาท 

โอนเพิ่ม 

หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดซื้อ

เครื่องคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอขนาดไมนอยกวา ๑๘.๕ 

นิ้ว) ราคา ๒๓,๐๐๐ บาท จ้านวน ๒ เครื่อง เป็นเงิน ๔๖,๐๐๐ บาท 

จึงขอเสนอในที่ประชุมสภาเทศบาลเพื่อใหที่ประชุมสภาไดพิจารณาใหความเห็นชอบ

ขอบคุณคะ 

นายขันตี  มีโสภา   -  ตามท่ีเจาหนาที่ไดชี้แจงมานั้นไมทราบวาที่ประชุมมีความเห็นเป็นเชนไร 

ประธานสภาเทศบาล  เห็นชอบใหโอนงบประมาณดังกลาวหรือไมอยางไร สมาชิกสภาเทศบาล 

ทานใดเห็นชอบใหโอนงบประมาณดังกลาว ขอมติที่ประชุม โปรดยกมือ 

ที่ประชุม   -  มีมติเห็นชอบใหโอนงบประมาณดังกลาว  จ้านวน  ๑๑  เสียง 
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๔.๗ เรื่อง รับโอนศูนย์อบรมเด็กกอนเกณฑ์วัดเกาะแกวชัยมงคล มาสังกัดเทศบาล

ต้าบลน้้าโสม 

นายขันตี  มีโสภา   -  ระเบียบวาระท่ีสี่เรื่องที่สี่จุดเจ็ด เรื่อง รับโอนศูนย์อบรมเด็กกอนเกณฑ ์

ประธานสภาเทศบาล  วัดเกาะแกวชัยมงคล มาสังกัดเทศบาลต้าบลน้้าโสม ขอเชิญเจาหนาที่ชี้แจง 

นางสาวอรวรรณ  ชื่นวานร -  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผูบริหาร ก้านัน  

รักษาการ ผอ.กองการศึกษา  ผูใหญบาน และผูเขารวมประชุมทุกทาน เนื่องดวยเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน  

๒๕๕๒ คณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์เด็กวัดเกาะแกชัยมงคล ไดเลือกแนว

ทางการบริหารจัดการศูนย์เด็ก รูปแบบที่ ๓ คือบริหารจัดการเองและออกจากสังกัด

เทศบาลต้าบลน้้าโสม แตระยะตอมาการบริหารจัดการรูปแบบที่ ๓ ไดประสบปัญหา

และอุปสรรคในดานการบริหารจัดการหลายประการ เพื่อแกปัญหาและอุปสรรคใน

การบริหารจัดการคณะกรรมการบริหารศูนย์เด็กวัดเกาะแกวชัยมงคล จึงขอยายจาก

การบริหารจัดการรูปแบบที่ ๓ เป็นการบริหารจัดการรูปแบบที่ ๑ เพ่ือมาสังกัด

เทศบาลต้าบลน้้าโสม ขอใหที่ประชุมสภาเทศบาลไดพิจารณาดวย 

นายขันตี  มีโสภา   -  ตามท่ีเจาหนาที่ไดชี้แจงมานั้นไมทราบวาที่ประชุมมีความเห็นเป็นอยางไร 

ประธานสภาเทศบาล 

นายพศิน  นันทกุล -  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผูบริหาร ก้านัน  

สมาชิกสภาเทศบาล ผูใหญบาน และผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผมนายพศิน  นันทกุล สมาชิกสภา

เทศบาลต้าบลน้้าโสม  เขต ๒ เรื่องรับโอนศูนย์อบรมเด็กกอนเกณฑ์วัดเกาะแกวชัย

มงคล มาสังกัดเทศบาลต้าบลน้้าโสม ผมขอเสนอใหตัวแทนศูนย์หรือกรรมการศูนย์

ไดมาชี้แจงเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นและท้าไมถึงอยากกลับมาสังกัดเทศบาล 

นายขันตี  มีโสภา   -  ขอเชิญเจาหนาที่ประจ้าศูนย์อบรมเด็กกอนเกณฑ์วัดเกาะแกวชัยมงคล 

ประธานสภาเทศบาล  ชี้แจง 

นางเตรียมใจ     -  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผูบริหาร และ 

เจาหนาที่ประจ้าศูนย์  ผูเขารวมประชุมทุกทาน จากการบริหารจัดการรูปแบบที่ ๓ คือการบริหาร 

จัดการเอง ไดมีปัญหาคือการไดรับคาตอบแทน การเบิกจายลาชา ตองรองบจาก

สวนกลาง ขาดความกาวหนา การบรรจุเขารับราชการ ไมไดรับการฝึกอบรม อยาง

ศูนย์อ่ืน และขาดวัสดุอุปกรณ์ในการเรียนการสอน การที่อยากเขามาสังกัดเทศบาล

ต้าบลน้้าโสม ก็เพ่ือเป็นการแกไขปัญหาตางๆและเพ่ือความกาวหนาของบุคลากร
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ดวยจึงขอใหที่ประชุมสภาเทศบาลไดพิจารณารับโอนศูนย์อบรมเด็กกอนเกณฑ์วัด

เกาะแกวชัยมงคล มาสังกัดเทศบาลต้าบลน้้าโสม ขอขอบคุณคะ 

นายขันตี  มีโสภา   -  ตามที่เจาหนาที่ไดชี้แจงมานั้นไมทราบวาที่ประชุมมีความเห็นเป็นอยางไร

ประธานสภาเทศบาล  เห็นชอบที่จะรับโอนศูนย์อบรมเด็กกอนเกณฑ์วัดเกาะแกวชัยมงคล   มาสังกัด 

    เทศบาลต้าบลน้้าโสม หรือไมสมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นที่จะรับโอน ผมขอมติที่

ประชุม โปรดยกเมือ 

ที่ประชุม   - มีมติเห็นชอบรับโอนศูนย์อบรมเด็กกอนเกณฑ์วัดเกาะแกวชัยมงคล         

มาสังกัดเทศบาลต้าบลน้้าโสม  จ้านวน  ๑๐  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๕   -  เรื่องอ่ืนฯ 

นายขันตี  มีโสภา   -  ระเบียบวาระท่ีหาเรื่องอ่ืนที่ประชุมมีทานใดที่จะเสนอหรือไมถาไมมีผม 

ประธานสภาฯ   ขอปิดการประชุม 

 เลิกประชุมเวลา  ๑๗.๔๕   น. 

(ลงชื่อ)     ไชย์วัตธ์   มูลเสนา     ผูพิมพ์/ทานรายงานการประชุม 

           (นายไชย์วัตธ์    มูลเสนา) 

 ต้าแหนง    เจาพนักงานธุรการ 

     (ลงชื่อ)   ณัฐพงศ์     ขจรนาม  ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 

              (นายณัฐพงศ์    ขจรนาม) 

     ต้าแหนง   เลขานุการสภาเทศบาลต้าบลน้้าโสม 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

(ลงชื่อ)   เจตสิก  เทพบุปผา ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

         (นายเจตสิก   เทพบุปผา) 

(ลงชื่อ)  ปริญญา  ศรีบุญเรือง กรรมการ 

         (นายปริญญา  ศรีบุญเรือง) 
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(ลงชื่อ)  สุขสัญ  ดีลุนชัย  กรรมการ 

         (นายสุขสัญ  ดีลุนชัย) 

ลงชื่อ)   พศิน  นันทกุล    กรรมการ 

        (นายพศิน  นันทกุล) 

ลงชื่อ)   ขวัญชัย  ขันสี  กรรมการ/เลขานุการ 

        (นายขวัญชัย  ขันสี)  
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   ส้าเนา 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต้าบลน้้าโสมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓   

 ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ 

เมื่อวันที่  ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๕๘    

ณ    หองประชุมสภาเทศบาลต้าบลน้้าโสม   

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

ผูมาประชุม 

๑.นายขันตี  มีโสภา  ประธานสภาเทศบาลต้าบลน้้าโสม 
๒.นายสมพร  ดวงทา  รองประธานสภาเทศบาลต้าบลน้้าโสม 
๓.นายปริญญา   ศรีบุญเรีอง สมาชิกสภาเทศบาลต้าบลน้้าโสม 
๔.นายสุขสัญ  ดีลุนชัย  สมาชิกสภาเทศบาลต้าบลน้้าโสม 
๕.นายสุน ี  สนสุรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาลต้าบลน้้าโสม 
๖.นายขวัญชัย  ขันสี  สมาชิกสภาเทศบาลต้าบลน้้าโสม 
๗.นายสมจิต   โสมทอง  สมาชิกสภาเทศบาลต้าบลน้้าโสม 
๘.นายพศิน  นันทกุล  สมาชิกสภาเทศบาลต้าบลน้้าโสม  
๙นายค้าพัน  ภูหนององค์ สมาชิกสภาเทศบาลต้าบลน้้าโสม 
๑๐.นางธนพร  ฤทธิ์อวน สมาชิกสภาเทศบาลต้าบลน้้าโสม 
๑๑.นางเยาวรัตน์ บุญแสง  สมาชิกสภาเทศบาลต้าบลน้้าโสม 
๑๒.นายเจตสิก  เทพบุปผา สมาชิกสภาเทศบาลต้าบลน้้าโสม 

๑๓.นายณัฐพงศ์  ขจรนาม  ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภา 

ผูไมมาประชุม 

 ไมมี 

ผูเขารวมประชุม 

๑.นายฎ้าริ     หงษาพันธ์ นายกเทศมนตรีต้าบลน้้าโสม 
๒.นายศรีนวน  เสาทองดี รองนายกเทศมนตรีต้าบลน้้าโสม 
๓.นายทวีศักดิ์  อาจหาญ รองนายกเทศมนตรีต้าบลน้้าโสม 
๔.นายอุดม  จันทร์สงเคราะห์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต้าบลน้้าโสม 
๕.นายประสงค์  ศรีวิรัตน์  เลขานุการนายกเทศมนตรีต้าบลน้้าโสม 
๖.นางสาวภักด ี  พหลทัพ  นักบริหารงานทั่วไป 
๗.นางสาวธนภคพร นูกลึง  ผูอ้านวยการกองสวัสดิการสังคม 
๘.นายอาเขตต์  ปิ่นสุวรรณ รักษาการผูอ้านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
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๙.นางสาวอรวรรณ ชื่นวานร  รักษาการผูอ้านวยการกองการศึกษา 
๑๐.นางพรทิพย์  เรืองเศรษฐี ผูอ้านวยการกองคลัง 
๑๑.นางสรัญญา  มิ่งเมือง  หัวหนาส้านักปลัด 
๑๒.นายจักรินทร์  เรืองศรี  รักษาการผูอ้านวยการกองชาง 

๑๓.นายไชย์วัตธ ์  มูลเสนา  เจาพนักงานธุรการ 

 

เริ่มประชุมเวลา    ๐๙.๔๕   น. 

นายณัฐพงศ์   ขจรนาม     -  เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมแลว ขอเชิญประธานสภา 

ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาฯ เทศบาลต้าบลน้้าโสม เปิดการประชุมสภาตามระเบียบวาระตอไป 

นายขันตี  มีโสภา   -  เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลครบองค์ประชุมแลวผมขอเปิดประชุมสภา       

ประธานสภาเทศบาล การประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจ้าปี 

๒๕๕๘  วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ หองประชุมสภาเทศบาลต้าบลน้้าโสม เพ่ือให

ที่ประชุมรวมกันพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง ที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

นายขันตี  มีโสภา   -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น 

ประธานสภาเทศบาล  พ.ศ. ๒๕๔๗ (แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔) ขอ ๑๑๘ ในที ่

ประชุมสภาทองถิ่น หามผูใดกระท้าการดังตอไปนี้ 

(๑) ใชถอยค้าไมสุภาพ กลาวค้าหยาบ เสียดสี หรือใสราย 
(๒) แสดงกิริยาอันพึงรังเกียจ 
(๓) กอกวนความสงบเรียบรอย หรือกระท้าใหเสื่อมเสียเกียรติของที่ประชุม

สภาทองถิ่น หรือจงใจกระท้าการใดๆอันเป็นเหตุรบกวนกิจการของที่
ประชุมสภาทองถิ่น 

(๔) ขัดค้าสั่งของประธานสภาทองถิ่น 
ขอใหที่ประชุมสภาไดปฏิบัติตามระเบียบอยางเครงครัด 

ที่ประชุม    -  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว  
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นายขันตี  มีโสภา -  ระเบียบวาระท่ีสองเรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว  

ประธานสภาเทศบาล  ขอใหสมาชิกสภาเทศบาล ไดตรวจดูรายงานการประชุมสภาเทศบาลต้าบล 

น้้าโสม  สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจ้าปี ๒๕๕๘ วาเป็นไปตามที่ไดประชุม 

เมื่อวันที่  ๑๓  สิงหาคม  ๒๕๕๘ หรือไม มีสมาชิกสภาทานใดเห็นควรที่จะแกไขหรือ

เพ่ิมเติมหรือไม ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมชี้แจง 

นายขวัญชัย  ขันสี  -  เรียนประธานสภา คณะผูบริหาร สมาชิกสภา ก้านัน ผูใหญบาน และสมาชิกสภา

    เทศบาลผูเขารวมประชุมทุกทาน  ผมนายขวัญชัย  ขันสี  สมาชิกสภาเทศบาลต้าบล 

น้้าโสม เขต ๒ กระผมในฐานะคณะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการตรวจ

รายงานการประชุมสภาเทศบาล ตามท่ีคณะกรรมการไดด้าเนินการประชุมเพ่ือตรวจ

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต้าบลน้้าโสม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ 

ประจ้าปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ แลวนั้น ไมมีขอไหนที่จะตองแกไข

หรือเพ่ิมเติมแตอยางใดและจึงขอใหที่ประชุมสภาไดพิจารณาอีกครั้งวามีขอไหนที่

จะตองแกไขเพ่ิมเติมหรือไม 

นายขันตี  มีโสภา   - มีสมาชิกสภาทานใดท่ีจะเสนออีกหรือไมถาไมมีผมขอมติที่ประชุมสภาประธานสภา

เทศบาล    รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต้าบลน้้าโสม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓  

ครั้งที่ ๑ ประจ้าปี ๒๕๕๘ หรือไม โปรดยกมือ  

ที่ประชุม   - มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต้าบลน้้าโสม สมัยสามัญ  

สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจ้าปี  ๒๕๕๘  จ้านวน  ๑๑  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องเสนอใหที่ประชุมทราบ 

- ไมมี 
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่อง เสนอเพ่ือพิจารณา 

๔.๑ เรื่อง พิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจ้าปี ๒๕๕๙ วาระท่ีสอง

ขั้นแปรญัตติ และวาระท่ีสามขั้นลงมติ 

นายขันตี  มีโสภา - ระเบียบวาระท่ีสี่ขอสี่จุดหนึ่งเรื่อง พิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณ 

ประธานสภาเทศบาล  รายจายประจ้าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ วาระที่สองขั้นแปรญัตติ และวาระที่สามขั้นลงมติ

ตามที่ฝุายบริหารไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจ้าปีงบประมาณ 
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พ.ศ. ๒๕๕๙ มาเพ่ือใหสมาชิกสภาเทศบาลพิจารณา นั้น       ที่ประชุมสภาเทศบาล

ต้าบลน้้าโสม  มีมติรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจ้าปี 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นที่เรียบรอยแลว เมื่อครั้งสมัยประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 

๓ ครั้งที่ ๑  ประจ้าปี  ๒๕๕๘  เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ และในวันนี้มีการเปิด

ประชุมสภาเทศบาลต้าบลน้้าโสม อีกครั้ง เพ่ือเขาสูขั้นตอนของการพิจารณารางเทศ

บัญญัติงบประมาณรายจายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ในวาระที่ ๒ ขั้นแปร

ญัตติ และวาระที่ ๓ ขั้นลงมติ วาที่ประชุมสภาจะมีมติใหรางเทศบัญญัติฉบับนี้ ตรา

เป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจ้าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไดหรือไม 

การพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

วาระที่ ๒ การแปรญัตติ ขอเชิญ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ รายงานผลการ

แปรญัตติใหที่ประชุมไดรับทราบ         

นายพศิน  นันทกุล  -  เรียน ทานประธานสภาเทศบาล  คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  

สมาชิกสภาเทศบาล  และผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผมนายพศิน  นันทกุล สมาชิกสภาเทศบาลต้าบล

น้้าโสม เขต ๒  ในฐานะประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ขอรายงานผลการแปร

ญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจ้าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนี้ 

ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลต้าบลน้้าโสม  ไดก้าหนดระยะเวลาในการเสนอค้าแปร

ญัตติ เป็นจ้านวน ๔ วัน นั้น  ปรากฏวา ไมมีสมาชิกสภาเทศบาล ทานใดยื่นเสนอค้า

แปรญัตติ  และคณะกรรมการแปรญัตติไดมีการประชุมเพ่ือพิจารณารวมกันแลว 

เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ เห็นวางบประมาณรายจายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๙ ที่คณะผูบริหารตั้งจายแตละรายการมีความเหมาะสมแลว  จึงไมไดมีการ

แปรญัตติลดรายจายในรายการใด และขอยืนยันในรางเทศบัญญัติฉบับเดิม ครับ 

นายณัฐพงศ์  ขจรนาม  -  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผูบริหาร และ  

ปลัดเทศบาล/เลขานุการ  ผูเขารวมประชุมทุกทาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการ

ประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗(แกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่๒ พ.ศ. ๒๕๕๔)ขอ ๕๐ เมื่อ

คณะกรรมการแปรญัตติไดพิจารณาแลว จะตองเสนอรางขอบัญญัตินั้นตามรางเดิม

และตามที่มีการแกไขเพ่ิมเติม พรอมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นตอ

ประธานสภาทองถิ่น รายงานนั้นอยางนอยจะตองระบุวาไดมีหรือไมมีการแก ไข

เพ่ิมเติมในตอนหรือขอใดบาง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติ
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เกี่ยวดวยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปร

ญัตติ ตลอดจนการสงวนค้าแปรญัตติดวย และใหประธานสภาทองถิ่นสงรายงานนั้น

แกสมาชิกสภา 

  ทองถิ่นไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมงกอนวันประชุมพิจารณา เวนแตกรณีตองพิจารณา

เป็นการดวน 

   ใหคณะกรรมการแปรญัตติไปรวมประชุมสภาทองถิ่นดวย เพ่ือแถลง

ประกอบรายงานหรือชี้แจงขอสงสัยตางๆเก่ียวกับรายงาน 

นายขันตี  มีโสภา  -  เมื่อไมมีสมาชิกทานใดยื่นเสนอค้าแปรญัตติ  และคณะกรรมการแปร 

ประธานสภาเทศบาล  ญัตติไดพิจารณาแลวเห็นวา งบประมาณรายจายที่คณะผูบริหารตั้งจาย   แตละ

รายการ มีความเหมาะสมแลว จึงไมไดมีการแปรญัตติลดรายจายในรายการใด และ

ยืนยันในรางเทศบัญญัติฉบับเดิมดังนั้น  การพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจายฉบับนี้  ไดผานขั้นตอนของการพิจารณาในวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ เป็นที่

เรียบรอยแลว ตอไปเป็นการพิจารณาใน วาระที่ ๓ ขั้นลงมติ การพิจารณารางเทศ

บัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจ้าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙ วาระที่  ๓ ขั้นลง

มติ วาที่ประชุมสภาจะมีมติใหรางเทศบัญญัติฉบับนี้ตราเป็น เทศบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจ้าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   ไดหรือไม  ตอไปเป็นการขอมติที่

ประชุมสภา สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบใหรางเทศบัญญัติฉบับนี้ ตราเป็นเทศ

บัญญัติงบประมาณรายจายประจ้าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โปรดยกมือ  

มติที่ประชุม  -  มีมติเห็นชอบใหตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจ้าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๙  (ดวยคะแนนเสียง จ้านวน  ๑๑  เสียง) 

นายขันตี  มีโสภา   -  เมื่อสภาใหความเห็นชอบแลว ขอแจงเจาหนาที่ผูรับผิดชอบไดรายงานไป

ประธานสภาเทศบาล  ยังนายอ้าเภอน้้าโสม เพ่ือสงใหผูวาราชการจังหวัดอุดรธานีเพื่อพิจารณาอนุมัติ ตอไป 

๔.๒  เรื่อง ขออนุมัติกันเงินกรณีไมกอหนี้ผูกพัน หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งกอสราง

ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

นายขันตี  มีโสภา   - ระเบียบวาระท่ีสี่เรื่องที่สี่จุดสองเรื่อง ขออนุมัติกันเงินกรณีไมกอหนี้ผูกพัน 

ประธานสภาเทศบาล หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งกอสรางประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘     ขอเชิญ

เจาหนาที่ชี้แจง 

นางพรทิพย์  เรืองเศรษฐี  -  เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผูบริหาร และ 
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ผูอ้านวยการกองคลัง ผู เขารวมประชุมทุกทาน  เ พ่ือใหการด้าเนินงานถูกตองตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา

เงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๕๙ ในกรณีที่

มีรายจายหมวดคาครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน แตมีความ

จ้าเป็นจะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองค์กรปกครองสวนทองถิ่น รายงานขอ

อนุมัติกันเงินตอสภาทองถิ่นไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งปี 

  หากองค์กรปกครองสวนทองถิ่นยังมิไดด้าเนินการกอหนี้ผูกพันตามเงื่อนไข

ในวรรคหนึ่ง ใหขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงิน ไดไมเกินอีกหนึ่งปีตอสภาทองถิ่น 

หรือกรณีมีความจ้าเป็นตองแกไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกลาวที่ท้าให ลักษณะ 

ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสราง ใหขออนุมัติเปลี่ยนแปลง

และหรือขยายเวลาเบิกจายเงินไดไมเกินอีกหนึ่งปีตอสภาทองถิ่นแลวแตกรณี 

  กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจายเงินแลว หาก

ไมไดด้าเนินการหรือมีเงินเหลือจายจากเงินดังกลาว ใหเงินจ้านวนนั้นตกเป็นเงิน

สะสม 

  เนื่องจาก ไดขออนุมัติด้าเนินการจัดซื้อจัดจางแลวแตยังไมสามารถหา

ผูขาย/ผูรับจางได และบางโครงการงานกอสรางอยูระหวาง แกไขแบบแปลน จาก

กองชาง จึงขออนุมัติด้าเนินการกันเงินไวเป็นรายจายคางจาย กรณียังไมไดกอหนี้

ผูกพัน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ตามรายละเอียดดังนี้ 

 คาครุภัณฑ์ 

๑. เครื่องบันทึกเสียง ระบบดิจิตอล ic recorder ราคาตามทองตลาด 
งบประมาณตั้งไว ๓.๖๐๐ บาท เทศบัญญัติงบประมาณประจ้าปี 
๒๕๕๘ หนา ๑๐๒ 

๒. เครื่องสแกนลายนิ้วมือ งบประมาณตั้งไว ๑๒,๐๐๐ บาท   เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจ้าปี ๒๕๕๘ หนา ๑๐๒ 

๓. โต฿ะหมูบูชา งบประมาณตั้งไว ๙,๐๐๐ บาท เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจ้าปี ๒๕๕๘ หนา ๑๐๒ 

๔. กลองวงจรปิด งบประมาณตั้ ง ไว  ๗๕,๐๐๐ บาท เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจ้าปี ๒๕๕๘ หนา ๑๑๕ 
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๕. ถังน้้ารอนไฟฟูา จ้านวน ๒ ถังๆละ ๙,๔๕๐ บาท งบประมาณตั้งไว 
๑๘,๙๐๐ บาท   เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจ้าปี ๒๕๕๘ หนา 
๑๓๓ 

๖. คลูเลอร์น้้าเย็น จ้านวน ๒ ถังๆละ ๕,๗๕๐ บาท งบประมาณตั้งไว 
๑๑,๕๐๐ บาท   เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจ้าปี ๒๕๕๘ หนา 
๑๓๓ 

รวมขอกันเงินคาครุภัณฑ์จ้านวน ๑๓๐,๐๐๐ บาท 

 คาที่ดินและสิ่งกอสราง 

๑. โครงการจางเหมาซอมแซมอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลต้าบลน้้าโสม 
งบประมาณตั้งไว ๑๐๐,๐๐๐ บาท เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจ้าปี ๒๕๕๘ หนา ๑๒๑ 

๒. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานน้้าปด (ซอยบานแมเอส) 
หมูที่ ๓ ต้าบลน้้าโสม อ้าเภอน้้าโสม จังหวัดอุดรธานี งบประมาณตั้งไว 
๒๗๙,๕๐๐ บาท เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจ้าปี ๒๕๕๘ หนา 
๑๓๕ 

๓. โครงการจางเหมาซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบาน    โคกนอย 
(สายทางโคงศาลากลางบาน) หมูที่ ๘ ต้าบลน้้าโสม อ้าเภอน้้าโสม 
จังหวัดอุดรธานี งบประมาณตั้งไว ๗๓๗,๗๐๐ บาท  เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจ้าปี ๒๕๕๘ หนา ๑๓๖ 

๔. โครงการจางเหมาซอมแซมบอพักน้้าบานมวง หมูที่ ๒ ต้าบลน้้าโสม 
อ้าเภอน้้าโสม จังหวัดอุดรธานี จ้านวน ๖ บอ  
งบประมาณตั้งไว ๓๕,๘๐๐ บาท เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจ้าปี ๒๕๕๘ หนา ๑๓๘ 

๕. โครงการจางเหมาซอมแซมบอพักน้้าบานมวง หมูที่ ๑๒ ต้าบลน้้าโสม 
อ้าเภอน้้าโสม จังหวัดอุดรธานี จ้านวน ๑๕ บองบประมาณตั้งไว 
๘๘,๑๐๐ บาท เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจ้าปี ๒๕๕๘ หนา 
๑๓๘ 

๖. โครงการกอสร า งหอประชุมส้ านั กงานเทศบาลต้าบลน้้ า โสม 
งบประมาณตามปริมาณงาน ๓,๕๖๔,๐๐๐ บาท เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจ้าปี ๒๕๕๘ 

รวมขอกันเงินคาที่ดินและสิ่งกอสราง จ้านวน ๔,๑๔๑,๑๐๐ บาท  
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รวมขอกันเงินคาครุภัณฑ์คาที่ดินและสิ่งกอสรางทั้งสิ้นเป็นเงินจ้านวน ๔,๒๗๑,๑๐๐ 

บาท 

    จึงขอใหที่ประชุมไดพิจารณาดวยคะ 

นายขันตี  มีโสภา   - ตามท่ีเจาหนาที่ไดชี้แจงมานั้นไมทราบวาที่ประชุมมีความเห็นเป็นเชนไร 

ประธานสภาเทศบาล  เห็นควรใหกันเงินโครงการดังกลาวหรือไมขอเชิญเสนอ 

นายสมจิต  โสมทอง  -  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผูบริหาร และสมาชิกสภา

    เทศบาล ผูเขารวมประชุมทุกทาน ผมนายสมจิต  โสมทอง สมาชิกสภาเทศบาลต้าบล 

น้้าโสม เขต ๒ ตามที่ผู อ้านวยการกองคลังไดชี้แจงมานั้นผมขอเสนอใหกันเงิน

ทั้งหมดเนื่องจากทั้งหมดลวนแลวแตมีความส้าคัญทั้งสิ้นขอใหที่ประชุมไดพิจารณา

ดวย 

นายขันตี  มีโสภา   - มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดที่จะเสนออีกหรือไมถาไมมีผมขอมติที่ประชุม 

ประธานสภาเทศบาล  สภาเทศบาลทานใดเห็นชอบใหกันเงินกรณีไมกอหนี้ผูกพันหมวดครุภัณฑ์ 

ที่ดินและสิ่งกอสรางประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โปรดยกมือ 

ที่ประชุม   -  มีมติเห็นชอบใหกันเงินกรณีไมกอหนี้ผูกพันหมวดครุภัณฑ์ 

ที่ดินและสิ่งกอสรางประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จ้านวน ๑๐ เสียง 

๔.๓  เรื่อง พิจาณารางเทศบัญญัติเทศบาลต้าบลน้้าโสม เรื่อง การควบคุมกิจการที่

เป็นอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ วาระที่สอง      ขั้นแปรญัตติ และวาระที่สาม 

ขั้นลงมต ิ

นายขันตี  มีโสภา   - ระเบียบวาระท่ีสี่เรื่องที่สี่จุดสามเรื่อง พิจารณารางเทศบัญญัติเทศบาล 

ประธานสภาเทศบาล ต้าบลน้้าโสม เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ วาระที่

สองข้ันแปรญัตติ และวาระที่สามขั้นลงมติ ตามที่ฝุายบริหารไดเสนอรางเทศบัญญัติ

เทศบาลต้าบลน้้าโสม เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๘ 

มาเพ่ือใหสมาชิกสภาเทศบาลพิจารณา นั้น         ที่ประชุมสภาเทศบาลต้าบลน้้า

โสม มีมติรับหลักการรางเทศบัญญัติเทศบาลต้าบลน้้าโสม เรื่องการควบคุมกิจการที่

เป็นอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นที่เรียบรอยแลว เมื่อครั้งสมัยประชุมสภา

สามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจ้าปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ และใน

วันนี้มีการเปิดประชุมสภาเทศบาลต้าบลน้้าโสม อีกครั้งเพ่ือเขาสูขั้นตอนของการ
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พิจารณารางเทศบัญญัติเทศบาลต้าบลน้้าโสมเรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตราย

ตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ และวาระที่ ๓ ขั้นลงมติ วาที่

ประชุมสภาจะมีมติใหรางเทศบัญญัติฉบับนี้ ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลต้าบลน้้า

โสม ไดหรือไม การพิจารณารางเทศบัญญัติเทศบาลต้าบลน้้าโสม เรื่องการควบคุม

กิจการที่เป็นอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘  วาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ ขอเชิญ 

ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ รายงานผลการแปรญัตติใหที่ประชุมไดรับทราบ 

นายพศิน  นันทกุล  -  เรียน ทานประธานสภาเทศบาล  คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  

สมาชิกสภาเทศบาล  และผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผมนายพศิน  นันทกุล สมาชิกสภาเทศบาลต้าบล

น้้าโสม เขต ๒  ในฐานะประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ขอรายงานผลการแปร

ญัตติรางเทศบัญญัติเทศบาลต้าบลน้้าโสม เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายตอ

สุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘  ดังนี้ ตามมติ         ที่ประชุมสภาเทศบาลต้าบลน้้าโสม  ได

ก้าหนดระยะเวลาในการเสนอค้าแปรญัตติ เป็นจ้านวน ๔ วัน นั้น  ปรากฏวา ไมมี

สมาชิกสภาเทศบาล ทานใดยื่นเสนอค้าแปรญัตติ  และคณะกรรมการแปรญัตติไดมี

การประชุมเพ่ือพิจารณารวมกันแลว เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ เห็นวารางเทศ

บัญญัติเทศบาลต้าบลน้้าโสม เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 

๒๕๕๘ ที่คณะผูบริหารไดเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลมีความเหมาะสมแลว  จึง

ไมไดมีการแปรญัตติลดรายจายในรายการใด และขอยืนยันในรางเทศบัญญัติฉบับ

เดิม ครับ 

นายขันตี  มีโสภา  -  เมื่อไมมีสมาชิกทานใดยื่นเสนอค้าแปรญัตติ  และคณะกรรมการแปร 

ประธานสภาเทศบาล ญัตติไดพิจารณาแลวเห็นวา รางเทศบัญญัติเทศบาลต้าบลน้้าโสม เรื่อง การควบคุม

กิจการที่เป็นอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่คณะผูบริหารไดเสนอตอที่ประชุม

สภาเทศบาลมีความเหมาะสมแลว  จึงไมไดมีการแปรญัตติในรายการใด และยืนยัน

ในรางเทศบัญญัติฉบับเดิมดังนั้น  การพิจารณารางเทศบัญญัติเทศบาลต้าบลน้้าโสม

ฉบับนี้  ไดผานขั้นตอนของการพิจารณาในวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ เป็นที่เรียบรอย

แลว  ส้าหรับการพิจารณาวาระที่ ๓ ขั้นลงมติ ผมขอเสนอใหมีการพิจารณาในชวง

บาย เวลา ๑๔.๓๐ น. ไมทราบวาที่ประชุมสภาเห็นเป็นเชนไร 

นายพศิน  นันทกุล -  เรียนประธานสภา คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผูเขารวม 
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สมาชิกสภาเทศบาล ประชุมทุกทาน ผมเห็นชอบตามที่ทานประธานสภาเสนอ 

นายขันตี  มีโสภา  -  ไมทราบวาที่ประชุมสภาเห็นเป็นเชนไรมีทานใดเห็นเป็นอยางอ่ืนหรือไม 

ประธานสภาเทศบาล  

ที่ประชุม   -  เห็นชอบตามที่เสนอ 

๔.๔  เรื่อง พิจาณารางเทศบัญญัติเทศบาลต้าบลน้้าโสม เรื่อง การก้าจัดสิ่งปฏิกูล

และมูลฝอย  พ.ศ. ๒๕๕๘ วาระท่ีสอง ขั้นแปรญัตติ  และวาระท่ีสามขั้นลงมติ 

 

 

นายขันตี  มีโสภา   - ระเบียบวาระท่ีสี่เรื่องที่สี่จุดสี่เรื่อง พิจารณารางเทศบัญญัติเทศบาล 

ประธานสภาเทศบาล ต้าบลน้้าโสม เรื่องการก้าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๘ วาระที่สองขั้นแปร

ญัตติ และวาระที่สาม ขั้นลงมติ ตามที่ฝุายบริหารไดเสนอรางเทศบัญญัติเทศบาล

ต้าบลน้้าโสม เรื่องการก้าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๘ มาเพ่ือใหสมาชิกสภา

เทศบาลพิจารณา นั้น ที่ประชุมสภาเทศบาลต้าบลน้้าโสม มีมติรับหลักการรางเทศ

บัญญัติเทศบาลต้าบลน้้าโสม เรื่องการก้าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นที่

เรียบรอยแลว เมื่อครั้งสมัย 

ประชุมสภาสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจ้าปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม 

๒๕๕๘ และในวันนี้มีการเปิดประชุมสภาเทศบาลต้าบลน้้าโสม  อีกครั้งเพ่ือเขาสู

ขั้นตอนของการพิจารณารางเทศบัญญัติเทศบาลต้าบล   น้้าโสม เรื่องการก้าจัดสิ่ง

ปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๘ ในวาระที่  ๒   ขั้นแปรญัตติ และวาระที่ ๓ ขั้นลง

มติ วาที่ประชุมสภาจะมีมติใหรางเทศบัญญัติฉบับนี้ ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาล

ต้าบลน้้าโสม ไดหรือไม การพิจารณารางเทศบัญญัติเทศบาลต้าบลน้้าโสม เรื่อง การ

ก้าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยพ.ศ.๒๕๕๘ วาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ ขอเชิญ ประธาน

คณะกรรมการแปรญัตติ รายงานผลการแปรญัตติใหที่ประชุมไดรับทราบ 

นายพศิน  นันทกุล  -  เรียน ทานประธานสภาเทศบาล  คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  

สมาชิกสภาเทศบาล  และผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผมนายพศิน  นันทกุล สมาชิกสภาเทศบาลต้าบล

น้้าโสม เขต ๒  ในฐานะประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ขอรายงานผลการแปร

ญัตติรางเทศบัญญัติเทศบาลต้าบลน้้าโสม เรื่อง การก้าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 

๒๕๕๘ ดังนี้ ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลต้าบลน้้าโสม ไดก้าหนดระยะเวลาในการ
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เสนอค้าแปรญัตติ เป็นจ้านวน    ๔ วัน นั้น ปรากฏวา ไมมีสมาชิกสภาเทศบาล ทาน

ใดยื่นเสนอค้าแปรญัตติ  และคณะกรรมการแปรญัตติไดมีการประชุมเพ่ือพิจารณา

รวมกันแลว เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ เห็นวารางเทศบัญญัติเทศบาลต้าบลน้้า

โสม เรื่องการก้าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่คณะผูบริหารไดเสนอตอที่

ประชุมสภาเทศบาลมีความเหมาะสมแลว  จึงไมไดมีการแปรญัตติในรายการใด และ

ขอยืนยันในรางเทศบัญญัติฉบับเดิม ครับ 

นายขันตี  มีโสภา  -  เมื่อไมมีสมาชิกทานใดยื่นเสนอค้าแปรญัตติ  และคณะกรรมการแปร 

ประธานสภาเทศบาล ญัตติไดพิจารณาแลวเห็นวา รางเทศบัญญัติเทศบาลต้าบลน้้าโสม เรื่อง การก้าจัดสิ่ง

ปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่คณะผูบริหารไดเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลมี

ความเหมาะสมแลว  จึงไมไดมีการแปรญัตติในรายการใด และยืนยันในรางเทศ

บัญญัติฉบับเดิมดังนั้น  การพิจารณารางเทศบัญญัติเทศบาลต้าบลน้้าโสมฉบับนี้  ได

ผานขั้นตอนของการพิจารณาในวาระท่ี ๒ ขั้นแปรญัตติ เป็นที่เรียบรอยแลว  ส้าหรับ

การพิจารณาวาระที่ ๓ ขั้นลงมติ ผมขอเสนอใหมีการพิจารณาในชวงบาย เวลา 

๑๔.๓๐ น.        ไมทราบวาที่ประชุมสภาเห็นเป็นเชนไร 

นายสมจิต  โสมทอง -  เรียนประธานสภา คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผูเขารวม 

สมาชิกสภาเทศบาล ประชุมทุกทาน ผมเห็นชอบตามที่ทานประธานสภาเสนอ 

นายขันตี  มีโสภา  -  ไมทราบวาที่ประชุมสภาเห็นเป็นเชนไรมีทานใดเห็นเป็นอยางอ่ืนหรือไม 

ประธานสภาเทศบาล  

ที่ประชุม   -  เห็นชอบตามที่เสนอ 

๔.๕  เรื่อง พิจาณารางเทศบัญญัติเทศบาลต้าบลน้้าโสม เรื่อง วาดวยเหตุร้าคาญ  

พ.ศ. ๒๕๕๘  วาระท่ีสองข้ันแปรญัตติ  และวาระท่ีสาม   ขั้นลงมติ 

นายขันตี  มีโสภา   - ระเบียบวาระท่ีสี่เรื่องที่สี่จุดหา เรื่อง พิจารณารางเทศบัญญัติเทศบาล 

ประธานสภาเทศบาล ต้าบลน้้าโสม เรื่องวาดวยเหตุร้าคาญ พ.ศ. ๒๕๕๘ วาระที่สองขั้นแปรญัตติ และ

วาระท่ีสาม ขั้นลงมติ ตามที่ฝุายบริหารไดเสนอรางเทศบัญญัติเทศบาลต้าบลน้้าโสม 

เรื่องวาดวยเหตุร้าคาญ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาเพ่ือใหสมาชิกสภาเทศบาลพิจารณา นั้น ที่

ประชุมสภาเทศบาลต้าบลน้้าโสม มีมติรับหลักการรางเทศบัญญัติเทศบาลต้าบลน้้า

โสม เรื่องวาดวยเหตุร้าคาญ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นที่เรียบรอยแลว เมื่อครั้งสมัยประชุม

สภาสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจ้าปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ และ
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ในวันนี้มีการเปิดประชุมสภาเทศบาลต้าบลน้้าโสม  อีกครั้งเพ่ือเขาสูขั้นตอนของการ

พิจารณารางเทศบัญญัติเทศบาลต้าบลน้้าโสม เรื่องวาดวยเหตุร้าคาญ พ.ศ. ๒๕๕๘  

ในวาระที่ ๒  ขั้นแปรญัตติ และวาระที่ ๓ ขั้นลงมติ วาที่ประชุมสภาจะมีมติใหราง

เทศบัญญัติฉบับนี้ ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลต้าบลน้้าโสม          ไดหรือไม การ

พิจารณารางเทศบัญญัติเทศบาลต้าบลน้้าโสม เรื่อง วาดวยเหตุร้าคาญ พ.ศ.๒๕๕๘ 

วาระท่ี ๒ ขั้นแปรญตัติขอเชิญ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ รายงานผลการแปร

ญัตติใหที่ประชุมไดรับทราบ 

นายพศิน  นันทกุล  -  เรียน ทานประธานสภาเทศบาล  คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  

สมาชิกสภาเทศบาล  และผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผมนายพศิน  นันทกุล สมาชิกสภาเทศบาลต้าบล

น้้าโสม เขต ๒  ในฐานะประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ขอรายงานผลการแปร

ญัตติรางเทศบัญญัติเทศบาลต้าบลน้้าโสม เรื่อง วาดวยเหตุร้าคาญ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้ 

ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลต้าบล    น้้าโสม  ไดก้าหนดระยะเวลาในการเสนอค้า

แปรญัตติ เป็นจ้านวน ๔ วัน นั้น  ปรากฏวาไมมีสมาชิกสภาเทศบาล ทานใดยื่น

เสนอค้าแปรญัตติ  และคณะกรรมการแปรญัตติไดมีการประชุมเพ่ือพิจารณารวมกัน

แลว เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ เห็นวารางเทศบัญญัติเทศบาลต้าบลน้้าโสม 

เรื่อง    วาดวยเหตุร้าคาญ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่คณะผูบริหารไดเสนอตอที่ประชุมสภา

เทศบาลมีความเหมาะสมแลว  จึงไมไดมีการแปรญัตติในรายการใด และขอยืนยันใน

รางเทศบัญญัติฉบับเดิม ครับ 

นายขันตี  มีโสภา  -  เมื่อไมมีสมาชิกทานใดยื่นเสนอค้าแปรญัตติ  และคณะกรรมการแปร 

ประธานสภาเทศบาล ญัตติไดพิจารณาแลวเห็นวา รางเทศบัญญัติเทศบาลต้าบลน้้าโสม เรื่อง    วาดวยเหตุ

ร้าคาญ พ.ศ. ๒๕๕๘  ที่คณะผูบริหารไดเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลมีความ

เหมาะสมแลว  จึงไมไดมีการแปรญัตติในรายการใด และยืนยันในรางเทศบัญญัติ

ฉบับเดิมดังนั้น  การพิจารณารางเทศบัญญัติเทศบาลต้าบลน้้าโสมฉบับนี้  ไดผาน

ขั้นตอนของการพิจารณาในวาระท่ี ๒ ขั้นแปรญัตติ เป็นที่เรียบรอยแลว  ส้าหรับการ

พิจารณาวาระที่ ๓ ขั้นลงมติ ผมขอเสนอใหมีการพิจารณาในชวงบาย เวลา ๑๔.๓๐ 

น. ไมทราบวาที่ประชุมสภาเห็นเป็นเชนไร 

นายสุนี  สนสุรัตน์ -  เรียนประธานสภา คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผูเขารวม 

สมาชิกสภาเทศบาล ประชุมทุกทาน ผมเห็นชอบตามที่ทานประธานสภาเสนอ 
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นายขันตี  มีโสภา  -  ไมทราบวาที่ประชุมสภาเห็นเป็นเชนไรมีทานใดเห็นเป็นอยางอ่ืนหรือไม 

ประธานสภาเทศบาล  

ที่ประชุม   -  เห็นชอบตามที่เสนอ 

๔.๖  เรื่อง พิจาณารางเทศบัญญัติเทศบาลต้าบลน้้าโสม เรื่อง ตลาด  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

วาระท่ีสอง ขั้นแปรญัตติ  และวาระที่สามขั้นลงมต ิ

นายขันตี  มีโสภา   - ระเบียบวาระท่ีสี่เรื่องที่สี่จุดหกเรื่อง พิจารณารางเทศบัญญัติเทศบาล 

ประธานสภาเทศบาล ต้าบลน้้าโสม เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๕๘ วาระที่สองขั้นแปรญัตติ และวาระที่สามขั้น

ลงมติ ตามที่ฝุายบริหารไดเสนอรางเทศบัญญัติเทศบาลต้าบลน้้าโสม เรื่องตลาด 

พ.ศ.๒๕๕๘ มาเพ่ือใหสมาชิกสภาเทศบาลพิจารณา นั้น         ที่ประชุมสภา

เทศบาลต้าบลน้้าโสม มีมติรับหลักการรางเทศบัญญัติเทศบาลต้าบลน้้าโสม  เรื่อง

ตลาด พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นที่เรียบรอยแลว เมื่อครั้งสมัย 

ประชุมสภาสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจ้าปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม 

๒๕๕๘ และในวันนี้มีการเปิดประชุมสภาเทศบาลต้าบลน้้าโสม  อีกครั้งเพ่ือเขาสู

ขั้นตอนของการพิจารณารางเทศบัญญัติเทศบาลต้าบล   น้้าโสม เรื่องตลาด พ.ศ. 

๒๕๕๘ ในวาระที่ ๒  ขั้นแปรญัตติ และวาระที่ ๓ ขั้นลงมติ วาที่ประชุมสภาจะมีมติ

ใหรางเทศบัญญัติฉบับนี้ ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลต้าบลน้้าโสม ไดหรือไม การ

พิจารณารางเทศบัญญัติเทศบาลต้าบลน้้าโสม เรื่อง ตลาด พ.ศ.๒๕๕๘ วาระที่ ๒ ขั้น

แปรญัตติ    ขอเชิญ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ รายงานผลการแปรญัตติใหที่

ประชุมไดรับทราบ 

 

นายพศิน  นันทกุล  -  เรียน ทานประธานสภาเทศบาล  คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  

สมาชิกสภาเทศบาล  และผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผมนายพศิน  นันทกุล สมาชิกสภาเทศบาลต้าบล

น้้าโสม เขต ๒  ในฐานะประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ขอรายงานผลการแปร

ญัตติรางเทศบัญญัติเทศบาลต้าบลน้้าโสม เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้ ตามมติที่

ประชุมสภาเทศบาลต้าบลน้้าโสม        ไดก้าหนดระยะเวลาในการเสนอค้าแปร

ญัตติ เป็นจ้านวน ๔ วัน นั้น  ปรากฏวา ไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดยื่นเสนอค้า

แปรญัตติ  และคณะกรรมการแปรญัตติไดมีการประชุมเพ่ือพิจารณารวมกันแลว 
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เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ เห็นวารางเทศบัญญัติเทศบาลต้าบลน้้าโสม เรื่อง

ตลาด  พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่คณะผูบริหารไดเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาล       มีความ

เหมาะสมแลว  จึงไมไดมีการแปรญัตติในรายการใด และขอยืนยันในรางเทศบัญญัติ

ฉบับเดิม ครับ 

นายขันตี  มีโสภา  -  เมื่อไมมีสมาชิกทานใดยื่นเสนอค้าแปรญัตติ  และคณะกรรมการแปร 

ประธานสภาเทศบาล ญัตติไดพิจารณาแลวเห็นวา รางเทศบัญญัติเทศบาลต้าบลน้้าโสม เรื่อง ตลาด พ.ศ. 

๒๕๕๘ ที่คณะผูบริหารไดเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลมีความเหมาะสมแลว  จึง

ไมไดมีการแปรญัตติในรายการใด และยืนยันในรางเทศบัญญัติฉบับเดิมดั งนั้น  การ

พิจารณารางเทศบัญญัติเทศบาลต้าบลน้้าโสมฉบับนี้  ไดผานขั้นตอนของการ

พิจารณาในวาระท่ี ๒ ขั้นแปรญัตติ เป็นที่เรียบรอยแลว  ส้าหรับการพิจารณาวาระที่ 

๓ ขั้นลงมติ ผมขอเสนอใหมีการพิจารณาในชวงบาย เวลา๑๔.๓๐น. ไมทราบวาที่

ประชุมสภาเห็นเป็นเชนไร 

นายสมจิต  โสมทอง -  เรียนประธานสภา คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผูเขารวม 

สมาชิกสภาเทศบาล ประชุมทุกทาน ผมเห็นชอบตามที่ทานประธานสภาเสนอ 

นายขันตี  มีโสภา  -  ไมทราบวาที่ประชุมสภาเห็นเป็นเชนไรมีทานใดเห็นเป็นอยางอ่ืนหรือไม 

ประธานสภาเทศบาล  

ที่ประชุม   -  เห็นชอบตามที่เสนอ 

นายขันตี  มีโสภา   -  ขณะนี้เวลา ๑๑.๕๕ น. ผมขอพักการประชุมสภาเทศบาลและใหมีการ 

ประธานสภาเทศบาล  ประชุมสภาเทศบาลอีกครั้งในชวงบาย เวลา ๑๔.๓๐ น. 

 

พักการประชุมสภาเทศบาลเวลา  ๑๒.๐๐ น. 

เริ่มการประชุมสภาเทศบาลเวลา  ๑๔.๔๕ น. 

นายขันตี  มีโสภา -  การพิจารณารางเทศบัญญัติเทศบาลต้าบลน้้าโสม เรื่องการควบคุมกิจการที่ 

ประธานสภาเทศบาล เป็นอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ เรื่อง การก้าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๘ 

เรื่อง วาดวยเหตุร้าคาญ พ.ศ. ๒๕๕๘ และเรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๕๘    ในวาระที่  ๓ ขั้น

ลงมติ วาที่ประชุมสภาเทศบาลจะมีมติใหรางเทศบัญญัติเทศบาลต้าบลน้้าโสม ทั้ง ๔ 

ฉบับนี้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลต้าบล  น้้าโสม ประจ้าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ไดหรือไม  

ตอไปเป็นการขอมติที่ประชุมสภา สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบใหรางเทศบัญญัติเทศบาล
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ต้าบลน้้าโสม ทั้ง ๔ ฉบับนี้ ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลต้าบลน้้าโสม ประจ้าปี พ.ศ. 

๒๕๕๘ โปรดยกมือ  

ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบใหรางเทศบัญญัติเทศบาลต้าบลน้้าโสม ทั้ง ๔ ฉบับ ตราเป็นเทศบัญญัติ

เทศบาลต้าบลน้้าโสม ประจ้าปี พ.ศ. ๒๕๕๘  จ้านวน  ๑๑  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๕       -  เรื่องอ่ืนฯ 

นายขันตี  มีโสภา       -  ระเบียบวาระท่ีหาเรื่องอ่ืนๆที่ประชุมมีทานใดที่จะเสนอหรือไมถาไมมีผม 

ประธานสภาเทศบาล      ขอปิดการประชุม 

 เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๒๐   น. 

(ลงชื่อ)     ไชย์วัตธ์   มูลเสนา     ผูพิมพ์/ทานรายงานการประชุม 

           (นายไชย์วัตธ์    มูลเสนา) 

 ต้าแหนง    เจาพนักงานธุรการ 

     (ลงชื่อ)   ณัฐพงศ์     ขจรนาม  ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 

              (นายณัฐพงศ์    ขจรนาม) 

     ต้าแหนง   เลขานุการสภาเทศบาลต้าบลน้้าโสม 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

(ลงชื่อ)   เจตสิก  เทพบุปผา ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

         (นายเจตสิก   เทพบุปผา) 
 

(ลงชื่อ)  ปริญญา  ศรีบุญเรือง กรรมการ 

         (นายปริญญา  ศรีบุญเรือง) 
 

(ลงชื่อ)  สุขสัญ  ดีลุนชัย  กรรมการ 

         (นายสุขสัญ  ดีลุนชัย) 
 

(ลงชื่อ)   พศิน  นันทกุล    กรรมการ 

        (นายพศิน  นันทกุล) 
 

(ลงชื่อ)   ขวัญชัย  ขันสี  กรรมการ/เลขานุการ 
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        (นายขวัญชัย  ขันสี) 


