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คำแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563 

ท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำโสม 

บัดนี้  ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลน้ำโสม  จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลน้ำโสมอีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้นในโอกาสนี้   คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลน้ำโสม   
จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง  ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการ
ดำเนินการในปีงบประมาณพ.ศ.  2563  ดังต่อไปนี้ 

1.  สถานะการคลัง 
1.1   งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562 ณ  วันที่ 1กรกฎาคม พ.ศ.  2562 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
สถานะการเงิน  ดังนี้ 
ณ วันที่ 1 กรกฎาคม  พ.ศ. 2562 

1.1.1  เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น    71,361,748.30 บาท 
1.1.2  เงินสะสม      33,705,398.58  บาท 
1.1.3  ทุนสำรองเงินสะสม    29,405,138.55  บาท 
1.1.4  รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย 
         จำนวน  -  โครงการรวม -  บาท 
1.1.5  รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 
        จำนวน  1  โครงการรวม   250,000  บาท 

1.2  เงินกู้คงค้าง   -       บาท 
2.  การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ  2562 

(1)  รายรับจริงทั้งสิ้น  54,615,776.92 บาท ประกอบด้วย 
   หมวดภาษีอากร           254,816.73  บาท 
   หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต       526,462  บาท 
   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน       357,171.51  บาท 
   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                    -        บาท 
   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                233,528  บาท 
   หมวดรายได้จากทุน             -        บาท 
   หมวดภาษีจัดสรร          23,964,384.68  บาท 
   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป     29,279,414  บาท 
 

(2)  เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์         515,546.53  บาท 
(3)  รายจ่ายจริงทั้งสิ้น           38,706,906.39  บาท 
 ประกอบด้วย 

   งบกลาง       9,829,133.61  บาท 
   งบบุคลากร(หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)  16,547,155  บาท 
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   งบดำเนินการ(หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  และหมวด 
ค่าสาธารณูปโภค)     8,159,521.78  บาท 

   งบลงทุน(หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)      2,531,153   บาท 
   งบรายจ่ายอื่น(หมวดรายจ่ายอ่ืน)     - บาท 
   งบเงินอุดหนุน(หมวดเงินอุดหนุน)        1,639,943 บาท 

(4)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์       149,850 บาท 
(5)  มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือดำเนินการตามอำนาจหน้าที่      6,257,842 บาท 

 
 3.  งบเฉพาะการ 
      ประเภทกิจการ...............-............กิจการ................-............ 
  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ......-..........มีรายรับจริง..........-..................บาท  รายจ่ายจริง...........-..........บาท 
   กู้เงินจากธนาคาร/กสท./อื่นๆ   จำนวน.......-.........บาท 
   ยืมเงินสะสมจากเทศบาล    จำนวน.......-........บาท 
   กำไรสุทธิ     จำนวน.......-.........บาท 
   เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น  ณ  วันที่.......................... จำนวน.......-.........บาท 
   ทรัพย์จำนำ      จำนวน.......-.........บาท 
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คำแถลงงบประมาณ 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

เทศบาลตำบลน้ำโสม   
อำเภอน้ำโสม  จังหวดัอุดรธานี 

2.1  รายรับ 
รายรับ รายรับจริง 

ปี2562 
ประมาณการ

ปี2562 
ประมาณการ

ปี2563 
รายได้จับเก็บเอง    
   หมวดภาษีอากร 254,816.73 240,000 240,000 
   หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 526,462 750,000 750,000 
   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 357,171.51 600,000 600,000 
   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ - - - 
   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 233,528 10,000 10,000 
   หมวดรายได้จากการลงทุน - - - 

รวม 
รายได้จัดเก็บเอง 

1,371,978.24 1,600,000 1,600,000 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
   หมวดภาษีจัดสรร 23,964,384.68 29,400,000 30,400,000 

รวม 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น 

23,964,384.68 29,400,000 30,400,000 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 29,279,414 34,000,000 35,000,000 

รวม 
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

29,279,414 34,000,000 35,000,000 

 

รวม 
 

54,615,776.92 65,000,000 67,000,000 
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คำแถลงงบประมาณ 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

เทศบาลตำบลน้ำโสม   
อำเภอน้ำโสม  จังหวดัอุดรธานี 

2.2  รายจ่าย 
รายจ่าย รายจ่ายจริง 

ปี2562 
ประมาณการ

ปี2562 
ประมาณการ

ปี2563 
จ่ายจากงบประมาณ    
   งบกลาง 9,829,133.61 15,079,800 14,583,960 
   งบบุคลากร(หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้าง
ชั่วคราว) 

16,547,155 25,670,230 27,027,640 

   งบดำเนินงาน(หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุและหมวด
ค่าสาธารณูปโภค) 

8,159,531.78 14,039,170 14,471,100 

   งบลงทุน(หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 2,531,153 6,527,400 6,712,300 
   งบรายจ่ายอื่น(หมวดรายจ่ายอื่น) - - - 
   งบเงินอุดหนุน(หมวดเงินอุดหนุน) 1,639,943 3,683,400 4,205,000 

รวมรายจ่ายจากงบประมาณ 38,706,916.39 65,000,000 67,000,000 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ 2563ของ เทศบาลตำบลน้ำโสม 
อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธาน ี

ด้าน ยอดรวม 
ด้านบริหารงานทั่วไป  
 แผนงานบริหารงานทั่วไป 13,004,180 
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,952,040 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
 แผนงานการศึกษา 19,256,960 
 แผนงานสาธารณสุข 5,190,800 
 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,249,540 
 แผนงานเคหะและชุมชน 2,370,000 
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3,089,000 
 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1,301,000 
ด้านการเศรษฐกิจ  
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,266,520 
          แผนงานการเกษตร 736,000 
ด้านการดำเนนิงานอ่ืน  
 แผนงานงบกลาง 14,583,960 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 67,000,000 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
เทศบาลตำบลน้ำโสม 

อำเภอน้ำโสม  จังหวัดอุดรธานี 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งาน งานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งานบริหารงานคลัง รวม 
งบ 
งบบุคลากร     
   เงินเดือน  (ฝ่ายการเมือง) 2,848,320 0 0 2,848,320 
   เงินเดือน  (ฝ่ายประจำ) 3,223,380 1,472,860 1,625,020 6,321,260 
งบดำเนินงาน     
   ค่าตอบแทน 267,000 0 219,000 486,000 
   ค่าใช้สอย 752,600 210,000 766,000 1,728,600 
   ค่าวัสดุ 120,000 80,000 810,000 1,010,000 
   ค่าสาธารณูปโภค 484,000 0 0 484,000 
งบลงทุน     
   ค่าครุภัณฑ์ 76,000 0 20,000 96,000 
   ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 0 
งบรายจ่ายอ่ืน     
   รายจ่ายอื่น 0 0 0 0 
งบเงินอุดหนุน     
   เงินอุดหนุน 30,000 0 0 30,000 

รวม 7,801,300 1,762,860 3,440,020 13,004,180 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
เทศบาลตำบลน้ำโสม 

อำเภอน้ำโสม  จังหวัดอุดรธานี 
แผนงานรักษาความสงบภายใน 

งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ
ภายใน 

งานเทศกิจ รวม 
งบ 
งบบุคลากร    
   เงินเดือน  (ฝ่ายการเมือง) 0 0 0 
   เงินเดือน  (ฝ่ายประจำ) 972,540 120,000 1,092,540 
งบดำเนินงาน    
   ค่าตอบแทน 210,000 0 210,000 
   ค่าใช้สอย 421,000 138,000 559,000 
   ค่าวัสดุ 320,000 10,000 330,000 
   ค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 
งบลงทุน    
   ค่าครุภัณฑ์ 611,500 0 611,500 
   ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 149,000 0 149,000 
งบรายจ่ายอ่ืน    
   รายจ่ายอื่น 0 0 0 
งบเงินอุดหนุน    
   เงินอุดหนุน 0 0 0 

รวม 2,684,040 268,000 2,952,040 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
เทศบาลตำบลน้ำโสม 

อำเภอน้ำโสม  จังหวัดอุดรธานี 
แผนงานการศึกษา 

งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ รวม 
งบ 
งบบุคลากร    
   เงินเดือน  (ฝ่ายการเมือง) 0 0 0 
   เงินเดือน  (ฝ่ายประจำ) 11,478,240 0 11,478,240 
งบดำเนินงาน    
   ค่าตอบแทน 201,000 0 201,000 
   ค่าใช้สอย 1,456,000 1,174,920 2,630,920 
   ค่าวัสดุ 1,900,400 0 1,900,400 
   ค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 
งบลงทุน    
   ค่าครุภัณฑ์ 156,400 0 156,400 
   ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 150,000 0 150,000 
งบรายจ่ายอ่ืน    
   รายจ่ายอื่น 0 0 0 
งบเงินอุดหนุน    
   เงินอุดหนุน 2,740,000 0 2,740,000 

รวม 18,082,040 1,174,920 19,256,960 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
เทศบาลตำบลน้ำโสม 

อำเภอน้ำโสม  จังหวัดอุดรธานี 
แผนงานสาธารณสุข 

งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 
งบ 
งบบุคลากร   
   เงินเดือน  (ฝ่ายการเมือง) 0 0 
   เงินเดือน  (ฝ่ายประจำ) 1,982,620 1,982,620 
งบดำเนินงาน   
   ค่าตอบแทน 142,000 142,000 
   ค่าใช้สอย 2,356,180 2,356,180 
   ค่าวัสดุ 470,000 470,000 
   ค่าสาธารณูปโภค 0 0 
งบลงทุน   
   ค่าครุภัณฑ์ 0 0 
   ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 
งบรายจ่ายอ่ืน   
   รายจ่ายอื่น 0 0 
งบเงินอุดหนุน   
   เงินอุดหนุน 240,000 240,000 

รวม 5,190,800 5,190,800 
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0 
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 

เทศบาลตำบลน้ำโสม 
อำเภอน้ำโสม  จังหวัดอุดรธานี 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม

สงเคราะห ์
งานสวัสดิการสังคมและสังคม

สงเคราะห ์
รวม 

งบ 
งบบุคลากร    
   เงินเดือน  (ฝ่ายการเมือง) 0 0 0 
   เงินเดือน  (ฝ่ายประจำ) 682,740 0 682,740 
งบดำเนินงาน    
   ค่าตอบแทน 15,000 0 15,000 
   ค่าใช้สอย 205,600 20,000 225,600 
   ค่าวัสดุ 132,800 0 132,800 
   ค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 
งบลงทุน    
   ค่าครุภัณฑ์ 193,400 0 193,400 
   ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 
งบรายจ่ายอ่ืน    
   รายจ่ายอื่น 0 0 0 
งบเงินอุดหนุน    
   เงินอุดหนุน 0 0 0 

รวม 1,229,540 20,000 1,249,540 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
เทศบาลตำบลน้ำโสม 

อำเภอน้ำโสม  จังหวัดอุดรธานี 
แผนงานเคหะและชุมชน 

งาน งานไฟฟ้าถนน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล 

งานบำบัดน้ำเสีย รวม 
งบ 
งบบุคลากร     
   เงินเดือน  (ฝ่ายการเมือง) 0 0 0 0 
   เงินเดือน  (ฝ่ายประจำ) 0 0 0 0 
งบดำเนินงาน     
   ค่าตอบแทน 0 0 0 0 
   ค่าใช้สอย 0 0 0 0 
   ค่าวัสดุ 0 150,000 0 150,000 
   ค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 0 
งบลงทุน     
   ค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 0 
   ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 863,000 0 192,000 1,055,000 
งบรายจ่ายอ่ืน     
   รายจ่ายอื่น 0 0 0 0 
งบเงินอุดหนุน     
   เงินอุดหนุน 1,165,000 0 0 1,165,000 

รวม 2,028,000 150,000 192,000 2,370,000 
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2 

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
เทศบาลตำบลน้ำโสม 

อำเภอน้ำโสม  จังหวัดอุดรธานี 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

งาน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง รวม 
งบ 
งบบุคลากร   
   เงินเดือน  (ฝ่ายการเมือง) 0 0 
   เงินเดือน  (ฝ่ายประจำ) 0 0 
งบดำเนินงาน   
   ค่าตอบแทน 0 0 
   ค่าใช้สอย 510,000 510,000 
   ค่าวัสดุ 0 0 
   ค่าสาธารณูปโภค 0 0 
งบลงทุน   
   ค่าครุภัณฑ์ 734,000 734,000 
   ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 1,815,000 1,815,000 
งบรายจ่ายอ่ืน   
   รายจ่ายอื่น 0 0 
งบเงินอุดหนุน   
   เงินอุดหนุน 30,000 30,000 

รวม 3,089,000 3,089,000 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
เทศบาลตำบลน้ำโสม 

อำเภอน้ำโสม  จังหวัดอุดรธานี 
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

งาน งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 
งบ 
งบบุคลากร    
   เงินเดือน  (ฝ่ายการเมือง) 0 0 0 
   เงินเดือน  (ฝ่ายประจำ) 0 0 0 
งบดำเนินงาน    
   ค่าตอบแทน 0 0 0 
   ค่าใช้สอย 50,000 275,000 325,000 
   ค่าวัสดุ 0 0 0 
   ค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 
งบลงทุน    
   ค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 
   ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 0 976,000 976,000 
งบรายจ่ายอ่ืน    
   รายจ่ายอื่น 0 0 0 
งบเงินอุดหนุน    
   เงินอุดหนุน 0 0 0 

รวม 50,000 1,251,000 1,301,000 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
เทศบาลตำบลน้ำโสม 

อำเภอน้ำโสม  จังหวัดอุดรธานี 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 
งบ 
งบบุคลากร   
   เงินเดือน  (ฝ่ายการเมือง) 0 0 
   เงินเดือน  (ฝ่ายประจำ) 2,621,920 2,621,920 
งบดำเนินงาน   
   ค่าตอบแทน 58,000 58,000 
   ค่าใช้สอย 251,600 251,600 
   ค่าวัสดุ 295,000 295,000 
   ค่าสาธารณูปโภค 0 0 
งบลงทุน   
   ค่าครุภัณฑ์ 40,000 40,000 
   ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 
งบรายจ่ายอ่ืน   
   รายจ่ายอื่น 0 0 
งบเงินอุดหนุน   
   เงินอุดหนุน 0 0 

รวม 3,266,520 3,266,520 
 



15 

 
1

5 
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 

เทศบาลตำบลน้ำโสม 
อำเภอน้ำโสม  จังหวัดอุดรธานี 

แผนงานการเกษตร 
งาน งานส่งเสริมการเกษตร รวม 

งบ 
งบบุคลากร   
   เงินเดือน  (ฝ่ายการเมือง) 0 0 
   เงินเดือน  (ฝ่ายประจำ) 0 0 
งบดำเนินงาน   
   ค่าตอบแทน 0 0 
   ค่าใช้สอย 0 0 
   ค่าวัสดุ 0 0 
   ค่าสาธารณูปโภค 0 0 
งบลงทุน   
   ค่าครุภัณฑ์ 0 0 
   ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 736,000 736,000 
งบรายจ่ายอ่ืน   
   รายจ่ายอื่น 0 0 
งบเงินอุดหนุน   
   เงินอุดหนุน 0 0 

รวม 736,000 736,000 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
เทศบาลตำบลน้ำโสม 

อำเภอน้ำโสม  จังหวัดอุดรธานี 
งบกลาง 

งาน งานงบกลาง รวม 
งบ 
งบกลาง   
   งบกลาง 14,583,960 14,583,960 

รวม 14,583,960 14,583,960 
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เทศบัญญัต ิ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 

เทศบาลตำบลน้ำโสม 
อำเภอน้ำโสม  จังหวดัอุดรธานี 

 โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 อาศัยอำนาจตามความใน
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่13) พ.ศ.2552  มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดย
ความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลน้ำโสมและโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัด 
 ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 
 ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1  ตุลาคม   2562   เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น    67,000,000 บาท 
 ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 67,000,000  บาท  โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 
 

แผนงาน ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป  
   แผนงานบริหารทั่วไป 13,004,180 
   แผนงานรักษาความสงบภายใน 2,952,040 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
   แผนงานการศึกษา 19,256,960 
   แผนงานสาธารณสุข 5,190,800 
   แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,249,540 
   แผนงานเคหะและชุมชน 2,370,000 
   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3,089,000 
   แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ 1,301,000 
ด้านการเศรษฐกิจ  
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,266,520 
   แผนงานการเกษตร 736,000 
ด้านการดำเนนิงานอ่ืน  
   งบกลาง 14,583,960 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 67,000,000 
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 ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ  จ่ายจากรายได้  เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น......0.........บาท  ดังนี้ 

 

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

รวมรายจ่าย 0 
 

 ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโสมปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตาม
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล 

 ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโสมมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้ 

   ประกาศ  ณ  วันที่    1 ตุลาคม    2562 

 

 

 

       (ลงนาม) 

            (นายณัฐพงศ์   ขจรนาม) 
       ตำแหน่ง   ปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่ 

  นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโสม 

 

  อนุมัติ/เห็นชอบ 

 

    (นายณัฐภัทร  พลอยสุภา) 
           นายอำเภอปฏิบัติราชการแทน 
            ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี  
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รายงานงบประมาณรายรับ 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

เทศบาลตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 
เทศบาลตำบลน้ำโสมอำเภอน้ำโสม   จงัหวัดอดุรธานี 

  

รายการ 
รายรับจริง ประมาณการ 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2563 
หมวดภาษีอากร       
   ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 0 0 0 0 100 220,000 
   ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 59,433 184,131.54 201,541.22 206,154.22 -100 0 
   ภาษีบำรุงท้องที่ 25,459.52 23,113.47 21,646.47 24,588 -100 0 
   ภาษีป้าย 18,104 13,817 13,045 11,581 -13.65 10,000 
   อากรฆ่าสัตว์ 25,788 18,088 20,971 27,525 63.66 10,000 

รวมหมวดภาษีอากร 128,784.52 239,150.01 257,203.69 269,848.22 -11.06 240,000 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต       
   ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ 41,780 28,233 21,858 0 0 0 
   ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 1,140 1,577 1,721.75 1,253 -20.19 1,000 
   ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการทะเบียนราษฎร 4,320 2,290 4,780 4,050 -38.27 5,600 
   ค่าธรรมเนียม เก็บ ขน ขยะมูลฝอย 289,890 261,230 290,830 195,670 5.53 206,500 
   ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ 20,100 30,200 32,600 26,200 -23.66 20,000 
   ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 538 850 699 490 2.04 500 
   ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 900 525 1,245 450 11.11 500 
   ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหารใน  
   สถานที่   เอกชนที่ประกอบการค้า 

1,900 4,700 5,500 5,400 -7.40 5,000 
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รายการ 
รายรับจริง ประมาณการ 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2563 

   ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทาง สาธารณะ 496,140 509,950 590,588 568,710 -12.09 500,000 
   ค่าธรรมเนียมเป็นผู้รับจ้างให้บริการ 0 0 450 450 -33.34 300 
   ค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ 0 0 450 450 -33.34 300 
   ค่าจดทะเบียนพาณิชย์ 0 0 420 520 -42.31 300 
   ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าปรับ อ่ืนๆ 184,737 360,735 22,003.20 72,198 -86.15 10,000 

 

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 
 

1,041,445 1,200,290 973,144.95 875,841 -14.37 750,000 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน       
   ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่ 90,500 61,500 132,105 136,340 -11.99 120,000 
   ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 146,636.22 366,823.20 238,686.84 555,284.34 -24.37 420,000 
   ดอกเบี้ย กสท. - 71,835.89 82,570.80 0 0 60,000 

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 237,136.22 500,159.09 453,362.64 691,624.34 -13.25 600,000 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด       
   ค่าขายแบบแปลน 132,700 326,400 11,800 6,100 -18.04 5,000 
   ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์คำร้อง 4,832 3,342 3,382 3,724 -19.45 3,000 
   รายได้เบ็ดเตล็ด(การแพทย์ฉุกเฉิน) 0 0 0 0 0 0 
   รายได้เบ็ดเตล็ด อ่ืน ๆ 45,170 600 22,453 3,465 -42.28 2,000 
   ค่าจดทะเบียนพาณิชย์ 1,410 56,488.81 0 0 0 0 

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 184,112 386,830.81 37,635 13,289 -24.75 10,000 
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รายการ 
รายรับจริง 

 
ประมาณการ 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2563 
หมวดภาษีจัดสรร       

ภาษีธุรกิจเฉพาะ 310,543.67 124,637.62 157,656.35 122,539.14 -30.64 85,000 
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 26,457,912.49 22,851,248.79 23,540,036.60 24,019,405.89 -4.25 23,000,000 
ภาษีสุรา 1,475,044.26 1,542,027.10 1,992,868.71 0 0 0 
ภาษีสรรพสามิต 2,674,302.41 4,379,224.52 4,043,033.03 6,949,207.63 -100 0 
ภาษีสุราสรรพสามิต 0 0 0 0 100 6,000,000 
ค่าภาคหลวงแร่ 50,983.77 67,317.02 65,696.40 53,242.28 22.09 65,000 
ค่าภาคหลวงปิโตรเลี่ยม 444,887.44 272,979.96 300,074.95 160,474.02 86.95 300,000 
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน 319,535 232,397 217,311.40 135,938 83.91 250,000 
ค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน 644,601.53 291,935.90 729,490.81 618,808.03 13.12 700,000 

รวมหมวดภาษีจัดสรร 32,377,810.57 29,761,767.91 31,046,168.25 32,059,614.99 -5.18 30,400,000 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป       
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่
และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ 

38,940,845.82 40,254,259.48 36,357,598.72 34,493,141.28 1.47 35,000,000 

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 38,940,845.82 40,254,259.48 36,357,598.72 34,493,141.28 1.47 35,000,000 
รวมทุกหมวด 72,910,134.13 72,342,457.30 69,125,113.25 68,403,358.83 -2.06 67,000,000 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

เทศบาลตำบลน้ำโสม 
อำเภอน้ำโสม  จังหวดัอุดรธานี 

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น  67,000,000  บาท  แยกเป็น 

รายได้จัดเก็บเอง 
หมวดภาษีอากร        รวม 240,000 บาท 
   ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง      จำนวน 220,000 บาท 
 ตั้งไว้สูงกว่าประมาณการปีที่ผ่านมา 
   ภาษีป้าย        จำนวน   10,000 บาท 
 ตั้งไว้เท่ากับประมาณการปีที่ผ่านมา 
   อากรฆ่าสัตว์        จำนวน   10,000 บาท 
 ตั้งไว้เท่ากับประมาณการปีที่ผ่านมา 

 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต    รวม    750,000 บาท 
   ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร    จำนวน     1,000 บาท 
 ตั้งไว้เท่ากับประมาณการปีที่ผ่านมา 
   ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร    จำนวน     5,600 บาท 
 ตั้งไว้เท่ากับประมาณการปีที่ผ่านมา 
   ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย     จำนวน  206,500 บาท 
 ตั้งไว้เท่ากับประมาณการปีที่ผ่านมา 
   ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   จำนวน    20,000 บาท 
 ตั้งไว้เท่ากับประมาณการปีที่ผ่านมา 
   ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร    จำนวน        500 บาท 
 ตั้งไว้เท่ากับประมาณการปีที่ผ่านมา 
   ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง  จำนวน        500 บาท 
 ตั้งไว้เท่ากับประมาณการปีที่ผ่านมา 
   ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำแหน่ายหรือสะสมอาหาร 
   ในสถานที่เอกชนที่ประกอบการค้า     จำนวน      5,000 บาท 
 ตั้งไว้เท่ากับประมาณการปีที่ผ่านมา 
   ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค่าในที่หรือทางสาธารณะ   จำนวน     500,000     บาท 
 ตั้งไว้เท่ากับประมาณการปีที่ผ่านมา 
   ค่าธรรมเนียมเป็นผู้รับจ้างให้บริการ     จำนวน         300 บาท 
 ตั้งไว้เท่ากับประมาณการปีที่ผ่านมา 
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ค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ   จำนวน           300 บาท 
 ตั้งไว้ต่ำกว่าประมาณการปีที่ผ่านมา 
   ค่าจดทะเบียนพาณิชย์       จำนวน           300  บาท 
 ตั้งไว้ต่ำกว่าประมาณการปีที่ผ่านมา 
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าปรับอื่นๆ     จำนวน        10,000 บาท 
 ตั้งไว้เท่ากับประมาณการปีที่ผ่านมา 
 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน      รวม      600,000 บาท 
   ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่      จำนวน      120,000   บาท 
 ตั้งไว้เท่ากับประมาณการปีที่ผ่านมา 
   ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร      จำนวน      420,000 บาท 
 ตั้งไว้ต่ำกว่าประมาณการปีที่ผ่านมา 
   ดอกเบี้ย  กสท.       จำนวน      60,000 บาท 
 ตั้งไว้สูงกว่าประมาณการปีที่ผ่านมา 
 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด       รวม       10,000 บาท 
   ค่าขายแบบแปลน       จำนวน        5,000 บาท 
 ตั้งไว้เท่ากับประมาณการปีที่ผ่านมา 
   ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์คำร้อง      จำนวน         3,000 บาท 
 ตั้งไว้เท่ากับประมาณการปีที่ผ่านมา 
   รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ       จำนวน          2,000 บาท 
 ตั้งไว้เท่ากับประมาณการปีที่ผ่านมา 
 
 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจดัสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวดภาษีจัดสรร       รวม    30,400,000  บาท 
   ภาษีธุรกิจเฉพาะ       จำนวน          85,000  บาท 
 ตั้งไว้เท่ากับประมาณการปีที่ผ่านมา 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม        จำนวน      23,000,000 บาท 

ตั้งไว้เท่ากับประมาณการปีที่ผ่านมา 
ภาษีสุราสรรพสามิต       จำนวน        6,000,000 บาท 
 ตั้งไว้เท่ากับประมาณการปีที่ผ่านมา 
ค่าภาคหลวงแร่        จำนวน  65,000 บาท 
 ตั้งไว้เท่ากับประมาณการปีที่ผ่านมา 
   ค่าภาคหลวงปิโตรเลี่ยม      จำนวน         300,000 บาท 

ตั้งไว้เท่ากับประมาณการปีที่ผ่านมา 
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   ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมท่ีดิน    จำนวน         250,000 บาท 
ตั้งไว้เท่ากับประมาณการปีที่ผ่านมา 

   ค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน     จำนวน        700,000 บาท 
ตั้งไว้เท่ากับประมาณการปีที่ผ่านมา 

 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป       รวม    35,000,000  บาท 
   เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ 
   และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ      จำนวน     35,000,000  บาท 
 ตั้งไว้สูงกว่าประมาณการปีที่ผ่านมา 
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รายงานงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปี 2563 

เทศบาลตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 
รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2559 ปี2560 ปี2561 ปี 2562 
(1ก.ค.2562) 

ปี 2562 ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2563 

แผนงานบริหารทั่วไป        
งานบริหารทั่วไป        
งบบุคลากร        
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว        
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)        
เงินเดือนนายก/รองนายก 725,760 653,270 208,726.89 82,000 100,000 625.76 725,760 
เงินเดือนค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก 180,000 168,965 51,762 30,000 30,000 500 180,000 
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 180,000 168,965 51,762 30,000 30,000 500 180,000 
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 207,360 200,160 59,638 27,250 27,250 660.95 207,360 
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อปท. 1,555,200 1,555,200 1,555,200 1,296,000 1,555,200 0 1,555,200 

รวมเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) 2,848,320 2,746,560 1,927,088.89 1,465,250 1,742,450 63.46 2,848,320 
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)        
เงินเดือนพนักงาน 1,890,345 1,887,728 1,893,280 1,721,280 1,913,280 15.89 2,217,480 
เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน 0 0 0 0 0 0 0 
เงินประจำตำแหน่ง 109,200 144,000 144,000 120,000 144,000 0 144,000 
เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน 67,200 84,000 84,000 70,000 84,000 0 84,000 
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รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2559 ปี2560 ปี2561 ปี 2562 

(1ก.ค.2562) 
ปี 2562  ปี2563 

ค่าจ้างพนักงานจ้าง 649,790 676,870 696,420 597,385 736,800 0.60 741,240 
เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้าง 79,525 62,990 58,115 25,105 46,320 -20.85 36,660 

             รวมเงินเดือนฝ่ายประจำ 2,796,060 2,855,588 2,875,815 2,533,770 2,924,400 10.22 3,223,380 
รวมงบบุคลากร 5,644,380 5,602,148 4,802,903.89 3,999,020 4,666,850 30.10 6,071,700 

งบดำเนินการ        
ค่าตอบแทน        
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. 
(เงินรางวัลประจำปี) 

 

1,360,001 
 

1,395,000 
 

0 
 

165,000 
 

150,000 
 

0 
 

150,000 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. 
(ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินในการสอบแข่งขัน) 

 

25,000 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

100 
 

20,000 

ค่าเบี้ยประชุม 10,496 7,872 10,496 3,936 20,000 0 20,000 
ค่าเช่าบ้าน 88,700 78,000 42,000 31,500 42,000 0 42,000 
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 26,056.75 37,500 53,166 27,500 60,000 -58.33 25,000 
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 0 0 0 0 0 0 0 
เงินค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับรองมาตรฐาน 12,000 0 0 0 0 0 0 
เงินค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินความพึงพอใจฯ 0 0 0 0 0 0 0 
เงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 17,970 22,200 20,000 0 0 100 10,000 

รวมค่าตอบแทน 1,540,223.75 1,540,572 125,662 227,936 272,000 -1.83 267,000 
ค่าใช้สอย        
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รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2559 ปี 2560 ปี2561 ปี 2562 

(1ก.ค.2562) 
ปี 2562 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2563 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ        
(1)ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ 0 0 0 0 0 0 0 
(2)ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 71,319.20 59,266.20 100,085.20 34,200 48,000 -5 45,600 
(3)ค่ารับวารสาร 0 0 0 0 0 0 0 
(4)ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ 184,044.05 316,900 62,400 205,715.90 300,000 -60 120,000 
(5)ค่าจ้างเหมาการประเมินความพึงพอใจต่อการ     
ให้บริการประชาชน 

0 0 0 0 30,000 0 30,000 

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ        
(1)ค่ารับรองของเทศบาลที่มีความจำเป็น 
(ค่ารับรองต้อนรับบุคคลและคณะบุคคล) 

 

4,835 
 

0 
 

14,147 
 

6,600 
 

20,000 
 

0 
 

20,000 

(2)ค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือ 
คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ 

 

2,935 
 

8,944 
 

9,487 
 

6,699 
 

20,000 
 

0 
 

20,000 

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวด
รายจ่ายอ่ืน 

       

(1)ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาเฉพาะตำแหน่ง   0 0 0 0 0 0 0 
(2)โครงการจัดทำคู่มือประชาสัมพันธ์ทะเบียนราษฎร์ 0 0 0 0 10,000 -100 0 
(3)โครงการวันเทศบาล 0 0 0 17,000 0 100 10,000 
(4)โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาฯนายฯ 0 0 0 20,000 100,000 100 200,000 
(5)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 199,660 264,410 250,000 137,129 300,000 -53.33 140,000 
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รายการ 
 

รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

(1ก.ค.2562) 
ปี 2562 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2563 

(6)ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 3,170 21,330 5,000 4,500 7,000 0 7,000 
(7)โครงการอบรมเพ่ือให้ความรู้ด้านการปฏิบัติงานตาม   
นโยบายผู้บริหาร 

0 0 0 0 50,000 -100 0 

(8)โครงการจัดงานของดีอำเภอน้ำโสม(จัดนิทรรศการ) 0 0 0 10,000 10,000 -100 0 
(9)โครงการป้องกันการทุจริต 0 0 0 0 10,000 -100 0 
(10)โครงการปรองดองสมานฉันท์ 0 18,500 0 0 10,000 -100 0 
(11)โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย 0 0 12,300 0 10,000 0 10,000 
(12)โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 0 0 7,500 20,000 10,000 -100 0 
(13)โครงการจัดทำดอกไม้จันทน์ 0 15,000 0 0 0 0 0 
(14)ค่าจ้างเหมาในการปูพรม 0 0 0 0 0 0 0 
(15)โครงการจัดซื้อดอกดาวเรือง 0 40,000 0 0 0 0 0 
(16)ค่าซ่อมแซมซุ้มประตู 0 0 0 0 0 0 0 
(17)โครงการจัดงานของดีเมืองน้ำโสม(ธิดาน้ำโสม) 18,463.35 17,000 8,000 0 0 0 0 
(18)โครงการสำรวจความพึงพอใจ 0 0 0 0 0 0 0 
(19)โครงการอบรมศึกษาดูงาน 491,500 0 0 0 0 0 0 
(20)โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง 0 0 179,700 0 0 0 0 
(21)โครงการวันที่ระลึกการจัดตั้งเมืองอุดรธานีปีที่126 0 0 0 12,000 0 0 0 
(22)โครงการทำความดีด้วยหัวใจถวายเป็นพระราชกุศลฯ 0 0 0 20,177 0 0 0 
(23)โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมป้องกันการทุจริต 0 0 0 0 0 100 40,000 
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รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

(1ก.ค.2562) 
ปี 2562 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2563 

(24)โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ของ อปท. 

0 0 0 0 0 100 30,000 

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 33,190.95 12,994 63,611 65,380 250,000 -68 80,000 
รวมค่าใช้สอย 1,009,117.55 774,344.20 712,230.20 559,400.90 1,185,000 -36.48 752,600 

  ค่าวัสดุ        
วัสดุสำนักงาน 63,812 24,462 65,000 44,287.90 50,000 -20 40,000 
วัสดุสำนักงาน(ผ้าประดับ) 9,000 0 0 0 0 0 0 
วัสดุงานบ้านงานครัว 15,904 17,851 35,000 16,532 20,000 0 20,000 
วัสดุยานพาหนะขนส่ง 1,150 0 0 0 40,000 -50 20,000 
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 2,840 0 10,000 0 15,000 -33.33 10,000 
วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,205 17,973.60 30,000 0 30,000 0 30,000 
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 2,840 0 0 0 0 
วัสดุอื่นๆ 0 20,765 5,000 1,280 5,000 -100 0 

รวมค่าวัสดุ 112,911 81,051.60 147,840 62,099.90 160,000 -25 120,000 
ค่าสาธารณูปโภค        
ค่าไฟฟ้า 379,266.34 407,567.41 570,000 322,098.56 500,000 -40 300,000 
ค่าน้ำประปา 189,652.40 204,451.20 125,047 61,676.80 100,000 -70 30,000 
ค่าโทรศัพท์ 17,749.59 28,420.42 11,640 7,379.79 25,000 -20 20,000 
ค่าไปรษณีย์ 10,117 8,289 7,305 6,649 20,000 -50 10,000 
ค่าบริการทางโทรคมนาคม(สมัครสมาชิกอินเตอร์เน็ต) 93,603.60 115,112.09 118,762 82,796.74 124,000 0 124,000 
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รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

(1ก.ค.2562) 
ปี 2562 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2563 

รวมค่าสาธารณูปโภค 690,388.93 763,840.12 832,754 480,600.89 769,000 37.06 484,000 
รวมงบดำเนินการ 3,352,641.23 3,159,807.92 1,818,486.20 1,330,037.69 2,386,000 -31.95 1,623,600 

ค่าครุภัณฑ ์        
ค่าซ่อมใหญ่เครื่องจักรกลและยานพาหนะ 0 0 100,000 0 0 0 0 
ครุภัณฑ์สำนักงาน        
ตู้เก็บเอกสาร 10,000 7,980 0 0 0 0 0 
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร4ลิ้นชัก 0 0 12,000 0 0 0 0 
ตู้เก็บเอกสารหน้าเปิด4ชั้น4ช่อง 0 0 22,500 0 0 100 10,000 
ชุดรับแขก 0 46,000 0 0 0 0 0 
ผ้าม่าน 0 126,800 0 0 0 0 0 
โต๊ะทำงาน 10,500 0 0 0 10,000 -100 0 
ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 0 99,000 0 0 0 0 0 
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอ้ี 0 22,000 6,000 0 0 0 0 
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน 0 8,000 0 0 0 100 10,000 
เครื่องปรับอากาศ 0 16,000 0 0 0 0 0 
เครื่องดูดฝุ่น 13,000 0 0 0 0 0 0 
พัดลม 10,000 0 0 0 0 0 0 
เต็นท์ 85,000 0 0 0 0 0 0 
ตู้เหล็กหน้าเปิด 0 0 0 0 13,000 -100 0 
เครื่องโทรศัพท์ 0 0 0 0 6,000 -100 0 
ตู้เหล็กทึบ2ลิ้นชัก 0 0 0 0 11,000 -100 0 
โต๊ะพับ 30,000 0 0 0 0 0 0 
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รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

(1ก.ค.2562) 
ปี 2562 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2563 

ชุดรองรับแขกโซฟาไม้ 0 0 33,900 0 0 0 0 
โต๊ะพับหน้าโฟเมก้า 0 0 10,000 0 0 0 0 
ถังน้ำแบบพลาสติก 0 0 91,200 0 0 0 0 
เก้าอ้ีผู้บริหารและเก้าอ้ีสำนักงาน 0 0 0 0 0 100 28,000 
โต๊ะเหล็กพร้อมกระจก 0 0 0 0 0 100 28,000 
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่        
โทรทัศน์ 0 0 15,000 0 0 0 0 
กล้องถ่ายภาพดิจิตอล 0 0 19,300     
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง        
เครื่องตบดิน 0 17,800 0 0 0 0 0 
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ        
มิเตอร์ไฟฟ้า 0 4,621.50 0 0 0 0 0 
แผงโซล่าเซลล์ออนกิต 0 0 498,600 0 0 0 0 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์        
คอมพิวเตอร์โน๊คบุ๊ค 18,000 0 53,000 0 0 0 0 
เครื่องปริ้นเตอร์ 7,300 0 0 0 0 0 0 
เครื่องสแกนเนอร์ 0 0 0 19,800 20,000 -100 0 
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว        
ตู้เย็น 0 0 6,500 0 0 0 0 
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รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

(1ก.ค.2562) 
ปี 2562 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2563 

เครื่องต้มกาแฟ 2,800 0 0 0 0 0 0 
เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น 0 5,900 0 0 0 0 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 186,600 354,101.50 868,000 19,800 60,000 26.66 76,000 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง        
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมอาคารสำนักงาน 179,000 0 0 0 0 0 0 
ค่าจ้างเหมาออกแบบโครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทรง 0 0 250,000 0 0 0 0 

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 179,000 0 250,000 0 0 0 0 
รวมงบลงทุน 365,600 354,101.50 1,118,000 19,800 60,000 26.66 76,000 

งบเงินอุดหนุน        
เงินอุดหนุน        
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
(1)การดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ 
อปท. 

25,000 30,000 30,000 0 0 0 0 

(2)ศูนย์ปฏิบัติการการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ของ อปท. 

0 0 0 30,000 0 0 0 

เงินอุดหนุนส่วนราชการ        
(1)โครงการสนับสนุนการรับบริจาคโลหิต 10,000 0 0 0 10,000 -100 0 
(2)โครงการงานรัฐพิธี 20,000 0 0 0 20,000 -100 0 
(3)โครงการอุดหนุนงานประจำปีทุ่งศรีเมือง 20,000 0 0 0 20,000 -100 0 
(4)โครงการป้องกันกรแพร่ระบาดยาเสพติดในเด็กและ
เยาวชน 

0 0 0 0 0 100 30,000 
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รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

(1ก.ค.2562) 
ปี 2562 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2563 

(5)โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติงานร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนของ อปท. 

0 0 0 0 30,000 -100 0 

(6)โครงการอุดหนุนงานประจำปีทุ่งศรีเมือง 0 0 10,000 0 0 0 0 
(7)โครงการอุดหนุนจัดงานพระบรมศพ 0 40,000 0 0 0 0 0 
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณะประโยชน์        
(1)โครงการวันชาวอุดรร่วมใจให้กาชาด 0 0 0 0 0 0 0 

รวมเงินอุดหนุน 75,000 70,000 40,000 30,000 80,000 -100 0 
รวมงบเงินอุดหนุน 75,000 70,000 40,000 30,000 80,000 -62.50 30,000 

รวมแผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารทั่วไป 9,437,621.23 9,186,057.42 7,779,390.09 5,378,857.69 7,192,850 8.45 7,801,300 
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รายงานงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปี 2563 

เทศบาลตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 
รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2559 ปี2560 ปี2561 ปี 2562 
(1ก.ค.2562) 

ปี 2562 ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2563 

แผนงานบริหารทั่วไป        
งานวางแผนสถิติและวิชาการ        
งบบุคลากร        
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว        
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)        
เงินเดือนพนักงาน 776,970 838,020 889,560 703,140 967,760 18.88 1,150,480 
เงินประจำตำแหน่ง 0 36,000 36,000 27,000 36,000 0 36,000 
ค่าจ้างพนักงานจ้าง 228,720 235,080 240,480 184,590 246,480 2.67 253,080 
เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้าง 36,000 36,000 36,000 25,425 36,000 -7.50 33,300 

รวมเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) 1,041,690 1,145,100 1,202,040 940,155 1,286,240 14.50 1,472,860 
รวมงบบุคลากร 1,041,690 1,145,100 1,202,040 940,155 1,286,240 14.50 1,472,860 

งบดำเนินการ        
ค่าตอบแทน        
ค่าเช่าบ้าน 30,000 18,000 0 0 0 0 0 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 19,500 21,660 0 0 0 0 0 

รวมค่าตอบแทน 49,500 39,660 0 0 0 0 0 
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รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2559 ปี2560 ปี2561 ปี 2562 

(1ก.ค.2562) 
ปี 2562 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2563 

ค่าใช้สอย        
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ        
(1)ค่าจ้างเหมาจัดทำวารสาร 8,900 30,000 8,500 0 30,000 0 30,000 
(2)ค่าจ้างเหมาในการเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ 25,080 28,998 28,000 0 0 0 0 
(3)ค่าจ้าเหมาบริการอื่นๆ 0 0 12,571 36,290 62,000 -3.22 60,000 
(4)ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 0 0 0 43,200 60,000 -16.66 50,000 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
หมวดรายจ่ายอื่น 

       

(1)ค่าเดินทางไปราชการ 12,120 30,994 7,580 14,440 30,000 0 30,000 
(2)โครงการปรับปรุงและบูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาฯ 14,975 19,750 0 19,765 30,000 0 30,000 
(3)ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 4,250 8,470 0 4,800 10,000 0 10,000 

รวมค่าใช้สอย 65,325 118,212 56,651 118,495 222,000 -5.40 210,000 
ค่าวัสดุ        
วัสดุสำนักงาน 20,565 10,197 31,999 30,000 40,000 0 40,000 
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 1,800 300 500 8,000 10,000 0 10,000 
วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,820 20,100 28,115 13,630 30,000 0 30,000 

รวมค่าวัสดุ 43,185 30,597 60,614 51,630 80,000 0 80,000 
รวมงบดำเนินการ 158,010 188,469 117,265 170,125 302,000 -3.97 290,000 
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รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2559 ปี2560 ปี2561 ปี 2562 

(1ก.ค.2562) 
ปี 2562 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2563 

งบลงทุน        
ค่าครุภัณฑ ์        
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์        
คอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน 0 16,000 0 0 0 0 0 
เครื่องปริ้นเตอร์ 0 0 0 0 0 0 0 
คอมพิวเตอร์โน๊คบุ๊ค 0 0 16,000 0 0 0 0 
เครื่องพิมพ์มัลติฟังช์ชั่น 0 0 9,000 0 0 0 0 
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 0 0 9,000 0 0 0 0 
ฮาร์ดิส 0 0 1,350 0 0 0 0 
ครุภัณฑ์สำนักงาน       0 
เครื่องโทรสาร 6,500 0 0 0 0 0 0 
โต๊ะทำงานเหล็ก 0 13,500 0 0 0 0 0 
ตู้เก็บเอกสาร 0 0 15,000 0 0 0 0 

รวมงบลงทุน 6,500 29,500 50,350 0 0 0 0 
รวมแผนงานบริหารทั่วไป/งานวางแผนสถิติและวิชาการ 1,206,200 1,363,069 1,369,655 1,110,280 1,588,240 10.99 1,762,860 
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รายงานงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปี 2563 

เทศบาลตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 
รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2559 ปี2560 ปี2561 ปี 2562 
(1ก.ค.2562) 

ปี 2562 ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2563 

แผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารงานคลัง        
งานบริหารงานคลัง        
งบบุคลากร        
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว        
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)        
เงินเดือนพนักงาน 808,134 997,580 878,860 566,780 1,445,580 -57.70 611,440 
เงินประจำตำแหน่ง 67,200 95,700 85,200 56,400 85,200 -21.12 67,200 
เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน 67,200 67,200 67,200 65,895 67,200 0 67,200 
ค่าจ้างพนักงานจ้าง 796,530 709,710 859,400 663,300 887,400 -9.33 804,600 
เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้าง 80,925 48,405 76,600 65,895 92,340 -19.23 74,580 

รวมเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) 1,819,989 1,918,595 1,967,260 1,418,270 2,577,720 -36.95 1,625,020 
รวมงบบุคลากร 1,819,989 1,918,595 1,967,260 1,418,270 2,577,720 -36.95 1,625,020 

งบดำเนินการ        
ค่าตอบแทน        
ค่าเช่าบ้าน 29,700 18,000 24,000 12,000 0 0 0 
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 11,424.50 1,300 2,900 2,700 19,000 0 19,000 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง 36,050 28,400 0 0 0 0 0 
ค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. - - 139,650 169,500 0 100 200,000 
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รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2559 ปี2560 ปี2561 ปี 2562 

(1ก.ค.2562) 
ปี 2562 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2563 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 41,000 0 0 0 0 0 0 
รวมค่าตอบแทน 118,174.50 47,700 166,500 184,200 19,000 1,052.63 219,000 

ค่าใช้สอย        
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ        
(1)ค่าจ้างเหมาบริการตามโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

205,467 171,692 219,174 165,760 260,000 0 260,000 

(2)ค่าจ้างเหมาบริการเก็บขยะและค่าตลาดสดเทศบาล 84,000 77,000 96,000 64,000 108,000 0 108,000 
(3)ค่าจ้างเหมาบริการเก็บข้อมูลที่ดินและปรับปรุงข้อมูล 0 0 100,000 50,000 54,000 100 108,000 
(4)ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ 133,073 131,938 37,000 44,250 80,000 25 100,000 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
หมวดรายจ่ายอ่ืน 

       

(1)ค่าเดินทางไปราชการ 77,660 99,108 51,628 36,306 70,000 -14.28 60,000 
(2)โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการ
เก็บภาษี 

448,855 430,320 0 0 0 0 0 

(3)โครงการฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างการปฏิบัติราชการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

0 0 0 0 0 100 50,000 

(4)ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 17,020 3,701,.32 20,000 8,910.96 40,000 100 80,000 
(5)ดอกเบี้ยกรณีละเมิด 0 134,863.18 0 0 0 0 0 
(6)โครงการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรน้อมนำศาสตร์
พระราชาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ 

0 0 487,415 0 0 0 0 
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รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2559 ปี2560 ปี2561 ปี 2562 

(1ก.ค.2562) 
ปี 2562 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2563 

(7)โครงการพัฒนาอาชีพรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมดำรงชีพ
ด้วยวิธีชวีิตเศรษฐกิจพอเพียง 

0 0 0 494,375 0 0 0 

รวมค่าใช้สอย 966,075 1,048,622.50 1,011,217 863,601.96 612,000 25.16 766,000 
ค่าวัสดุ        
วัสดุสำนักงาน 40,639 58,652 80,000 31,109 70,000 -28.57 50,000 
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 1,600 19,750 10,000 0 10,000 0 10,000 
วัสดุคอมพิวเตอร์ 40,064 64,465 70,000 40,175 40,000 25 50,000 
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 481,036 457,709.50 499,665 268,970 700,000 0 700,000 

รวมค่าวัสดุ 563,339 600,576.50 659,665 340,254 820,000 -1.21 810,000 
รวมงบดำเนินการ 1,647,588.50 1,696,899 1,837,382 1,388,055.96 1,451,000 23.70 1,795,000 

งบลงทุน        
ค่าครุภัณฑ ์        
ครุภัณฑ์สำนักงาน        
ตู้เก็บเอกสาร4ลิ้นชัก 0 0 0 0 13,200 -100 0 
ตู้เก็บเอกสาร 14,970 9,980 11,400 0 0 100 10,000 
เก้าอ้ีทำงาน 0 6,000 0 0 0 0 0 
เครื่องปรับอากาศ 107,000 0 0 0 0 0 0 
โต๊ะเขียนแบบ 4,590 0 0 0 0 0 0 
บอร์ด 20,000 0 0 0 4,000 -100 0 
โต๊ะทำงาน 0 0 36,000 0 0 0 0 
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รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2559 ปี2560 ปี2561 ปี 2562 

(1ก.ค.2562) 
ปี 2562 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2563 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์        
เครื่องปริ้นเตอร์ 38,770 18,200 0 0 0 0 0 
คอมพิวเตอร์โน๊คบุ๊ค 0 63,000 0 0 0 0 0 
คอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบ1 0 0 22,000 0 0 0 0 
คอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบ2 0 0 30,000 0 0 0 0 
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 0 0 15,800 0 0 100 10,000 
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง        
รถบรรทุกดีเซลแบบดับเบิ้ลแคบ 0 655,000 0  0 0 0 
รถจักรยานยนต์ 0 0 40,800 0 0 0 0 
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว        
ตู้เย็น 0 0 6,500 0 0 0 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 185,330 752,180 162,500 0 17,200 16.27 20,000 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง        
ค่าจ้างเหมาจัดทำแนวเขต คสล. 80,000 0 0 0 0 0 0 
ค่าปรับปรุงต่อเติมห้องแผนที่ภาษี 9,910 0 0 0 0 0 0 

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 89,910 0 0 0 0 0 0 
รวมงบลงทุน 275,240 752,180 162,500  17,200 16.27 20,000 

รวมแผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารงานคลัง 3,742,817.50 4,367,674 3,967,142 2,806,325.96 4,045,920 -14.97 3,440,020 
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รายงานงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปี 2563 

เทศบาลตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 
รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2559 ปี2560 ปี2561 ปี 2562 
(1ก.ค.2562) 

ปี 2562 ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2563 

แผนงานรักษาความสงบภายใน        
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน        
งบบุคลากร        
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว        
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)        
เงินเดือนพนักงาน 150,040 0 0 0 0 0 0 
ค่าจ้างพนักงานจ้าง 863,190 767,675 851,160 643,120 879,600 1.45 892,440 
เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้าง 92,580 69,100 79,885 60,048 85,740 -6.57 80,100 

รวมเงินเดือนฝ่ายประจำ 1,105,810 836,775 931,045 703,168 965,340 0.74 972,540 
รวมงบบุคลากร 1,105,810 836,775 931,045 703,168 965,340 0.74 972,540 

งบดำเนินการ        
ค่าตอบแทน        
ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 0 15,400 0 0 0 0 0 
เงินค่าเช่าบ้าน 18,400 0 0 0 0 0 0 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 10,160 10,880 10,000 0 10,000 
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์แก่ อปท. 5,670 0 104,000 230,100 20,000 900 200,000 

รวมค่าตอบแทน 24,070 15,400 114,160 240,980 30,000 600 210,000 
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รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2559 ปี2560 ปี2561 ปี 2562 

(1ก.ค.2562) 
ปี 2562 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2563 

ค่าใช้สอย        
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ        
(1)ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ 0 0 20,000 7,183 40,000 -50 20,000 
(2)ค่าจ้างเมาบริการรักษาความสงบ 0 0 0 80,000 0 0 0 
(3)ค่าจ้างเหมาบริการงานธุรการ 0 0 0 0 0 100 96,000 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
หมวดรายจ่ายอ่ืน 

       

(1)โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 63,700 14,000 21,000 0 84,000 -100 0 
(2)โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 53,900 14,000 0 0 84,000 -100 0 
(3)โครงการ อปพร.พาน้องข้ามถนน  0 0 0 0 216,000 -100 0 
(4)โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 0 0 0 0 10,000 0 10,000 
(5)โครงการกิจกรรมเนื่องในวัน อปพร. 9,144 11,075 10,000 9,060 10,000 100 20,000 
(6)โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2,026 5,000 0 0 32,500 -100 0 
(7)โครงการอบรม อปพร.หลักสูตรจัดตั้ง 0 0 139,680 0 0 0 0 
(8)โครงการป้องกันอุบัติเหตุทางท้องถนน 0 0 6,125 5,200 10,000 0 10,000 
(9)โครงการส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัย 0 0 0 0 0 100 10,000 
(10)โครงการเพ่ิมศักยภาพอาสามสมัครป้องกันภัยฯ 0 0 0 0 0 100 150,000 
(11)โครงการรณรงค์ต่อต้านวันยาเสพติดโลก 0 32,500 10,000 9,500 10,000 0 10,000 
(12)โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร 0 0 0 0 0 100 15,000 
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รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2559 ปี2560 ปี2561 ปี 2562 

(1ก.ค.2562) 
ปี 2562 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2563 

(13)โครงการฝึกอบรมให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับอัคคีภัย 0 0 0 0 0 100 10,000 
(14)ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน 37,600 63,963.08 55,167 16,958.23 30,000 66.66 50,000 
(15)ค่าเดินทางไปราชการ 0 0 0 0 0 100 20,000 

รวมค่าใช้สอย 166,370 155,318.08 261,972 127,901.23 526,500 -20.03 421,000 
ค่าวัสดุ        
วัสดุสำนักงาน 0 15,117 30,000 10,650 20,000 50 30,000 
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 2,800 0 0 0 10,000 100 20,000 
วัสดุก่อสร้าง 1,717.35 1,231 346,372 7,770 20,000 0 20,000 
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 62,200 26,720 50,000 -40 30,000 
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 28,800 28,800 30,000 19,200 20,000 0 20,000 
วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 20,000 13,830 20,000 0 20,000 
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 15,950 0 20,000 0 20,000 0 20,000 
วัสดุเครื่องแต่งกาย 0 129,600 114,260 0 20,000 500 120,000 
วัสดุอื่นๆ 50,000 0 35,035 0 20,000 50 30,000 
วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 0 0 100 10,000 

รวมค่าวัสดุ 99,267.35 174,748 657,867 78,170 200,000 60 320,000 
รวมงบดำเนินการ 289,707.35 345,466.08 1,033,999 447,051.23 756,500 25.71 951,000 
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รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2559 ปี2560 ปี2561 ปี 2562 

(1ก.ค.2562) 
ปี 2562 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2563 

งบลงทุน        
ค่าครุภัณฑ ์        
ค่าซ่อมใหญ่เครื่องจักรกลและยานพาหนะ 0 0 0 0 0 100 50,000 
ครุภัณฑ์ดับเพลิง        
สายส่งน้ำดับเพลิง 29,900 0 0 0 72,000 -100 0 
ชุดดับเพลิง 0 32,500 0 0 0 0 0 
หัวฉีดดับเพลิง 0 0 0 0 30,000 -100 0 
ถังดับเพลิง 0 0 0 0 0 100 70,000 
แท่นปืนรูปหัวใจชนิดเหล็กพร้อมหัวฉีด 0 0 0 0 0 100 20,000 
ครุภัณฑ์สำนักงาน        
เครื่องปรับอากาศ 0 28,500 0 0 0 0 0 
ตู้เก็บเอกสาร 0 0 0 0 15,000 -100 0 
ตู้เก็บเอกสาร 0 0 16,500 13,500 0 0 0 
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ        
กล้องวงจรปิด 98,360 0 0 0 0 0 0 
เครื่องปั่นไฟ 9,270 0 0 0 0 0 0 
ไฟฉุกเฉิน 0 0 0 0 15,000 -100 0 
วิทยุระบบVHF/FM 0 0 0 0 0 100 144,000 
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง        
เครื่องสูบน้ำขนาดเล็ก(ไดโว่) 2,500 0 0 0 0 0 0 
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รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2559 ปี2560 ปี2561 ปี 2562 

(1ก.ค.2562) 
ปี 2562 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2563 

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว        
เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น 0 6,500 0 0 0 0 0 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์        
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 0 12,000 0 0 0 0 0 
คอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน 0 16,000 0 0 0 0 0 
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่        
กล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง 0 0 0 0 480,000 -61.66 184,000 
เครื่องบันทึกชนิดเครือข่าย8ช่อง 0 0 0 0 0 100 35,000 
โทรทัศน์แอลอีดี 0 0 0 0 0 100 26,500 
ครุภัณฑ์โรงงาน        
เลื่อยยนต์ 0 0 0 20,000 20,000 -100 0 
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง        
เรือท้องแบนพลาสติ 0 0 80,000 0 0 0 0 
เรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส 0 0 80,000 0 0 0 0 
ครุภัณฑ์อ่ืนๆ        
หลอดไฟส่องสว่างติดรถยนต์ 0 0 0 0 0 100 10,000 
กระจกโค้งพร้อมติดตั้ง 0 0 0 0 0 100 72,000 

รวมค่าครุภัณฑ์ 140,030 95,500 176,500 33,500 632,000 -3.24 611,500 
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รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2559 ปี2560 ปี2561 ปี 2562 

(1ก.ค.2562) 
ปี 2562 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2563 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง        
โครงการต่อเติมห้องป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 0 0 0 0 0 100 149,000 

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 0 0 100 149,000 
รวมงบลงทุน 140,030 95,500 176,500 33,500 632,000 20.33 760,500 

แผนงานรักษาความสงบภายใน/ 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 

1,535,547.35 1,277,741.08 2,141,544 1,183,719.23 2,353,840 14.02 2,684,040 
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รายงานงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปี 2563 

เทศบาลตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 
รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2559 ปี2560 ปี2561 ปี 2562 
(1ก.ค.2562) 

ปี 2562 ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2563 

แผนงานรักษาความสงบภายใน        
งานเทศกิจ        
งบบุคลากร        
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว        
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)        
ค่าจ้างพนักงานจ้าง 108,000 108,000 108,000 81,000 108,000 0 108,000 
เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้าง 12,000 12,000 12,000 9,000 12,000 0 12,000 

รวมเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) 120,000 120,000 120,000 90,000 120,000 0 120,000 
รวมงบบุคลากร 120,000 120,000 120,000 90,000 120,000 0 120,000 

งบดำเนินการ        
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ        
ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ 0 0 0 0 0 100 10,000 
ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความสงบเรียบร้อย 0 0 0 0 0 100 128,000 

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 0 0 100 138,000 
ค่าวัสดุ        
วัสดุก่อสร้าง 0 0 0 0 10,000 0 10,000 
วัสดุอื่นๆ 0 0 3,500 0 10,000 -100 0 

รวมค่าวัสดุ 0 0 3,500 0 20,000 -50 10,000 
รวมงบดำเนินการ 0 0 3,500 0 20,000 640 148,000 
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รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2559 ปี2560 ปี2561 ปี 2562 
(1ก.ค.2562) 

ปี 2562 ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2563 

งบลงทุน        
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง        
โครงการก่อสร้างป้อมเทศกิจ 0 0 52,600 0 0 0 0 

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 52,600 0 0 0 0 
รวมงบลงทุน 0 0 52,600 0 0 0 0 

แผนงานรักษาความสงบภายใน/งานเทศกิจ 120,000 120,000 176,100 90,000 140,000 91.42 268,000 
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รายงานงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปี 2563 

เทศบาลตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 
รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2559 ปี2560 ปี2561 ปี 2562 
(1ก.ค.2562) 

ปี 2562 ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2563 

แผนงานการศึกษา        
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา        
งบบุคลากร        
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว        
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)        
เงินเดือนพนักงาน 497,250 529,440 27,300 497,000 570,600 14.84 655,320 
เงินประจำตำแหน่ง 0 18,000 7,500 15,000 18,000 0 18,000 
เงินเดือนข้าราชการครู 2,123,710 1,500,413 1,593,120 2,144,087 4,366,420 -0.35 4,351,100 
เงินเพ่ิมต่างๆของข้าราชการครู 44,800 108,500 122,500 168,000 369,600 77.27 655,200 
เงินเดือนข้าราชการครู ผดด. 126,000 2,859,087 2,769,120 2,442,460 3,044,880 3.89 3,163,600 
ค่าจ้างรายเดือน ผดด. 0 796,360 369,600 712,910 676,800 35.34 916,000 
เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้าง 0 0 108,000 94,250 144,000 0 144,000 
เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงาครู/ครู ผดด. 0 87,560 108,000 113,900 168,000 10.11 185,000 
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ 240,780 246,200 255,000 222,300 280,440 6.33 298,200 
ค่าจ้างพนักงานจ้าง(บุคลากรสนับสนุนการสอน) 523,320 383,980 146,520 126,260 153,120 4.81 160,500 
เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้าง(บุคลากรสนับสนุนการสอน) 24,000 18,775 14,250 6,590 24,000 0 24,000 
ค่าจ้างพนักงานจ้าง 323,700 340,800 771,840 667,980 810,420 8.99 883,320 
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รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2559 ปี2560 ปี2561 ปี 2562 

(1ก.ค.2562) 
ปี 2562 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2563 

เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้าง 24,000 20,541 7,895 8,770 24,000 0 24,000 
เงินสมทบรายเดือน/ค่าจ้างรายเดือนผู้ดูแลเด็ก 0 34,450 668,890 562,400 150,680 -100 0 

รวมเงินเดือนฝ่ายประจำ 3,927,560 6,944,106 6,969,535 7,781,907 10,800,960 6.27 11,478,240 
รวมงบบุคลากร 3,927,560 6,944,106 6,969,535 7,781,907 10,800,960 6.27 11,478,240 

งบดำเนินการ        
ค่าตอบแทน        
ค่าเช่าบ้านข้าราชการครู 0 0 0 0 0 100 36,000 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงาน 0 0 0 0 0 100 4,000 
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 26,700 0 40,000 212.50 125,000 
ค่าเช่าบ้าน 3,000 108,000 36,000 27,000 36,000 0 36,000 

รวมค่าตอบแทน 3,000 108,000 62,700 27,000 76,000 164.47 201,000 
ค่าใช้สอย        
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ        
(1)ค่าเช่าที่ดินพร้อมอาคารที่ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 8,000 8,000 8,000 0 10,000 -50 5,000 
(2)ค่าจ้างเหมาบริการตามโครงการจัดขบวนแห่บายศรี
วัฒนธรรมดีศรีอุดรธานี 

0 12,280 0 10,000 10,000 0 10,000 

(3)ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ(กองการศึกษา) 30,700 3,900 20,500 32,700 80,000 -37.50 50,000 
(4)ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ(ครู ผดด.) 0 59,200 96,300 85,350 100,000 -20 80,000 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
หมวดรายจ่ายอ่ืน 

       

(1)เงินสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน 2,044,320 1,711,160 2,172,280 827,640 1,181,000 -5.92 1,111,000 
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รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2559 ปี2560 ปี2561 ปี 2562 

(1ก.ค.2562) 
ปี 2562 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2563 

(2)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่า
น้ำประปา ค่าไฟฟ้า) 

42,000 42,000 50,000 50,000 50,000 20 60,000 

(3)ค่าเดินทางไปราชการ 21,040 12,698 20,000 26,406 80,000 -37.50 50,000 
(4)ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 79,448 0 0 0 0 0 0 
(5)ค่าเดินทางไปราชการ ครู ผดด. และ ผดด.ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

0 21,698 30,000 27,682 100,000 -20 80,000 

(6)โครงการของดีเมืองน้ำโสม 12,000 0 0 0 0 0 0 
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 1,550 3,750 5,530 0 10,000 0 10,000 

รวมค่าใช้สอย 2,239,058 1,874,686 2,402,610 1,059,778 1,621,000 -10.17 1,456,000 
ค่าวัสดุ        
วัสดุสำนักงาน 15,664 2,912 20,000 0 20,000 -25 15,000 
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 0 5,000 0 5,000 
วัสดุคอมพิวเตอร์ 6,250 15,090 20,000 17,840 20,000 0 20,000 
ค่าอาหารเสริมนม 1,846,599.16 2,113,374.20 2,134,860 947,471.20 1,931,540 -3.68 1,860,400 

รวมค่าวัสดุ 1,868,513.16 2,131,376.20 2,174,860 965,311.20 1,976,540 -3.85 1,900,400 
รวมงบดำเนินการ 4,110,571.16 4,114,062.20 4,640,170 2,052,089.20 3,673,540 -3.16 3,557,400 

งบลงทุน        
ค่าครุภัณฑ ์        
ครุภัณฑ์สำนักงาน        
โต๊ะทำงาน 0 6,000 0 0 0 0 0 
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รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2559 ปี2560 ปี2561 ปี 2562 

(1ก.ค.2562) 
ปี 2562 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2563 

เก้าอ้ีทำงาน 0 6,000 5,400 0 0 0 0 
เครื่องปรับอากาศ 0 44,000 47,000 0 0 100 34,000 
พัดลมติดผนัง 0 40,000 0 0 0 0 0 
เก้าอ้ีทำงานหลังพิงสูง 0 0 3,800 0 0 0 0 
ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม 0 0 0 0 0 100 15,000 
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ 0 0 0 0 0 100 38,800 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์        
เครื่องปริ้นเตอร์ 16,000 0 7,900 0 0 0 0 
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 0 0 7,900 0 0 100 4,300 
เครื่องสำรองไฟ 0 0 0 0 0 100 5,000 
อุปกรณ์อ่านบัตรเอนกประสงค์ 0 0 0 0 0 100 1,400 
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 0 0 0 0 0 100 8,900 
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ        
มิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 30 แอมป์ 0 0 0 12,383 0 0 0 
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่        
ทีทัศน์แอลอีดี 0 0 0 0 0 100 26,500 
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว        
เครื่องตัดหญ้าแบบขอแข็ง 0 0 0 0 0 100 9,500 
เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น 0 0 0 0 0 100 13,000 

รวมค่าครุภัณฑ์ 16,000 96,000 72,000 12,383 0 100 156,400 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง        
(1)ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียน 0 0 261,200 0 200,000 -25 150,000 
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รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2559 ปี2560 ปี2561 ปี 2562 
(1ก.ค.2562) 

ปี 2562 ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2563 

(2)ค่าซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0 0 0 0 0 0 0 
(3)โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องกองการศึกษา 0 0 0 0 22,000 -100 0 
(4)โครงการปรับปรุงต่อเติมที่อ่านหนังสือรักการอ่าน 0 0 0 0 22,000 -100 0 

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 261,200 12,383 244,000 -38.52 150,000 
รวมงบลงทุน 16,000 96,000 333,200 12,383 244,000 25.57 306,400 

งบอุดหนุน        
เงินอุดหนุนส่วนราชการ        
(1)โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน 2,826,400 2,836,480 2,896,000 1,893,640 2,780,000 -1.43 2,740,000 

รวมเงินอุดหนุน 2,826,400 2,836,480 2,896,000 1,893,640 2,780,000 -1.43 2,740,000 
รวมงบอุดหนุน 2,826,400 2,836,480 2,896,000 1,893,640 2,780,000 -1.43 2,740,000 

รวมแผนงานการศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา 

10,880,531.16 13,990,648.20 14,838,905 11,740,019.20 17,498,500 3.33 18,082,040 
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รายงานงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปี 2563 

เทศบาลตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 
รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2559 ปี2560 ปี2561 ปี 2562 
(1ก.ค.2562) 

ปี 2562 ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2563 

แผนงานการศึกษา        
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา        
งบดำเนินการ        
ค่าใช้สอย        
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
หมวดรายจ่ายอ่ืน 

       

(1)โครงการวันเด็กแห่งชาติ 50,000 50,000 0 0 0 0 0 
รวมค่าใช้สอย 50,000 50,000 0 0 0 0 0 

รวมงบดำเนินการ 50,000 50,000 0 0 0 0 0 
รวมแผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา 
50,000 50,000 0 0 0 0 0 
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รายงานงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปี 2563 

เทศบาลตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 
รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2559 ปี2560 ปี2561 ปี 2562 
(1ก.ค.2562) 

ปี 2562 ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2563 

แผนงานการศึกษา        
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ        
งบดำเนินการ        
ค่าใช้สอย        
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
หมวดรายจ่ายอ่ืน 

       

(1)โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 0 0 21,000 0 21,000 0 21,000 
(2)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา(ค่า
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา) 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 0 20,000 

(3)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา
(อินเตอร์เน็ตโรงเรียน) 

9,600 9,600 16,800 16,800 20,000 -16 16,800 

(4)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา(ค่าพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา) 

147,000 80,000 100,000 150,000 150,000 -33.33 100,000 

(5)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา(ค่าพัฒนา/
ปรับปรุงห้องสมุด) 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 0 100,000 

 

  



56 

 

 5
6

 

 

รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2559 ปี2560 ปี2561 ปี 2562 

(1ก.ค.2562) 
ปี 2562 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2563 

(6)ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 0 50,000 
(7)โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักเรียนและการ
ส่งเสริมด้านกีฬา 

40,000 40,000 50,000 50,000 50,000 -60 20,000 

(8)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหาร 
ค่ารับรอง) 

8,000 20,000 20,000 8,680 20,000 -100 0 

(9)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา(ค่าส่งเสริม
กิจกรรมรักการอ่าน) 

0 0 50,000 0 0 0 0 

(10)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา(ค่า
กิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษา) 

0 0 50,000 0 0 0 0 

(11)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา(ค่า
จัดการเรียนการสอนรายหัว) 

0 146,200 112,700 429,500 430,700 -25 323,000 

(12)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา(ค่า
หนังสือเรียน) 

39,491 35,667 28,900 21,095 62,320 -61.23 24,160 

(13)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา(การ
จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาฯ) 

0 0 425,000 0 0 0 0 

(14)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา(ค่า
อุปกรณ์การเรียน) 

146,630 20,740 17,240 13,105 53,900 -73.13 14,480 

(15)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา(ค่า
เครื่องแบบนักเรียน) 

80,950 20,850 17,130 12,840 74,100 -80.40 14,520 
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รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2559 ปี2560 ปี2561 ปี 2562 

(1ก.ค.2562) 
ปี 2562 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2563 

(16)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา(ค่า
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) 

41,715 30,090 23,420 8,920 105,130 -81.29 19,660 

(17)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา(ค่า
ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 

13,000 9,000 13,000 5,000 12,000 8.33 13,000 

(18)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา(ค่าจัด
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ) 

0 523,600 40,000 50,000 50,000 -60 20,000 

(19)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา(โครงการ
แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด) 

0 0 0 0 0 100 70,000 

(20)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา(ค่าเบี้ย
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา) 

0 0 0 0 0 100 10,000 

(21)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา(ค่า
จัดการเรียนการสอน) 

0 0 0 0 0 100 93,800 

(22)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา(ค่า
จัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 

0 0 0 0 0 100 124,500 

(23)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา(ค่าจ้าง
เหมายานพาหนะรับส่งนักเรียน) 

0 0 0 0 0 100 120,000 

รวมค่าใช้สอย 696,386 1,105,747 1,155,190 935,940 1,219,150 -3.62 1,174,920 
รวมงบดำเนินการ 696,386 1,105,747 1,155,190 935,940 1,219,150 -3.62 1,174,920 

รวมแผนงานการศึกษา/งานศึกษาไม่กำหนดระดับ 696,386 1,105,747 1,155,190 935,940 1,219,150 -3.62 1,174,920 
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รายงานงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปี 2563 

เทศบาลตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 
รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2559 ปี2560 ปี2561 ปี 2562 
(1ก.ค.2562) 

ปี 2562 ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2563 

แผนงานสาธารณสุข        
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข        
งบบุคลากร        
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว        
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)        
เงินเดือนพนักงาน 304,260 330,060 352,740 371,680 737,880 -31.86 502,720 
เงินประจำตำแหน่ง 0 18,000 18,000 28,000 18,000 191.66 52,500 
ค่าจ้างพนักงานจ้าง 1,240,953 1,263,420 1,228,600 945,920 1,264,800 1.47 1,283,400 
เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้าง 137,117 115,420 128,870 104,000 144,000 0 144,000 

รวมเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) 1,682,330 1,726,900 1,728,210 1,449,600 2,164,680 -8.41 1,982,620 
รวมงบบุคลากร 1,682,330 1,726,900 1,728,210 1,449,600 2,164,680 -8.41 1,982,620 

งบดำเนินการ        
ค่าตอบแทน        
ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 12,000 42,000 0 42,000 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 17,000 32,000 27,240 23,520 50,000 0 50,000 
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์แก่ อปท.(ค่า
พนักงานตรวจโรคประจำโรงฆ่าสัตว์) 

18,000 18,000 18,000 22,500 30,000 0 30,000 

ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 4,200 0 100 20,000 
รวมค่าตอบแทน 35,000 50,000 45,240 62,220 122,000 16.39 142,000 
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รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2559 ปี2560 ปี2561 ปี 2562 

(1ก.ค.2562) 
ปี 2562 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2563 

ค่าใช้สอย        
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ        
(1)ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดหมู่บ้าน 1,254,500 1,257,670 1,265,540 1,169,600 1,579,180 0 1,579,180 
(2)ค่าจ้างเหมาดูดสิ่งปฏิกูล 500 200 950 0 5,000 0 5,000 
(3)ค่าจ้างเหมาฝังกลบบ่อขยะ 0 144,000 0 0 0 0 0 
(4)ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ 43,650 67,700 17,300 13,700 40,000 400 200,000 
(5)ค่าบริการสถานที่ทิ้งขยะ 0 0 72,000 0 0 0 0 
(6)ค่าจ้างเหมาบริการตรวจคุณภาพน้ำ 0 0 18,300 0 36,600 -45.35 20,000 
(7)ค่าจ้างเหมาพนักงานประจำโรงฆ่าสัตว์ 0 88,000 96,000 72,000 96,000 0 96,000 
(8)โครงการจ้างเหมาสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และข้ึนทะเบียน
สัตว์ 

0 0 0 0 7,200 -100 0 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
หมวดรายจ่ายอ่ืน 

       

(1)ค่าเดินทางไปราชการ 37,152 17,328 30,000 20,576 40,000 25 50,000 
(2)โครงการอบรมอาสาสมัครเครือข่ายโรคพิษสุนัขบ้า 17,000 0 18,550 0 0 0 0 
(3)โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์(แผ่นพับ,ป้ายไวนิล) 0 0 10,000 0 10,000 -100 0 
(4)โครงการอบรมปศุสัตว์เครือข่ายพิษสุนัขบ้า 0 0 0 0 10,000 -100 0 
(5)โครงการรณรงรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก 8,200 0 10,000 0 10,000 -100 0 
(6)โครงการจัดซื้อเกลือและอาหารเสริมไอโอดีนฯ 19,950 0 0 0 0 0 0 
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รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2559 ปี2560 ปี2561 ปี 2562 

(1ก.ค.2562) 
ปี 2562 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2563 

(7)โครงการคัดแยกขยะต้นทางและธนาคารขยะ 40,000 0 30,000 0 0 0 0 
(8)โครงการอาหารปลอดภัย 0 0 10,000 0 0 100 30,000 
(9)โครงการต้นไม้ลดโลกร้อน 17,225 0 0 0 0 0 0 
(10)โครงการป้องกันควบคุมโรค อุบัติเหตุใหม่/อุบัติเหตุซ้ำ
และโรคประจำถิ่น ประจำฤดู 

0 0 0 0 10,000 -100 0 

(11)โครงการรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก 0 0 9,000 0 0 0 0 
(12)โครงการจังหวัดอุดรธานีสะอาด 0 0 0 0 10,000 -100 0 
(13)โครงการชุมชนส่งเสริมสิ่งแวดล้อมพร้อมใจอนุรักษ์ป่า 20,000 0 0 0 0 0 0 
(14)โครงการเทศบาลตำบลน้ำโสมน่าอยู่น่าทำงานฯ 0 0 0 0 10,000 -100 0 
(15)โครงการคลองสวยน้ำใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0 10,000 -100 0 
(16)โครงการหนึ่ง อปท.หนึ่งถนนใส่ใจสิ่งแวดล้อม 0 0 0 20,000 0 0 0 
(17)โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อฯ 0 19,200 0 0 10,000 -100 0 
(18)โครงการวันสิ่งแวดล้อมโลก 0 17,800 0 0 0 0 0 
(19)โครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจคุ้มครองผู้บริโภคและ
ตลาดประชารัฐ 

0 0 0 1,800 10,000 -100 0 

(20)โครงการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน 0 0 0 0 10,000 -100 0 
(21)โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

0 0 0 0 10,000 -100 0 

(22)โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย 0 0 0 31,600 36,000 0 36,000 
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รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2559 ปี2560 ปี2561 ปี 2562 

(1ก.ค.2562) 
ปี 2562 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2563 

(23)โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 0 0 0 0 10,000 -100 0 
(24)โครงการอบรมพัฒนาและศึกษาดูงานแกนนำด้านสุขภาพ 0 0 0 0 0 100 150,000 
(25)โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ 0 0 0 0 0 100 10,000 
(26)โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าตลาดสด ทต.น้ำโสม 0 0 0 0 0 100 30,000 
(27)โครงการศึกษาดูงานการคัดแยกขยะ 0 0 0 0 0 100 50,000 
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน 116,910 66,936.50 55,920 74,106.61 100,000 0 100,000 

รวมค่าใช้สอย 1,575,087 1,678,834.50 1,643,560 1,403,382.61 2,059,980 14.37 2,356,180 
ค่าวัสดุ        
วัสดุสำนักงาน 20,189 12,629 18,774 26,136 20,000 0 20,000 
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 0 10,000 0 10,000 
วัสดุคอมพิวเตอร์ 9,800 29,030 16,610 19,999 20,000 0 20,000 
วัสดุการเกษตร 37,070 44,445 1,425 0 40,000 -25 30,000 
วัสดุงานบ้านงานครัว 47,548 34,935 31,342 43,346 50,000 0 50,000 
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 143,010 80,000 101,000 117,600 120,000 66.66 200,000 
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 57,950 0 100,000 0 100,000 
วัสดุก่อสร้าง 1,590 5,740 8,792 0 30,000 0 30,000 
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 30,000 6,929 10,000 0 10,000 
วัสดุอื่นๆ 0 48,000 0 0 0 0 0 

รวมค่าวัสดุ 259,207 254,779 265,893 214,010 400,000 17.50 470,000 
รวมงบดำเนินการ 1,869,294 1,983,613.50 1,954,693 1,679,612.61 2,581,980 14.95 2,968,180 
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รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2559 ปี2560 ปี2561 ปี 2562 

(1ก.ค.2562) 
ปี 2562 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2563 

งบลงทุน        
ค่าครุภัณฑ ์        
ค่าซ่อมใหญ่เครื่องจักรกลและยานพาหนะ 0 0 100,000 147,500 150,000 -100 0 
ครุภัณฑ์สำนักงาน        
เครื่องดูดฝุ่น 13,000 0 0 0 0 0 0 
โต๊ะทำงาน 0 12,000 0 0 0 0 0 
โต๊ะพับหน้าขาว 0 0 0 0 5,000 -100 0 
ตู้เหล็ก4ลิ้นชัก 0 0 0 0 31,600 -100 0 
ชั้นวางวารสาร 0 0 6,500 0 0 0 0 
ตู้เหล็กสูงเปิดทึบ 0 0 24,000 0 0 0 0 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์        
เครื่องพิมพ์มัลติฟังค์ชั่น 0 0 0 0 17,000 -100 0 
เครื่องปริ้นเตอร์ 11,970 0 0 0 0 0 0 
คอมพิวเตอร์น๊คบุ๊ค 0 0 0 20,990 0 0 0 
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่        
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล 9,990 0 0 0 0 0 0 
เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง 0 0 0 15,000 15,000 -100 0 
ครุภัณฑ์การเกษตร        
เครื่องพ่นยา 14,900 0 0 0 0 0 0 
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รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2559 ปี2560 ปี2561 ปี 2562 

(1ก.ค.2562) 
ปี 2562 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2563 

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว        
เครื่องฉีดน้ำแรงดันขนาด120บาร์ 5,000 0 0 0 0 0 0 
เครื่องดูดควันกลางแจ้ง 0 27,000 0 0 0 0 0 
เครื่องตัดหญ้าแบบสะพานหลัง 0 40,000 0 0 0 0 0 
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง        
เครื่องอัดอากาศ 0 0 0 0 66,000 -100 0 
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ        
กล้องวงจรปิด 0 69,000 0 0 0 0 0 
เครื่องสำรองไฟฉุกเฉิน 0 0 42,000 0 21,000 -100 0 
ครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง        
รถจักรยานยนต์ 0 0 40,800 0 0 0 0 
รถยนต์ 0 0 814,000 0 0 0 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 54,860 148,000 1,027,300 183,490 305,600 -100 0 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง        
ค่าจัดซื้อที่ดิน 0 0 849,000 0 0 0 0 

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 849,000 0 0 0 0 
รวมงบลงทุน 54,860 148,000 1,876,300 183,490 305,600 -100 0 

เงินอุดหนุน        
เงินอุดหนุนเอกชน        
อุดหนุน อสม.โครงการสาธารณสุขมูลฐาน 90,000 0 240,000 0 240,000 0 240,000 
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รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2559 ปี2560 ปี2561 ปี 2562 

(1ก.ค.2562) 
ปี 2562 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2563 

เงินอุดหนุน อปท.        
อุดหนุน อบต.น้ำโสมตามโครงการบริหารจัดการขยะและ
บันทึกข้อตกลงการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน 

0 0 0 0 144,000 -100 0 

รวมเงินอุดหนุน 90,000 0 240,000 0 384,000 -37.50 240,000 
รวมงบอุดหนุน 90,000 0 240,000 0 384,000 -37.50 240,000 

แผนงานสาธารณสุข/งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 3,696,484 3,858,513.50 5,799,203 3,312,702.61 5,436,260 -4.51 5,190,800 
 

 

  



65 

 

 

6
5 

รายงานงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปี 2563 

เทศบาลตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 
รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2559 ปี2560 ปี2561 ปี 2562 
(1ก.ค.2562) 

ปี 2562 ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2563 

แผนงานสังคมสงเคราะห์        
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์        
งบบุคลากร        
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว        
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)        
เงินเดือนพนักงาน 571,290 610,800 652,194 230,730 317,520 24.82 396,360 
เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงาน 42,000 0 0 0 0 0 0 
เงินประจำตำแหน่ง 0 42,000 42,000 0 0 0 0 
ค่าจ้างพนักงานจ้าง 229,200 235,560 242,040 184,420 264,960 -4.30 253,560 
เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้าง 36,000 36,000 36,000 25,145 36,000 -8.83 32,820 

รวมเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) 878,490 924,360 972,234 440,295 618,480 10.38 682,740 
รวมงบบุคลากร 878,490 924,360 972,234 440,295 618,480 10.38 682,740 

งบดำเนินการ        
ค่าตอบแทน        
ค่าเช่าบ้าน 42,000 42,000 42,000 0 0 0 0 
ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 0 10,000 50 15,000 

รวมค่าตอบแทน 42,000 42,000 42,000 0 10,000 50 15,000 
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รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2559 ปี2560 ปี2561 ปี 2562 

(1ก.ค.2562) 
ปี 2562 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2563 

ค่าใช้สอย        
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ        
ค่าเช่าบริการเครื่องถ่ายเอกสาร 51,614 47,080 36,160 34,200 30,000 52 45,600 
ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ 33,900 41,500 3,900 13,800 30,000 166.66 80,000 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
หมวดรายจ่ายอ่ืน 

       

(1)ค่าเดินทางไปราชการ 30,320 36,112 17,100 13,920 30,000 66.66 50,000 
(2)โครงการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน 0 0 0 0 0 100 20,000 
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน 0 0 3,400 0 30,000 -66.66 10,000 

รวมค่าใช้สอย 115,834 124,692 60,560 61,920 120,000 71.33 205,600 
ค่าวัสดุ        
วัสดุสำนักงาน 21,483 27,675 23,143 25,644 35,000 -14.28 30,000 
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 4,000 0 2,300 2,700 10,000 0 10,000 
วัสดุคอมพิวเตอร์ 9,820 18,990 20,000 16,390 25,000 -20 20,000 
วัสดุก่อสร้าง 0 29,777 40,000 60,237.20 50,000 -14.40 42,800 
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 4,900 0 0 0 0 
วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 0 0 100 30,000 

รวมค่าวัสดุ 35,303 76,442 90,343 104,971.20 120,000 10.66 132,800 
รวมงบดำเนินการ 193,137 243,134 192,903 166,891.20 250,000 41.36 353,400 
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รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2559 ปี2560 ปี2561 ปี 2562 

(1ก.ค.2562) 
ปี 2562 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2563 

งบลงทุน        
ค่าครุภัณฑ ์        
ครุภัณฑ์สำนักงาน        
ตู้เก็บเอกสาร 11,000 0 0 0 0 0 0 
ชุดโต๊ะพร้อมม้านั่งยาว 0 0 0 0 15,000 -100 0 
เก้าอ้ีทำงาน 7,980 0 0 0 0 0 0 
โต๊ะทำงาน 8,500 0 0 0 0 0 0 
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอ้ี 0 0 6,000 0 0 0 0 
เครื่องปรับอากาศ 0 0 0 0 0 100 32,400 
โต๊ะพับหน้าไฟเบอร์ 0 0 0 0 0 100 64,000 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์        
คอมพิวเตอร์โน๊คบุ๊ค 0 16,000 0 0 0 100 22,000 
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 0 0 7,700 0 0 0 0 
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ        
ตู้ลำโพงเคลื่อนที่ 19,000 0 0 0 0 0 0 
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่        
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล 0 16,000 0 0 0 0 0 
โทรทัศน์แอลอีดี 0 0 0 0 0 100 26,500 
ครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง        
รถจักรยานยนต์ 0 0 0 0 0 100 48,500 

รวมค่าครุภัณฑ์ 46,480 32,000 13,700 0 15,000 1,189.33 193,400 
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รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2559 ปี2560 ปี2561 ปี 2562 

(1ก.ค.2562) 
ปี 2562 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2563 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง        
โครงการปรับปรุงและต่อเติมห้องกองสวัสดิการฯ 0 0 0 0 49,000 -100 0 

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 0 49,000 -100 0 
รวมงบลงทุน 46,480 32,000 13,700 0 64,000 202.18 193,400 

งบอุดหนุน        
เงินอุดหนุน        
เงินอุดหนุนเอกชน        
อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสวนยางพาราชุมชนโนนบก 30,000 0 0 0 0 0 0 

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

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห์ 

1,148,107 1,199,494 1,178,837 607,186.20 932,480 31.85 1,229,540 
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รายงานงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปี 2563 

เทศบาลตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 
รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2559 ปี2560 ปี2561 ปี 2562 
(1ก.ค.2562) 

ปี 2562 ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2563 

แผนงานสังคมสงเคราะห์        
งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์        
งบดำเนินการ        
ค่าใช้สอย        
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
หมวดรายจ่ายอ่ืน 

       

(1)โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยด้อยโอกาสและ
ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยไร้ที่พ่ึง 

0 0 0 0 30,000 -33.33 20,000 

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 0 30,000 -33.33 20,000 
รวมงบดำเนินการ 0 0 0 0 30,000 -33.33 20,000 

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์/งานสวัสดิการและสังคม
สงเคราะห์ 

0 0 0 0 30,000 -33.33 20,000 
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รายงานงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปี 2563 

เทศบาลตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 
รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2559 ปี2560 ปี2561 ปี 2562 
(1ก.ค.2562) 

ปี 2562 ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2563 

แผนงานเคหะและชุมชน        
งานไฟฟ้าถนน        
งบลงทุน        
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง        
(1)โครงการขยายถนน คสล. บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่9 ต.น้ำโสม 
อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี กว้าง 2 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

156,000 0 0 0 0 0 0 

(2)โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวบ้านน้ำทรง ต.ศรีสำราญ 
อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี จำนวน 1 จุด 

148,697.50 0 0 0 0 0 0 

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

0 195,500 0 0 0 0 0 

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

0 85,000 0 0 0 0 0 
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รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2559 ปี2560 ปี2561 ปี 2562 

(1ก.ค.2562) 
ปี 2562 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2563 

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

0 49,100 0 0 0 0 0 

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

0 179,100 0 0 0 0 0 

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

0 84,900 0 0 0 0 0 

(8)โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโพน หมู่ 4 ต.น้ำโสม อ.
น้ำโสม จ.อุดรธานีกว้าง3เมตรยาว43เมตร หนา 0.15 เมตร 

0 81,000 0 0 0 0 0 

(9)โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 13 ต.น้ำ
โสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี กวา้ง 3 เมตร ยาว 30 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

0 57,700 0 0 0 0 0 

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

0 359,000 0 0 0 0 0 

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

0 639,000 0 0 0 0 0 
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รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2559 ปี2560 ปี2561 ปี 2562 

(1ก.ค.2562) 
ปี 2562 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2563 

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

0 62,700 0 0 0 0 0 

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

0 64,500 0 0 0 0 0 

(14)โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านน้ำโสม หมู่ 1(ซ.บ้านตู้
นารี) ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี กว้าง 3 เมตร ยาว 27 
เมตร หนา 15 ซม. 

0 0 0 43,000 43,000 -100 0 

(15)โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านน้ำโสม หมู่ 1(ซ.บ้านตู้
ศูนย์) ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี กว้าง 3 เมตร ยาว 36 
เมตร หนา 15 ซม. 

0 0 0 58,000 59,000 -100 0 

(16)โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านน้ำโสม หมู่ 1(ซ.บ้านแม่
แกม) ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี กว้าง 3 เมตร ยาว 45 
เมตร หนา 15 ซม. 

0 0 0 73,000 73,000 -100 0 

(17)โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านม่วง หมู่ 2(ซ.บ้านพ่อ
เรือง) ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี กว้าง 3 เมตร ยาว 20 
เมตร หนา 15 ซม. 

0 0 0 0 32,000 -100 0 
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รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2559 ปี2560 ปี2561 ปี 2562 

(1ก.ค.2562) 
ปี 2562 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2563 

(18)โครงการเสริมถนน คสล. บ้านน้ำปด หมู่ 3(สะพานโนน
สวรรค์-วัดบ้านน้ำปด) ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี กว้าง 4 
เมตร ยาว 76 เมตร หนา 15 ซม. 

0 0 0 150,000 161,000 -100 0 

(19)โครงการซ่อมแซมถนน คสล. บ้านน้ำทรง หมู่6 (ซ.คุ้มภู)
ต.ศรีสำราญ อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี กว้าง 4 เมตร ยาว 92 
เมตร หนา 15 ซม. 

0 0 0 271,000 272,000 -100 0 

(20)โครงการเสริมถนน คสล. บ้านน้ำทรง หมู่ 6 (ซ.สันติ)   
ต.ศรีสำราญ อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี กว้าง 4 เมตร ยาว 80 
เมตร หนา 15 ซม. 

0 0 0 176,000 177,000 -100 0 

(21)โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกน้อย หมู่ 8 ต.น้ำ
โสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี กวา้ง 5 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 
15 ซม. 

0 0 0 424,000 427,000 -100 0 

(22)โครงการขยายถนน คสล. บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 9 (แยก
หัวภู-บ้านแม่วิ)ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี  กว้าง 1 เมตร 
ยาว 198 เมตร หนา 15 ซม. 

0 0 0 0 131,000 -100 0 

(23)โครงการขยายถนน คสล. บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 9      
(ซ.บ้านแม่วิ) ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี กว้าง 1 เมตร 
ยาว 163 เมตร หนา 15 ซม. 

0 0 0 0 91,000 -100 0 

 

  



74 

 

 7
4

 

 

รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2559 ปี2560 ปี2561 ปี 2562 

(1ก.ค.2562) 
ปี 2562 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2563 

(24)โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 9   
(ซ.บ้านตู้จ่อย) ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี กว้าง 3 เมตร 
ยาว 35 เมตร หนา 15 ซม. 

0 0 0 0 57,000 -100 0 

(25)โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านแสงทองพัฒนา หมู่ 12 
(ซ.บ้านตู้รำไพ) ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี กว้าง 2.50
เมตร ยาว 71 เมตร หนา15 ซม. 

0 0 0 0 97,000 -100 0 

(26)โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านแสงทองพัฒนา หมู่ 12  
(ซ.บ้านตู้เก๋) ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี กว้าง 2.50 เมตร 
ยาว 33 เมตร หนา 15 ซม. 

0 0 0 0 45,000 -100 0 

0(27)โครงการขยายถนน คสล. บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 13(ซ.
หน้าวัดน้ำ) ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี กว้างด้านละ 1 
เมตร หนา 15 ซม.ทั้งสองด้าน ด้านที่ 1 ยาว 165 เมตร ด้าน
ที่ 2 ยาว 75 เมตร 

0 0 0 138,000 138,000 -100 0 

(28)โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 13(ซ.
โรงสีเก่า) ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี กว้าง 4 เมตร ยาว 
44 เมตร หนา 15 ซม. 

0 0 0 99,000 100,000 -100 0 

(29)โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนบก หมู่ 14(ซ.ไป
ฝายนาประชา) ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี กว้าง 3 เมตร 
ยาว 110 เมตร หนา 15 ซม. 

0 0 0 178,000 179,000 -100 0 
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รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2559 ปี2560 ปี2561 ปี 2562 

(1ก.ค.2562) 
ปี 2562 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2563 

(30)โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านม่วง หมู่ 2 ต.น้ำโสม อ.น้ำ
โสม จ.อุดรธานี กว้าง 3 เมตร ยาว 87 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 
เมตร 

0 0 0 0 12,100 -100 0 

(31)โครงการซ่อมแซมถนดินพร้อมวางท่อ บ้านม่วง หมู่ 2 ต.
น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี กว้าง 3 เมตร ยาว 380 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 

0 0 0 0 47,500 -100 0 

(32)โครงการซ่อมแซม ถนน คสล. บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 6  
(หน้าบ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน) ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี 
กว้าง 4 เมตร ยาว 22 เมตร หนา 15 ซม. 

0 0 0 0 51,000 -100 0 

(33)โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 6 
(ทางเข้าศาลากลางบาน)ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี กวา้ง 
3 เมตร ยาว 58 เมตร หนา 15 ซม. 

0 0 0 94,000 95,000 -100 0 

(34)โครงการซ่อมแซม ถนน คสล. บ้านน้ำปด หมู่ 3(ซอย
บ้านพ่อนก) ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี  กว้าง 4 เมตร 
ยาว 21 เมตร หนา 15 ซม. 

0 0 0 0 61,000 -100 0 

(35)โครงการซ่อมแซมถนน คสล. บ้านน้ำปด หมู่ 3(ซ.บ้านแม่
ออด) ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี กว้าง4 เมตร ยาว 31 
เมตร หนา 15 ซม. 

0 0 0 0 92,000 -100 0 
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รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2559 ปี2560 ปี2561 ปี 2562 

(1ก.ค.2562) 
ปี 2562 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2563 

(36)โครงการซ่อมแซมถนน คสล. บ้านน้ำปด หมู่3 (ซอยบ้าน
ตู้พึง) ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี กว้าง 4 เมตร ยาว 43 
เมตร หนา 15 เซนติเมตร 

0 0 0 0 126,000 -100 0 

(37)โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านน้ำโสม หมู่ 1 (ซอยตู้
กบ) ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี กว้าง 3 เมตร ยาว 70 
เมตร หนา 15 เซนติเมตร 

0 0 0 115,000 0 0 0 

(38)โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านน้ำทรง หมู่ 6 ซ.คุ้มภู  
ต.ศรีสำราญ อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี กว้าง 3 เมตร ยาว 80 
เมตร หนา 15 เซนติเมตร 

0 0 0 132,000 0 0 0 

(39)โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านน้ำปด หมู่ 3 ต.น้ำโสม 
อ.น้ำโสม จอุดรธานี กว้าง 4 เมตร ยาว 49 เมตร หนา 15 
เซนติเมตร 

0 0 0 112,000 0 0 0 

(40)โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านน้ำโสม หมู่ 1 ต.น้ำโสม 
อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี กว้าง 3 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 15 
เซนติเมตร 

0 0 0 148,000 0 0 0 

(41)โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 13 ต.
น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี กว้าง 4 เมตร ยาว 217 เมตร 
หนา 15 เซนติเมตร 

0 0 0 499,000 0 0 0 
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รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2559 ปี2560 ปี2561 ปี 2562 

(1ก.ค.2562) 
ปี 2562 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2563 

(42)โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 6 ต.น้ำ
โสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี กวา้ง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 
15 เซนติเมตร 

0 0 0 348,000 0 0 0 

(43)โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 9  
ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี กว้าง 1 เมตร ยาว 305 เมตร 
หนา 15 เซนติเมตร 

0 0 0 208,000 0 0 0 

(44)โครงการซ่อมแซมถนนดิน บ้านโคกน้อย หมู่ 8 ต.น้ำโสม 
อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี กว้าง 31 เมตร ยาว 725 เมตร 

0 0 0 78,000 0 0 0 

(45)โครงการรื้อถอนขนย้ายเสาไฟสปอร์ตไลด์ บ้านโพน หมู่ 
4 ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี สูง 20 เมตร 

0 0 0 25,000 0 0 0 

(46)โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านน้ำโสม หมู่ 1 ต.น้ำโสม 
อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี กว้าง 3 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

0 0 0 0 0 100 250,000 

(47)โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านน้ำปด หมู่ 3 ต.น้ำโสม 
อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี กว้าง 4 เมตร ยาว 215 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

0 0 0 0 0 100 485,000 

(48)โครงการขยายถนน คสล. พร้อมใสฝาตะแกรงบนราง
ระบายน้ำทุกระยะ10 เมตร บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 9 ต.น้ำโสม 
อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี กว้าง 1 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.10 
เมตร 

0 0 0 0 0 100 43,000 
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รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2559 ปี2560 ปี2561 ปี 2562 

(1ก.ค.2562) 
ปี 2562 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2563 

(49)โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 13 ต.
น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี กว้าง 3 เมตร ยาว 50 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

0 0 0 0 0 100 85,000 

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 304,697.50 1,857,500 0 3,369,000 2,566,600 -66.37 863,000 
รวมงบลงทุน 304,697.50 1,857,500 0 3,369,000 2,566,600 -66.37 863,000 

งบอุดหนุน        
เงินอุดหนุนส่วนราชการ        
(1)อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบ้านผือ 1,485,445.14 578,306.45 94,925.11 0 409,400 184.56 1,165,000 

รวมเงินอุดหนุน 1,485,445.14 578,306.45 94,925.11 0 409,400 184.56 1,165,000 
รวมงบอุดหนุน 1,485,445.14 578,306.45 94,925.11 0 409,400 184.56 1,165,000 

รวมแผนงานเคหะละชุมชน/งานไฟฟ้าและถนน 1,790,142.64 2,435,806.45 94,925.11 3,369,000 2,976,000 -31.85 2,028,000 
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รายงานงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปี 2563 

เทศบาลตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 
รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2559 ปี2560 ปี2561 ปี 2562 
(1ก.ค.2562) 

ปี 2562 ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2563 

แผนงานเคหะและชุมชน        
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล        
งบดำเนินการ        
ค่าวัสดุ        
วัสดุเครื่องแต่งกาย 32,845 27,880 43,500 23,060 50,000 0 50,000 
วัสดุอื่นๆ 294,000 48,000 90,000 149,250 108,000 -7.40 100,000 

รวมค่าวัสดุ 326,845 75,880 133,500 172,310 158,000 -90.50 150,000 
รวมงบดำเนินการ 326,845 75,880 133,500 172,310 158,000 -90.50 150,000 

รวมแผนงานเคหะและชุมชน/งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล 

326,845 75,880 133,500 172,310 158,000 -90.50 150,000 
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รายงานงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปี 2563 

เทศบาลตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 
รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2559 ปี2560 ปี2561 ปี 2562 
(1ก.ค.2562) 

ปี 2562 ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2563 

แผนงานเคหะและชุมชน        
งานบำบัดน้ำเสีย        
งบดำเนินการ        
ค่าใช้สอย        
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ        
(1)ค่าจ้างเหมาขุดลอกรางระบายน้ำจำนวน 12 หมู่บ้าน 0 0 100,000 50,000 50,000 -100 0 
(2)ค่าจ้างเหมาในการกำจัดวัชพืช 0 0 60,000 10,000 10,000 -100 0 

รวมค่าใช้สอย 0 0 160,000 60,000 60,000 -100 0 
รวมงบดำเนินการ 0 0 160,000 60,000 60,000 -100 0 

งบลงทุน        
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง        
(1)โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 9 
(ซอยบ้านตู้สิงห์ สนองคุณ) ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี 
กว้าง 0.40 เมตร ยาว 34 เมตร ลึกจากปากรางล่างไม่น้อย
กว่า 0.60 เมตร 

0 0 0 0 89,000 -100 0 
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รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2559 ปี2560 ปี2561 ปี 2562 

(1ก.ค.2562) 
ปี 2562 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2563 

(2)ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 0 50,000 0 0 0 0 0 
(3)โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านน้ำทรง หมู่ 6 ต.ศรี
สำราญ อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี กว้าง 0.26 เมตร ยาว 392 
เมตร หนา 0.125 เมตร 

0 734,000 0 0 0 0 0 

(4)โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 9  
ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี กว้าง 0.40 เมตร ยาว 95 
เมตร 

0 314,300 0 0 0 0 0 

(5)โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านแสงทองพัฒนาหมู่ 12 
ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี กว้าง 0.40 เมตร ยาว 148 
เมตร 

0 471,000 0 0 0 0 0 

(6)โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 6 ต.น้ำโสม 
อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี กว้าง 0.40 เมตร ยาว 140 เมตร 

0 0 0 0 0 100 192,000 

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 1,569,300 0 0 89,000 115.73 192,000 
รวมงบลงทุน 0 1,569,300 0 0 89,000 -100 192,000 

รวมแผนงานเคหะและชุมชน/งานบำบัดน้ำเสีย 0 1,569,300 160,000 60,000 149,000 -100 192,000 
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รายงานงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปี 2563 

เทศบาลตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 
รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2559 ปี2560 ปี2561 ปี 2562 
(1ก.ค.2562) 

ปี 2562 ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2563 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน        
งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน        
งบดำเนินการ        
ค่าใช้สอย        
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ 
หมวดรายจ่ายอ่ืน 

       

(1)โครงการค่ายพ่อแม่ร่วมใจสายใยครอบครัว 0 0 0 0 20,000 -100 0 
(2)โครงการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลน้ำโสม 0 0 0 80,300 100,000 -100 0 
(3)โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน ฯ 

0 0 0 0 30,000 -33.33 20,000 

(4)โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน 0 0 0 0 100,000 0 100,000 
(5)โครงการส่งเสริมอาชีพ(ระยะสั้น) 0 0 0 30,000 30,000 0 30,000 
(6)โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน/ผู้นำชุมชน/
ประธานกลุ่มต่างๆ 

0 0 0 0 20,000 0 20,000 
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รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2559 ปี2560 ปี2561 ปี 2562 

(1ก.ค.2562) 
ปี 2562 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2563 

(7)โครงการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลน้ำโสม 0 0 0 0 0 0 300,000 
(8)โครงการส่งเสริมการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านการ
พัฒนาสตรี/เด็กเยาวชนและครอบครัว 

0 0 150,000 0 0 0 0 

(9)โครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มสตรี 0 0 0 0 20,000 -100 20,000 
(10)โครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ 0 0 100,000 0 0 0 0 
(11)โครงการพัฒนาศักยภาพเสริมสร้างความเข้มแข็งของ 
   เด็กและสตรี 

0 17,980 0 0 0 0 0 

(12)โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน 12,640 0 0 0 0 0 0 
(13)โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตคน
พิการผู้ด้อยโอกาส 

0 0 0 0 10,000 -100 20,000 

(14)โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ 57,000 0 0 0 0 0 0 
รวมค่าใช้สอย 69,640 17,980 250,000 110,300 330,000 54.54 510,000 

รวมงบดำเนินการ 69,640 17,980 250,000 110,300 330,000 54.54 510,000 
งบลงทุน        
ค่าครุภัณฑ ์        
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ        
ไฟถนนระบบพลังงานแสงอาทิตย์ 0 0 0 0 0 100 595,000 
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รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2559 ปี2560 ปี2561 ปี 2562 

(1ก.ค.2562) 
ปี 2562 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2563 

ครุภัณฑ์กีฬา        
อุปกรณ์บริหารแขน-เข่า-ลดหน้าท้อง(แบบถีบดึงล้อยาง) 0 0 0 0 0 100 18,000 
อุปกรณ์บริหารแขน-หัวไหล่-หน้าอก-ขา-ข้อเข่า(อุปกรณ์
จักรยานผีเสื้อบริหารหน้าอก 

0 0 0 0 0 100 29,400 

อุปกรณ์บริหารเข่า-ขา(แบบยกลูกน้ำหนักเท้าคู่) 0 0 0 0 0 100 17,400 
อุปกรณ์บริหารหน้าท้อง(อุปกรณ์บริหารข้อสะโพกแบบบิด
เดียว) 

0 0 0 0 0 100 18,000 

อุปกรณ์บริหารสะโพก-หัวไหล่(แบบโยก-เดินสลับเท้าเพลาคู่) 0 0 0 0 0 100 19,000 
อุปกรณ์บริหารแขน-ขา-หน้าท้อง(แบบดึง-งัดตุ้มน้ำหนัก) 0 0 0 0 0 100 18,000 
อุปกรณ์บริหารขาและสะโพก 0 0 0 0 0 100 19,200 

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 0 0 100 734,000 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง        
(1)โครงการก่อสร้างลาน คสล.บ้านม่วง หมู่ 2 ต.น้ำโสม อ.น้ำ
โสม จ.อุดรธานี กว้าง30 ม. ยาว35 ม. หนา0.10 ม. 

298,620 0 0 0 0 0 0 

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

291,200 0 0 0 0 0 0 

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

291,200 0 0 0 0 0 0 
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รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2559 ปี2560 ปี2561 ปี 2562 

(1ก.ค.2562) 
ปี 2562 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2563 

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

350,770 0 0 0 0 0 0 

(5)โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ บ้านแสงทองพัฒนา
หมู่ 12  ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี กว้าง8เมตร ยาว20
เมตร 

540,000 0 0 0 0 0 0 

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

43,200 0 0 0 0 0 0 

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

233,900 0 0 0 0 0 0 

(8)โครงการก่อสร้างหอถังสูง บ้านน้ำโสม หมู่ 1 ต.น้ำโสม  
อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี กว้าง 3 เมตร ยาว 3 เมตร สูง 9 เมตร 

233,900 0 0 0 0 0 0 

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

120,900 0 0 0 0 0 0 

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

120,900 0 0 0 0 0 0 
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รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2559 ปี2560 ปี2561 ปี 2562 

(1ก.ค.2562) 
ปี 2562 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2563 

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

0 285,100 0 0 0 0 0 

(12)โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน บ้านโพน 
หมู่ 4 ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี กว้าง 1 เมตร ยาว 1 
เมตร สูง 10 เมตร 

0 168,203.60 0 0 0 0 0 

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

0 73,400 0 0 0 0 0 

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

0 19,380 0 0 0 0 0 

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

0 141,000 0 0 0 0 0 

(16)โครงการต่อเติมศาลาพักญาติ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 6  
ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี พ้ืนที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 110 
ตารางเมตร 

0 233,480 0 0 0 0 0 

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

0 122,000 0 0 0 0 0 
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รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2559 ปี2560 ปี2561 ปี 2562 

(1ก.ค.2562) 
ปี 2562 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2563 

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

0 380,000 0 0 0 0 0 

(19)โครงการยกระดับพ้ืน คสล. บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 9 ต.น้ำ
โสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี กวา้ง 8 เมตร ยาว 12 เมตร หนา 
0.10 เมตร 

0 53,200 0 0 0 0 0 

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

0 439,000 0 0 0 0 0 

(21)โครงการติดตั้งป้ายแนะนำเส้นทาง บ้านน้ำทรง หมู่6 
(ทางเข้าบ้านน้ำทรงไปโนนสมบูรณ์) ต.ศรีสำราญ อ.น้ำโสม  
จ.อุดรธานี 

0 6,000 0 0 0 0 0 

(22)โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์อ่างเก็บน้ำ
บ้านโนนสมบูรณ์ 

0 72,800 0 0 0 0 0 

(23)โครงการก่อสร้างหอถังสูงบ้านน้ำโสม หมู่ 1 ต.น้ำโสม  
อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี กว้าง 3. เมตร ยาว 3 เมตร สูง 9 เมตร 

0 0 0 0 179,000 -100 0 

(24)โครงการก่อสร้างหอถังสูงบ้านม่วง หมู่ 2 ต.น้ำโสม     
อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี กว้าง 3. เมตร ยาว 3 เมตร สูง 9 เมตร 

0 0 0 0 179,000 -100 0 
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รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2559 ปี2560 ปี2561 ปี 2562 

(1ก.ค.2562) 
ปี 2562 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2563 

(25)โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์)(เปลี่ยนหลังคา
เป็นอลูซิ่งและติดตั้งประตูม้วน) บ้านม่วง หมู่ 2 ต.น้ำโสม    
อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี กว้าง 10 เมตร ยาว 24 เมตร 

0 0 0 255,000 255,000 -100 0 

(26)โครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์(ติดตั้งประตูม้วน)
บ้านโพน หมู่ 4 ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี กว้าง 7 เมตร 
ยาว 24 เมตร 

0 0 0 154,000 154,000 -100 0 

(27)โครงการก่อสร้าง ลาน คสล. บ้านโคกน้อย หมู่ 8 ต.น้ำ
โสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี พื้นที่รวม 134.30 ตร.ม. หนา 0.10 
เมตร 

0 0 0 49,000 49,000 -100 0 

(28)โครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์(ปูกระเบื้อง)บ้าน
โนนสมบูรณ์ หมู่ 9 ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี กว้าง 10 
เมตร ยาว 24 เมตร 

0 0 0 101,000 101,000 -100 0 

(29)โครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์(ปูกระเบื้อง) บ้าน
โนนสมบูรณ์ หมู่ 9 ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี กว้าง 
7.80 เมตร ยาว 5.50 เมตร หนา 0.10 เมตร 

0 0 0 37,000 37,000 -100 0 

(30)โครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์(เปลี่ยนหลังคา
เป็นอลูซิ่ง) บ้านแสงทองพัฒนา หมู่ 12 ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม  
จ.อุดรธานี กว้าง 10 เมตร ยาว 18 เมตร 

0 0 0 88,000 88,000 -100 0 

(31)โครงการก่อสร้างลาน คสล. บ้านโนนบก หมู่ 14 ต.น้ำ
โสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี พื้นที่รวม 329.80 ตร.ม. หนา 0.10 
เมตร 

0 0 0 120,000 120,000 -100 0 
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รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2559 ปี2560 ปี2561 ปี 2562 

(1ก.ค.2562) 
ปี 2562 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2563 

(32)โครงการต่อเติมศาลาพักญาติ บ้านโนนภูทอง หมู่ 15 ต.
น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี พ้ืนที่รวม 110 ตร.ม. 

0 0 0 160,000 0 0 0 

(33)โครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์(เปลี่ยนหลังคา)
บ้านโนนภูทอง หมู่ 15 ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี กว้าง 
10 เมตร ยาว 24 เมตร 

0 0 0 136,000 0 0 0 

(34)โครงการก่อสร้างลาน คสล.บ้านโคกน้อย หมู่ 8 ต.น้ำโสม 
อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี พื้นที่รวม 1,255 ตร.ม. หนา 0.10 เมตร 

0 0 0 471,000 0 0 0 

(35)โครงการก่อสร้างลาน คสล. บ้านโนนภูทอง หมู่ 15 ต.น้ำ
โสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี พื้นที่รวม 525 ตร.ม. หนา 0.10 
เมตร 

0 0 0 197,000 0 0 0 

(36)โครงการก่อสร้างลาน คสล. บ้านน้ำทรง หมู่ 6 ต.ศรี
สำราญ อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี พื้นที่รวม 683 ตร.ม. ฟหนา 
0.10 เมตร 

0 0 0 256,000 0 0 0 

(37)โครงการก่อสร้างลาน คสล. บ้านโนนภูทอง หมู่ 15 ต.น้ำ
โสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานิ พื้นที่รวม 1,126 ตร.ม. หนา 0.10 
เมตร 

0 0 0 421,000 422,000 -100 0 

(38)โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมประตูสแตนเลส บ้านโพน หมู่ 
4 ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี ยาวรวม 148 เมตร สูง 2 
เมตร 

0 0 0 0 471,000 -100 0 
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รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2559 ปี2560 ปี2561 ปี 2562 

(1ก.ค.2562) 
ปี 2562 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2563 

(39)โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน บ้านแสง
ทองพัฒนา หมุ่ 12 ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี ขนาดสูง 
10 เมตร 

0 0 0 112,000 112,000 -100 0 

(40)โครงการก่อสร้าง ลาน คสล. บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 6     
ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี  พื้นที่รวม 588 ตร.ม. หนา 
0.10 เมตร 

0 0 0 215,000 215,000 -100 0 

(41)โครงการต่อเติมยกระดับพ้ืนศาลาเอนกประสงค์ บ้านน้ำ
โสม หมุ่ 1 ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี พท.ใช้สอยไม่น้อย
กว่า 302 ตร.ม. หนา 0.10 เมตร 

0 0 0 0 0 100 118,000 

(42)โครงการก่อสร้างลาน คสล. บ้านน้ำโสม หมู่ 1 ต.น้ำโสม 
อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี พท.ใช้สอยไม่น้อยกว่า 192 ตร.ม. หนา 
0.10 เมตร 

0 0 0 0 0 100 72,000 

(43)โครงการต่อเติมศาลาพักญาติ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 6 ต.
น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี กว้าง 10 เมตร ยาว 14 เมตร 

0 0 0 0 0 100 481,000 

(44)โครงการต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่
9 ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี พท.ใช้สอยไม่น้อยกว่า 135 
ตร.ม. 

0 0 0 0 0 100 197,000 

(45)โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ บ้านโนนสมบูรณ์ 
หมู่ 13 ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี กว้าง 8 เมตร ยาว 15 
เมตร พท.ใช้สอยไม่น้อยกว่า 120 ตร.ม. 

0 0 0 0 0 100 453,000 
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รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2559 ปี2560 ปี2561 ปี 2562 

(1ก.ค.2562) 
ปี 2562 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2563 

(46)โครงการก่อสร้างลาน คสล. บ้านโนนภูทอง หมู่ 15 ต.น้ำ
โสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี ขนาดพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 590 
ตร.ม. หนา 0.10 เมตร 

0 0 0 0 0 100 221,000 

(47)โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาเอนกประสงค์บ้านโนนทอง 
หมู่ 15 ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี กว้าง 11 เมตร ยาว 
22 เมตร  

0 0 0 0 0 100 160,000 

(48)โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน บ้านโคก
น้อย หมู่ 8 ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี ขนาดสูง 10 เมตร 

0 0 0 0 0 100 113,000 

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,524,590 1,993,563.60 0 2,772,000 2,382,000 -23.80 1,815,000 
รวมงบลงทุน 2,524,590 1,993,563.60 0 2,772,000 2,382,000 7.01 2,549,000 

งบอุดหนุน        
หมวดเงินอุดหนุน        
อุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณะประโยชน์        
อุดหนุนกลุ่มอาชีพ กลุ่ม OTOP 0 0 0 0 30,000 0 30,000 

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

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/งานส่งเสริม
สนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 

2,594,230 2,011,543.60 250,000 2,882,300 2,742,000 12.65 3,089,000 
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รายงานงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปี 2563 

เทศบาลตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 
รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2559 ปี2560 ปี2561 ปี 2562 
(1ก.ค.2562) 

ปี 2562 ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2563 

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ        
งานกีฬาและนันทนาการ        
งบดำเนินการ        
ค่าใช้สอย        
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืน 

       

(1)โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬา 0 0 0 0 80,000 -100 0 
(2)โครงการแข่งขันกีฬา 0 0 0 0 0 100 50,000 

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 0 80,000 -37.50 50,000 
รวมงบดำเนินการ 0 0 0 0 80,000 -37.50 50,000 

รวมแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/ 
งานกีฬาและนันทนาการ 

0 0 0 0 80,000 -37.50 50,000 
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รายงานงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปี 2563 

เทศบาลตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 
รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2559 ปี2560 ปี2561 ปี 2562 
(1ก.ค.2562) 

ปี 2562 ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2563 

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ        
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น        
งบดำเนินการ        
ค่าใช้สอย        
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืน 

       

(1)โครงการประเพณีสงกรานต์ 149,900 147,250 13,000 48,470 50,000 20 60,000 
(2)โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ 183,670 152,545 140,000 149,640 150,000 33.33 200,0000 
(3)โครงการประเพณีเข้าพรรษา 15,000 15,000 15,000 0 15,000 0 15,000 
(4)โครงการจัดงานของดีอำเภอน้ำโสม(รำบวงสรวงฯ) 0 0 0 0 15,000 -100 0 

รวมค่าใช้สอย 348,570 314,795 168,000 198,110 230,000 19.56 275,000 
รวมงบดำเนินการ 348,570 314,795 168,000 198,110 230,000 19.56 275,000 

งบลงทุน        
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง        
1.โครงการก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน บ้านโพน หมู่ 4 ต.น้ำ
โสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี(เตาเดี่ยว) กว้าง 4 ม.ยาว 8 ม. 

0 0 0 0 0 100 976,000 

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 0 0 100 976,000 
รวมงบลงทุน 0 0 0 0 0 100 976,000 

รวมแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/ 
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

348,570 314,795 168,000 198,110 230,000 443.91 1,251,000 
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รายงานงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปี 2563 

เทศบาลตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 
รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2559 ปี2560 ปี2561 ปี 2562 
(1ก.ค.2562) 

ปี 2562 ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2563 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา        
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา        
งบบุคลากร        
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว        
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)        
เงินเดือนพนักงาน 821,844 869,130 918,960 722,730 996,240 15.51 1,150,840 
เงินประจำตำแหน่ง 0 36,000 36,000 27,000 36,000 0 36,000 
ค่าจ้างพนักงานจ้าง 1,107,450 1,252,150 1,175,595 848,480 1,321,680 -0.39 1,316,400 
เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้าง 136,250 119,245 108,820 71,295 116,040 2.27 118,680 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 2,065,544 2,276,525 2,239,375 1,669,505 2,469,960 6.15 2,621,920 
รวมงบบุคลากร 2,065,544 2,276,525 2,239,375 1,669,505 2,469,960 6.15 2,621,920 

งบดำเนินการ        
ค่าตอบแทน        
ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 2,756 0 0 40,000 -75 10,000 
ค่าเช่าบ้าน 36,000 36,000 40,000 30,000 36,000 33.33 48,000 

รวมค่าตอบแทน 36,000 38,756 40,000 30,000 76,000 -23.68 58,000 
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รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2559 ปี2560 ปี2561 ปี 2562 

(1ก.ค.2562) 
ปี 2562 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2563 

ค่าใช้สอย        
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ        
ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ 15,500 20,100 19,150 10,900 30,000 0 30,000 
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 0 0 0 19,000 0 100 45,600 
ค่าจ้างเหมาพนักงานประจำโรงสูบน้ำ 0 0 0 44,380 0 100 96,000 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
หมวดรายจ่ายอ่ืน 

       

ค่าเดินทางไปราชการ 6,800 19,388 6,780 5,680 30,000 0 30,000 
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน 47,705.40 21,130 59,210 21,770 50,000 0 50,000 

รวมค่าใช้สอย 70,005.40 60,618 85,140 101,730 110,000 128.72 251,600 
ค่าวัสดุ        
วัสดุสำนักงาน 22,615 11,635 30,000 19,096 30,000 0 30,000 
วัสดุคอมพิวเตอร์ 28,640 20,895 44,100 25,860 30,000 0 30,000 
วัสดุการเกษตร 5,040 8,695 5,000 5,595 5,000 100 10,000 
วัสดุยานพาหนะขนส่ง 51,160 5,600 10,100 0 40,000 25 50,000 
วัสดุงานช่าง 5,243 2,270 0 0 0 0 0 
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 181,623 127,580 110,070 124,135 200,000 -25 150,000 
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 0 0 100 5,000 
วัสดุก่อสร้าง 0 0 237,048 330,000 20,000 0 20,000 

รวมค่าวัสดุ 294,321 176,675 436,318 504,686 325,000 -9.23 295,000 
รวมงบดำเนินการ 400,326.40 276,049 561,458 636,416 511,000 18.31 604,600 
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รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2559 ปี2560 ปี2561 ปี 2562 

(1ก.ค.2562) 
ปี 2562 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2563 

งบลงทุน        
ค่าครุภัณฑ ์        
ครุภัณฑ์สำรวจ        
เทปวัดระยะ 0 0 0 0 3,000 -100 0 
ไม้สตาร์ฟอลูมิเนียมแบบชัก 0 0 5,000 0 0 0 0 
ล้อวัดระยะ 0 0 0 0 0 100 10,000 
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ        
ไม้ชักฟิวส์ไฟฟ้าแรงสูง 26,000 0  0 0 0 0 0 
เข็มขัดปีนเสา(เซฟตี้เบล) 0 0 3,900 0 0 0 0 
ถุงมือป้องกันไฟฟ้าแรงสูง 0 0 3,950 0 0 0 0 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์        
เครื่องปริ้นเตอร์ 16,000 0 0 0 0 0 0 
คอมพิวเตอร์ 0 32,000 16,000 0 0 0 0 
ครุภัณฑ์โรงงาน        
สว่านโรตารี ่ 0 3,000 0 0 0 0 0 
ถังลม 0 0 30,000 0 0 0 0 
ครุภัณฑ์สำนักงาน        
พัดลมเพดาน 29,400 0 0 0 0 0 0 
เครื่องปรับอากาศ 0 40,000 0 0 0 0 0 
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รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2559 ปี2560 ปี2561 ปี 2562 

(1ก.ค.2562) 
ปี 2562 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2563 

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว        
เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น 7,900 6,500 0 0 0 0 0 
เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายบ่า 0 0 17,000     
ครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง        
รถจักรยานยนต์ 0 0 36,000 0 0 0 0 
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง        
เครื่อเจาะคอนกรีต 0 0 0 0 0 100 30,000 

รวมค่าครุภัณฑ์ 79,300 81,500 111,850 0 3,000 1,233.33 40,000 
รวมงบลงทุน 79,300 81,500 111,850 0 3,000 1,233.33 40,000 

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 

2,545,170.40 2,634,074 2,912,683 2,305,921 2,983,960 9.46 3,266,520 
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รายงานงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปี 2563 

เทศบาลตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 
รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2559 ปี2560 ปี2561 ปี 2562 
(1ก.ค.2562) 

ปี 2562 ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2563 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา        
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน        
งบลงทุน        
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง        
(1)โครงการก่อสร้างห้องน้ำป่าช้าบ้านโนนสวรรค์ หมู่ 6 ต.น้ำ
โสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี กวา้ง 4 เมตร ยาว 5 เมตร จำนวน 
5 ห้อง 

0 185,000 0 0 0 0 0 

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

0 145,400 0 0 0 0 0 

(3)โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 6 
ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี กว้าง 4 เมตร ยาว 3 เมตร 
จำนวน 4 ห้อง 

0 0 0 0 164,000 -100 0 

(4)โครงการก่อสร้างบ้านพักครู รร.เทศบาลตำบลน้ำโสม ต.
น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี 

0 0 0 319,000 0 0 0 

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 330,400 0 319,000 164,000 -100 0 
รวมงบลงทุน 0 330,400 0 319,000 164,000 -100 0 

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานก่อสร้าง
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

0 330,400 0 319,000 164,000 -100 0 
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รายงานงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปี 2563 

เทศบาลตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 
รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2559 ปี2560 ปี2561 ปี 2562 
(1ก.ค.2562) 

ปี 2562 ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2563 

แผนงานการการเกษตร        
งานส่งเสริมการเกษตร        
งบลงทุน        
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง        
1.โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านน้ำทรง หมู่6 ต.ศรีสำราญ 
อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี กว้าง 15 เมตร ยาว 10 เมตร สันฝาย
สูง 2 เมตร 

0 0 0 0 0 100 736,000 

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 0 0 100 736,000 
รวมงบลงทุน 0 0 0 0 0 100 736,000 

รวมแผนงานการเกษตร/งานส่งเสริมการเกษตร 0 0 0 0 0 100 736,000 
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รายงานงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปี 2563 

เทศบาลตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 
รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2559 ปี2560 ปี2561 ปี 2562 
(1ก.ค.2562) 

ปี 2562 ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2563 

แผนงานงบกลาง        
งานงบกลาง        
เงินสำรองจ่าย 279,194.88 102,049 184,834.14 31,408.66 400,000 -25 300,000 
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 389,709 345,027.05 328,915 305,391 550,000 -25.30 410,800 
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 36,000 40,300 36,000 36,000 36,000 66.66 60,000 
เงินช่วยเหลือพิเศษ(เงินช่วยเหลือค่าทำศพ) 0 2,000 0 0 10,000 -100 0 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 0 7,445,300 8,733,600 6,919,200 9,460,800 -3.07 9,169,760 
เบี้ยยังชีพคนพิการ 0 2,579,965 3,196,800 2,325,600 3,676,800 -0.26 3,667,200 
เงินสมทบ  กบท. 541,985.40 985,942.40 532,000 562,020.20 620,000 3.22 640,000 
เงินสมทบกองทุน กบข. 32,000 0 0 0 0 0 0 
เงินสมทบกองทุน กสจ. 6,935.40 7,380 7,940 5,959 8,200 -100 0 
เงินสมทบ กองทุนเงินทดแทน 0 0 0 0 0 100 16,500 
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ(ชคบ.) 0 55,941.60 53,000 39,042 53,000 0 53,000 
รายจ่ายตามข้อผูกพัน   269,165.86 0    
(1)เงินสมทบ สปสช. 180,000 180,000 0 180,000 180,000 0 180,000 
(2)เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 30,000 30,000 0 0 30,000 0 30,000 
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รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2559 ปี2560 ปี2561 ปี 2562 

(1ก.ค.2562) 
ปี 2562 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2563 

          (3)เงินค่าบำรุงสมาคมสันนิบาต 0 49,111.92 0 54,721.75 55,000 3.09 56,700 
รวมแผนงานงบกลาง/งานงบกลาง 1,495,824.68 11,823,016.97 13,342,255 10,459,342.61 15,079,800 -3.28 14,583,960 

รวมทุกแผนงาน 41,614,476.96 57,713,760.22 55,467,329.20 46,931,014.50 65,000,000 -77.57 14,583,960 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจำปีงบประมาณ  2563 

เทศบาลตำบลน้ำโสม 
อำเภอน้ำโสม  จังหวัดอุดรธานี 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น   7,801,300    บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 

แผนงานบริหารทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป         รวม  7,801,300  บาท 
งบบุคลากร          รวม  6,071,700   บาท 
  เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)       รวม  2,848,320  บาท 
 เงินเดือนนายก/รองนายก       จำนวน 725,760   บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี 

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

เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก    จำนวน  180,000   บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง นายกเทศมนตรี  

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

 เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก     จำนวน 180,000  บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ นายกเทศมนตรี  

รองนายกเทศมนตรีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
เงินเดือนเงินค่าตอบแทน  และประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืน 
ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรีประธานสภาเทศบาล  
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ 
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นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเบี้ยประชุม 
กรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557  เป็นเงิน 180,000 บาท 
(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารทั่วไป ) 

 
  เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี    จำนวน 207,360  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี  
และท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า 
ด้วยเงินเดือน  เงินค่าตอบแทน  และประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืน 
ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรีประธานสภาเทศบาล  
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก 
เทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายเบี้ยประชุม 
กรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557   เป็นเงิน 207,360  
บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารทั่วไป ) 

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล      จำนวน   1,555,200  บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนประธานสภา รองประธาน  

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

 

เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)                รวม     3,223,380 บาท 
            เงินเดือนพนักงาน      จำนวน   2,217,480 บาท
             เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีสำหรับ 

 พนักงานเทศบาลเป็นเงิน   2,217,480  บาท (ปรากฏในแผนงาน 
 บริหารทั่วไป/งานบริหารทั่วไป ) 

            เงินประจำตำแหน่ง      จำนวน  144,000บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร(พนักงานเทศบาล)ที่มีสิทธิ 

ได้รับตามระเบียบฯ เป็นเงิน 144,000   บาท  (ปรากฏในแผนงาน 
บริหารทั่วไป/งานบริหารทั่วไป ) 

              ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนพนักงานเทศบาล   จำนวน 84,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนของพนักงานเทศบาล ที่ได้รับ 
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   เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในอัตราเดือนละ7,000บาทเป็นเงิน  
   84,000บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารทั่วไป) 
            ค่าจ้างพนักงานจ้าง      จำนวน 741,240 บาท  
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไปพนักงานจ้างตามภารกิจ 

เป็นเงิน 741,240  บาท  (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหาร 
ทั่วไป ) 

                 เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง     จำนวน 36,660 บาท  
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้างทั่วไป 
   และพนักงานจ้างตามภารกิจตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน 
   เทศบาลจังหวัดอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล  
   ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของเทศบาล ได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพ 
   ชั่วคราว และค่าตอบแทนพิเศษ ตามหนังสือสั่งการด่วนที่สุด ที่ 
   มท 0809.3/ว155ลงวันที่ 2ตุลาคม2550เป็นเงิน  36,660 บาท 
   (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารทั่วไป ) 
งบดำเนินการ                รวม  1,623,600   บาท 
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ              รวม  1,139,600  บาท 
ค่าตอบแทน                  รวม   267,000  บาท 
  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.           จำนวน 170,000  บาท 
    เพื่อจ่ายเป็น 
  (1)เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ   
  และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลน้ำโสมเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล 
  ประจำปี) ตามผลการประเมินและหลักเกณฑ์ที่กำหนดสำหรับพนักงาน 
  และพนักงานจ้าง ตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
  การกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น 
  รางวัลประจำปีพนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายขององค์กรปกครอง 
  ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุดที่  
  มท 0808.2/ว3072 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557 เป็นเงิน   150,000 บาท 
  (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป /งานบริหารทั่วไป ) 

(2) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตรวจผลงานคณะกรรมการประเมินผลงาน 
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง และค่าตอบ 
แทนอื่นที่เก่ียวข้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายการ 
คัดเลือกพนักงานและลูกจ้างของ อปท.(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558   เป็นเงิน   
20,000  บาท (ปรากฏ ในแผนงานบริหารทั่วไป /งานบริหารทั่วไป) 

   ค่าเบี้ยประชุม       จำนวน 20,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการที่สภาเทศบาลแต่งตั้ง 
   หรือกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย ตามระเบียบกระทรวง 
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   มหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทน 
   อย่างอ่ืนของนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรีฯ  พ.ศ. 2547 
   และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่2) พ.ศ.2548 เป็นเงิน 20,000 บาท(ปรากฏ 
   ในแผนงานบริหารทั่วไป /งานบริหารทั่วไป) 
  ค่าเช่าบ้าน       จำนวน   42,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงิน 

ค่าเช่าบ้านตามระเบียบฯ  เป็นเงิน  42,000  บาท(ปรากฏใน 
แผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารทั่วไป) 

ค่าตอบแทนปฏิบัติงานงานนอกเวลาราชการ  จำนวน 10,000 บาท 
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง(สำนักปลัด/สำนักทะเบียนท้องถิ่น 
เทศบาลตำบลน้ำโสม)ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือ 
วันหยุดราชการในกรณีที่มีงานเร่งด่วนเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น   
เป็นเงิน 10,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหาร 
ทั่วไป  ) 

  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร    จำนวน 25,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล 
   และผู้บริหารฯลฯ ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ เป็นเงิน 25,000 
   บาท(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป / งานบริหารทั่วไป) 

 
ค่าใช้สอย                     รวม   752,600  บาท 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ          จำนวน  195,600  บาท 
            (1)ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร        
            เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมปริ้นเตอร์เพ่ือใช้ในงาน 

สำนักปลัด ในอัตราเดือนละ   3,800   เป็นเงิน 45,600 บาท  
(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารทั่วไป)  

   (2)ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ         
   สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้ได้มาซี่งบริการใดๆดังนี้ ค่าลงทะเบียน 
   ในการฝึกอบรมต่างๆค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ 
   ของเทศบาล  ค่าระวางรถบรรทุกในการขนส่งของหรือครุภัณฑ์ต่างๆ  
   ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษาค่าธรรมเนียมและค่าลง 
   ทะเบียนค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับ จ้างทำการอย่างใดซึ่งมิใช่เป็น 
   การประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง  ค่าซักฟอก  
   ค่าเบี้ยประกันค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ และ 
   ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จัดอยู่ในรายจ่ายประเภทนี้   เป็นเงิน 120,000 บาท   
   (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารทั่วไป )  
    (3) ค่าจ้างเหมาการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ  
   ประชาชน    

                เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
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  ประชาชน เป็นเงิน  30,000 บาท  (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 
  /งานบริหารทั่วไป )   

 
 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ      จำนวน    40,000   บาท 

(1)ค่ารับรองของเทศบาลที่มีความจำเป็น     
เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองของเทศบาลที่มีความจำเป็นโดย 
ตั้งจ่ายไว้ไม่เกินร้อยละ 1ของรายได้จริงจากเงินรายได้ของเทศบาล 
ในปีงบประมาณท่ีล่วงมาแล้วเป็นเงิน 20,000  บาท  ตามหนังสือ 
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 
2548 ( ปรากฏตามแผนงานบริหารทั่วไป / งานบริหารทั่วไป) 
(2)ค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือ 
คณะอนุกรรมการ       
เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือ 
คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย 
ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4 / ว2381  
ลงวันที่  28 กรกฎาคม2548  เป็นเงิน 20,000 บาท (ปรากฏ 
ตามแผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารทั่วไป ) 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอ่ืน           จำนวน   437,000  บาท 
   (1)โครงการวันเทศบาล           
                      เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันเทศบาลการจัด 

กิจกรรมแสดงผลงานเทศบาล  การจัดการแข่งขันกีฬาภายใน  
กิจกรรมสาธารณะประโยชน์และพิธีการต่างๆ  ที่เก่ียวข้องกับ 
เทศบาลเป็นเงิน 10,000  บาท(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่ว 
ไป/งานบริหารทั่วไป)ปรากฏในแผนพัฒนาห้าปี 2561-2565  
หน้า73 

  (2)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ        
           เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 

และนอกราชอาณาจักรเช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า 
เช่าที่พัก ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เก่ียวเนื่องกับการเดินทางไปราชการ 
ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและ 
พนักงานจ้างฯลฯ เป็นเงิน 140,000 บาท (ปรากฏในแผนงาน 
บริหารทั่วไป/งานบริหารทั่วไป ) 
(3)ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา        

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหรือจัดจ้างทำพวงมาลา พวง 
มาลัยพานพุ่ม ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้สำหรับใช้ในงานพิธีและ 
วันสำคัญต่างๆเช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันปิยะมหาราช ฯลฯ   
เป็นต้น เป็นเงิน  7,000 บาท(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป/ 
งานบริหารทั่วไป ) 
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(4) โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย        
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย    
 และการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นเงิน 10,000  บาท(ปรากฏในแผน 
งาน บริหารทั่วไป/งานบริหารทั่วไป )ปรากฏ ในแผนพัฒนาห้าปี 2561-2565 
หน้า72 

  (5) โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี    
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล 

และนายกเทศมนตรีตำบลน้ำโสม เป็นเงิน   200,000  บาท    
(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารทั่วไป )ปรากฏ ในแผน 
พัฒนาห้าปี 2561-2565 หน้า73 

  (6)โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต            
           เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม 

ในการป้องกันการทุจริต เป็นเงิน  40,000 บาท   (ปรากฏในแผน 
งานบริหารทั่วไป/งานบริหารทั่วไป )ปรากฏ ในแผนพัฒนาห้าปี  

          2561-2565 หน้า72 
(7)โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

               เพ่ือดำเนินการตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ 
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเงิน 30,000 บาท 
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป /งานบริหารทั่วไป )และปรากฏใน 
แผนพัฒนาห้าปี 2561-2565 เพ่ิมเติมฉบับที่ 1 หน้า58 

  
 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม          จำนวน 80,000 บาท 

     เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ  
และทรัพย์สินต่างๆเช่น  ยานพาหนะ   โต๊ะ เก้าอ้ี เต้นท ์ คอมพิวเตอร์  
เครื่องปริ้นเตอร์ สิ่งก่อสร้างของเทศบาล  ฯลฯ  เป็นเงิน 80,000 บาท 
(ปรากฏ ในแผนงานบริหารทั่วไป / งานบริหารทั่วไป ) 
 

ค่าวัสดุ               รวม   120,000  บาท 
          (1)วัสดุสำนักงาน             
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น  ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์  

ตราสัญลักษณ์ เสาธง เพื่อประดับในวันสำคัญของชาติ   กระดาษ   
ปากกา ดินสอ แฟ้ม  ฯลฯ เป็นเงิน 40,000  บาท( ปรากฏในแผน 
งานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป  ) 

        (2)วัสดุงานบ้านงานครัว      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น    กระดาษชำระ  

ไม้กวาด  ไม้กวาดขนไก่  ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน จาน แก้ว  ถ้วย 
ที่นอน เตาไฟฟ้า เตาแก๊ส  กระติกน้ำร้อน ฯลฯ เป็นเงิน 20,000 บาท 
(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป/ งานบริหารทั่วไป ) 
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         (3)วัสดุยานพาหนะและขนส่ง     
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  ยางนอก  
   ยางใน  หัวเทียน  น้ำมันเบรค  กระจก  ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ  
   เป็นเงิน 20,000บาท(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป / งาน 
   บริหารทั่วไป ) 
         (4)วัสดุโฆษณาและเผยแพร่     
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่เช่น แผ่นป้าย พู่กัน 
   สี   ฟิล์มสไลด์ รูปสีหรือขาวดำ  ที่ได้จากการล้าง อัด ขยายฯลฯ 
   เป็นเงิน 10,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารทั่วไป ) 
          (5)วัสดุคอมพิวเตอร์      
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น  Diskette   Mouse  
   กระดาษต่อเนื่อง  หมึกพิมพ์ ผ้าหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์  หมึกเครื่อง 
   ปริ้นต์เตอร์ฯลฯเป็นเงิน 30,000  บาท (ปรากฏในแผนงานบริหาร 
   ทั่วไป/งานบริหารทั่วไป ) 
   
หมวดค่าสาธารณูปโภค        รวม 484,000 บาท 
ค่าสาธารณูปโภค                 รวม  484,000  บาท 
  (1)ค่าไฟฟ้า     จำนวน 300,000 บาท   
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในสำนักงานเทศบาล และตลาดสด 
  สวนหย่อม และการใช้กระแสไฟฟ้าสาธารณะ ในเขตเทศบาล   

เป็นเงิน  300,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 
/งานบริหารทั่วไป) 

  (2)ค่าน้ำประปา        จำนวน 30,000 บาท                                                           
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในสำนักงานเทศบาล ตลาดสด  

ห้องน้ำตลาดสด เป็นเงิน  30,000 บาท (ปรากฏในแผนงาน 
บริหารทั่วไป/งานบริหารทั่วไป) 

  (3)ค่าโทรศัพท์                จำนวน 20,000 บาท                                                      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ทางใกล้ทางไกล ฯลฯ ที่ใช้ใน 
  สำนักงานเทศบาล ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ  
  เช่น ค่าบำรุงรักษาสาย ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลข ฯลฯ 
  เป็นเงิน 20,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป/ 
                     งานบริหารทั่วไป) 
  (4)ค่าไปรษณีย์                  จำนวน 10,000 บาท                                                
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ   
  ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร  ของหน่วยงานต่าง ๆ  

ของเทศบาล ในการติดต่อราชการ เป็นเงิน 10,000 บาท 
(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารทั่วไป) 
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  (5)ค่าบริการทางโทรคมนาคม                          จำนวน  124,000 บาท                                          
  (1) เพ่ือจ่ายเป็นค่าสมาชิกอินเตอร์เน็ตในการติดต่อราชการ 

และข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน เป็นเงิน 120,000 บาท 
(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารทั่วไป) 
(2) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเช่าพ้ืนที่เว็บไซต์ (Hosting)  
และค่าจดทะเบียนโดเมน เป็นเงิน 2,000 บาท (ปรากฏใน 
แผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารทั่วไป) 
(3) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเช่าพ้ืนที่   Web site application  
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และระบบบริหารงานบุคคล  
เป็นเงิน  2,000 บาท(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารทั่วไป) 
 

 

งบอุดหนุน         รวม 30,000 บาท 
 เงินอุดหนุนส่วนราชการ       รวม 30,000 บาท 
  อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรน้ำโสม     รวม 30,000 บาท 
  ตามโครงการป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติดในเด็กและเยาวชน  

เป็นเงิน 30,000 บาท(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหาร 
ทั่วไป)และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี 2561-2565เพ่ิมเติม 
ฉบับที่1 หน้า58 
 
 

งบลงทุน         รวม      76,000     บาท 
 ค่าครุภัณฑ ์        รวม      76,000     บาท
 ครุภัณฑ์สำนักงาน       รวม      76,000     บาท 

(1) ตู้เก็บเอกสาร                  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนขนาด121.8 w x40.6Dx 
87.8Hcmโครงตู้เหล็กหนาภายในมี 2 แผ่นชั้นสามารถปรับระดับได้ 
หน้าบานมีกุญแจล็อค จำนวน  2 หลังๆละ 5,000บาท เป็นเงิน   
10,000 บาทราคาตามท้องตลาด (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  
/งานบริหารทั่วไป)และปรากฏในแผนพัฒนาห้าปี 2561-2565  หน้า  
137 

(2) ตู้เก็บเอกสาร         
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารขนาด92.18 w x31.1Dx176Hcm  
มีช่องเก็บแฟ้มผลิตจากแผ่น เหล็กจำนวน 4 ชั้นรวม 4 ช่อง จำนวน  2  
หลังๆละ 5,000บาท เป็นเงิน  10,000 บาทราคาตามท้องตลาด   
(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป /งานบริหารทั่วไปและปรากฏใน 
แผนพัฒนาห้าปี 2561-2565  หน้า 137 

(3) เก้าอ้ีผู้บริหารและเก้าอี้สำนักงาน      
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีทำงานหนังพนักพิงสูงถึงกลางหลังปรับ 
ระดับสูงต่ำได้มีขนาดกว้าง26xลึก60สูง 91-103  จำนวน  5 ตัวละ  
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5,600บาท เป็นเงิน  28,000 บาทราคาตามท้องตลาด  (ปรากฏใน 
แผนงานบริหารทั่วไป /งานบริหารทั่วไปและปรากฏในแผนพัฒนาห้า 
ปี 2561-2565  หน้า 137 

(4) โต๊ะเหล็กพร้อมกระจก                                                              
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะเหล็กพร้อมกระจกขนาด 5 ฟุต 154Wx78D 
x75.3Hcm 7 ลิ้นชัก(ซ้ายและ ขวาฝั่งละ 3 ลิ้นชัก ระบบล็อคกุญแจ 
เดียวพร้อม 1 ลิ้นชักกลาง)หน้าโต๊ะทำจากเหล็กปิดทับด้วยพีวีซีขอบ 
ยางกันกระแทก จำนวน  4 ตัวละ 7,000บาท เป็นเงิน  28,000 บาท 
ราคาตามท้องตลาด  (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป /งานบริหาร 
ทั่วไปและปรากฏในแผนพัฒนาห้าปี 2561-2565  หน้า 138 
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รายงานรายละเอียดประมาณรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจำปีงบประมาณ 2563 

เทศบาลตำบลน้ำโสม 

อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 
ประมาณรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,762,860 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารทั่วไป 

งานวางแผนสถิติและวิชาการ        รวม  1,762,860  บาท 

 งบบุคลากร         รวม  1,472,860  บาท 

 เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)        รวม  1,472,860   บาท 

 เงินเดือนพนักงาน        จำนวน 1,150,480 บาท 

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีสำหรับ 

  พนักงานเทศบาล เป็นเงิน   1,150,480 บาท (ปรากฏในแผนงาน 

 บริหารทั่วไป/งานวางแผนสถิติและวิชาการ) 
 เงินประจำตำแหน่ง              จำนวน 36,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร(พนักงานเทศบาล ที่ม ี

  สิทธิได้รับตามระเบียบฯ เป็นเงิน 36,000 บาท (ปรากฏในแผนงาน 

  บริหารทั่วไป/งานวางแผนสถิติและวิชาการ) 
 ค่าจ้างพนักงานจ้าง             จำนวน   253,080บาท 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไปพนักงานจ้างตามภารกิจ 

  เป็นเงิน  253,080 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป/งานวาง 

  แผนสถิติและวิชาการ) 
 เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง            จำนวน  33,300 บาท 

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้างทั่วไป 

  และพนักงานจ้างตามภารกิจตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน 

  เทศบาลจังหวัดอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล 

  ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของเทศบาล ได้รับเงินเพ่ิมค่าครองชีพ 

  ชั่วคราว และค่าตอบแทนพิเศษ ตามหนังสือสั่งการด่วนที่สุด  ที่  
  มท 0809.3/ว155ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2550 เป็นเงิน 33,300 บาท 

  (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป/งานวางแผนสถิติและวิชาการ) 
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งบดำเนินการ         รวม  290,000  บาทหมวด
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ             รวม  290,000  บาท  
ค่าใช้สอย         รวม  210,000  บาท 

 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       จำนวน   140,000 บาท 

  (1)ค่าจ้างเหมาบริการในการจัดทำวารสารของเทศบาล 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการจัดทำวารของเทศบาล 

  ตำบลน้ำโสม เป็นเงิน 30,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 

  /งานวางแผนสถิติและวิชาการ) 
  (2)ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้าเหมาบริการงานอ่ืนๆในกองวิชาการฯ 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าธรรมเนียม 

  และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาอ่ืน  ฯลฯ เป็นเงิน 60,000 บาท 

  (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป/งานวางแผนสถิติและวิชาการ) 
  (3)ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมปริ้นเตอร์เพ่ือใช้ 
  ในงานกองวิชาการฯ กองสาธารณสุขฯ กองคลัง เป็นเงิน 50,000 บาท 

  (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป/งานวางแผนสถิติและวิชาการ) 
     

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอ่ืน  จำนวน 60,000 บาท 
 (1)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช 

  อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 

  ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักฯลฯ เป็นเงิน 30,000 บาท (ปรากฏใน 

  แผนงานบริหารทั่วไป/งานวางแผนสถิติและวิชาการ) 
  (2)โครงการปรับปรุงและบูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบูรณาการการจัดทำแผน 

  พัฒนาท้องถิ่น 5 ปี เป็นเงิน 30,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหาร 

  ทั่วไป/งานวางแผนสถิติและวิชาการ) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  5 ปี 2561-2565 หน้าที่83 

   

 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม     จำนวน   10,000 บาท 

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าบำรุงรักษาค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง 

  ต่าง ๆ เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี คอมพิวเตอร์ สิ่งก่อสร้างของเทศบาล ฯลฯ 

  เป็นเงิน 10,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป/งานวาง 

  แผนสถิติและวิชาการ) 
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ค่าวัสดุ          รวม  80,000 บาท 

 วัสดุสำนักงาน 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ 

  เครื่องเขียนแบบพิมพ์ เป็นต้น เป็นเงิน 40,000 บาท (ปรากฏใน 

  แผนงานบริหารทั่วไป/งานวางแผนสถิติและวิชากร) 
 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
  เพ่ือจ่ายเป็นจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้าย พู่กัน 

  สี ฟิล์มสไลด์ รูปสีหรือขาวดำ ที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ฯลฯ 

  เป็นเงิน 10,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป/งานวาง 

  แผนสถิติและวิชาการ) 
 วัสดุคอมพิวเตอร์ 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น Diskette Mouse  
  หมึกปริ้นเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง ผ้าหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ฯลฯ 

  เป็นเงิน 30,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป/งานวาง 

  แผนสถิติและวิชาการ) 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

เทศบาลตำบลน้ำโสม 
อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 

ประมาณการรายจ่าย รวมทั้งสิ้น   3,440,020   บาท จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป 
 แยกเป็น 

แผนงานบริหารทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง        รวม 3,440,020 บาท 
งบบุคลากร         รวม 1,625,020 บาท 
 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)       รวม 1,625,020 บาท 
 เงินเดือนพนักงาน      จำนวน  611,440    บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี 

สำหรับพนักงานเทศบาล   เป็นเงิน 611,440 บาท  
(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารงานคลัง) 

 เงินประจำตำแหน่ง      จำนวน     67,200     บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร(พนักงานเทศบาล) 

ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ   เป็นเงิน   67,200 บาท  
(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารงานคลัง) 

 ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนพนักงานเทศบาล   จำนวน      67,200       บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนพนักงานเทศบาล 

ที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในอัตราเดือนละ  5,600  
บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน  67,200  บาท (ปรากฏ 
ในแผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารงานคลัง) 

 ค่าจ้างพนักงานจ้าง      จำนวน     804,600      บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป,พนักงานจ้าง 

ตามภารกิจ เป็นเงิน  804,600  บาท(ปรากฏในแผนงาน 
บริหารทั่วไป/งานบริหารงานคลัง) 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง     จำนวน       74,580    บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงาน 
จ้างทั่วไป  และพนักงานจ้างตามภารกิจ  ตามประกาศ 
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดอุดรธานี เรื่อง  
หลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงาน 
จ้าง ของเทศบาลได้รับเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว  
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และค่าตอบแทนพิเศษ ตามหนังสือสั่งการด่วนที่สุด ที่  
มท 0809.3/ว 155 ลงวันที่ 2ตุลาคม 2550 เป็นเงิน     
74,580   บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป/งาน 
บริหารงานคลัง) 

 

งบดำเนินการ        รวม     1,795,000           บาท 

 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ    รวม     1,795,000         บาท 
 ค่าตอบแทน       รวม        219,000          บาท 
 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงาน 
เทศบาลและผู้บริหาร ฯลฯ ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ  
เป็นเงิน 19,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป/ 
งานบริหารงานคลัง) 

 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์แก่ อปท. 
  เพ่ือจ่ายเป็น ค่าตอบแทนคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์ 

การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ ตาม 
หนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุดที่ กค 0402.5/ว85  
ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่าย 
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการเป็นเงิน 200,000 
บาท(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารงานคลัง) 

 ค่าใช้สอย        รวม      766,000  บาท 
 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ      รวม      576,000   บาท 

(1) ค่าจ้างเหมาบริการตามโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
เพ่ือรวบรวมข้อมูลด้านการคลัง จัดเก็บภาษีอย่างมีระบบ 
สามารถตรวจสอบได้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์และปรับปรุง 
ระบบแผนที่ภาษีให้เป็นปัจจุบันใช้ประโยชน์ในการบริหาร 
งานของเทศบาล เป็นเงิน 260,000 บาท (ปรากฏในแผน 
งานบริหารทั่วไป/งานบริหารงานคลัง)  
(2) ค่าจ้างเหมาบริการเก็บเงินค่าขยะและค่าตลาดเทศบาล 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการตามโครงการจ้างเหมาบริการ 
เก็บเงินค่าขยะและค่าตลาดเทศบาล จำนวน 1 คน อัตราเดือน 
ละ 9,000 บาท จำนวน 12 เดือนเป็นเงิน 108,000 บาท   
(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารงานคลัง)  
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(3) ค่าจ้างเหมาบริการเก็บข้อมูลที่ดินและปรับปรุงข้อมูล 
เพ่ือใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2562 เป็นต้นไป  
จำนวน 1 คน อัตราเดือนละ 9,000 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน  
108,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารงานคลัง)  
(4) ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืน ๆ  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการงานอื่น ๆ ในกองคลัง เป็นค่าเย็บ 
หนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสารค่าธรรมเนียม และค่าลง 
ทะเบียนต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาอ่ืน ฯลฯ เป็นเงิน 100,000 บาท  
(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารงานคลัง) 

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอ่ืน จำนวน 110,000 บาท 
(1) โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติราชการ 
ตามหลักธรรมาภิบาล 
เป็นค่าใช้จ่ายโครงการเพ่ือเสริมสร้างการปฏิบัติราชการตาม 
หลักธรรมาภิบาลและสร้างจิตสำนึกค่านิยมให้กับข้าราชการ  
สมาชิกสภา กลุ่มผู้นำชุมชนตามหลักธรรมาภิบาลและวิธีการ 
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมีศักยภาพในการปฏิบัติงานได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นเงิน 50,000 บาท  (ปรากฏใน 
แผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารงานคลัง) ปรากฏในแผนพัฒนา 
ท้องถิ่น 2561-2565 หน้า 81 
(2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและนอกราช 
อาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักฯลฯ  
เป็นเงิน 60,000 บาท  (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป/งาน 
บริหารงานคลัง) 

 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม      จำนวน 80,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น  
ยานพาหนะ เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอ้ี คอมพิวเตอร์ ฯลฯ  
เป็นเงิน 80,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป/ 
งานบริหารงานคลัง) 
 

 ค่าวัสดุ          รวม 810,000 บาท 
 ค่าวัสดุสำนักงาน 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ  

เครื่องเขียนแบบพิมพ์ ฯลฯ เป็นเงิน 50,000 บาท 
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(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารงานคลัง) 
 ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้าย  
พู่กัน สี พิล์มสไลด์ รูปสีหรือขาวดำ ที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย  
ฯลฯ เป็นเงิน 10,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป/ 
งานบริหารงานคลัง) 

 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น Diskette mouse  
หมึกปริ้นเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง ผ้าหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ  
เป็นเงิน 50,000 บาท   (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป/งาน 
บริหารงานคลัง) 

 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถยนต์และ 
รถจักรยานยนต์ส่วนกลางของเทศบาลตำบลน้ำโสม เป็นเงิน  
700,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหาร 
งานคลัง) 
 

 งบลงทุน        รวม 20,000      บาท 
 หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     รวม     20,000      บาท 
 ค่าครุภัณฑ ์        รวม     20,000      บาท 
 ครุภัณฑ์สำนักงาน      รวม     10,000       บาท 
 ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสารขนาด  
92.1 Wx 31.1Dx176Hcm จำนวน 2 หลัง ๆ ละ 5,000 บาท 
มีช่องเก็บแฟ้มผลิตจากแผ่นเหล็ก จำนวน 4 ชั้น รวม 40 ชอ่ง  
เป็นเงิน 10,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป/งาน 
บริหารงานคลัง)ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 เพ่ิม 
เติมฉบับที่1 หน้า73 

 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์      รวม 10,000 บาท 
 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบท่ี 1     

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด  
Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที )    รายละเอียดดังนี้. 

  คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
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- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า  
18 หน้าต่อนาที (ppm) 

- มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18  
หน้าต่อนาที (ppm) 

- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดักว่า จำนวน 

ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือยข่าย (Network Imterface)  

แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
หรือสามารถใช้งานฝ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n) ได้ 

- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom 

จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 10,000 บาท (ตามเกณฑ์ราคากลางและ 
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ปี2562)ปรากฏในแผนงาน 
บริหารทั่วไป/งานบริหารงานคลัง และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ห้าปี2561-2565 หน้า140 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจำปีงบประมาณ  2563 

เทศบาลตำบลน้ำโสม 
อำเภอน้ำโสม  จังหวดัอุดรธานี 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  2,684,040 บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 

แผนงานรักษาความสงบภายใน 
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน   รวม 2,684,040 บาท 
 งบบุคลากร        รวม    972,540 บาท 
  เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)      รวม    972,540  บาท 
  ค่าจ้างพนักงานจ้าง      จำนวน 892,440  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไปพนักงานจ้างตามภารกิจ 

เป็นเงิน 892,440 บาท (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน/ 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน) 
 

  เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง     จำนวน 80,100 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้างทั่วไป 
   และพนักงานจ้างตามภารกิจตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน 
   เทศบาลจังหวัดอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล  
   ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของเทศบาล ได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพ 
   ชั่วคราว และค่าตอบแทนพิเศษ ตามหนังสือสั่งการด่วนที่สุด ที่ 
   มท0809.5/ว 81ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เป็นเงิน 80,100 บาท 

(ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน/งานบริหารทั่วไปเกี่ยว 
กับการรักษาความสงบภายใน) 
 
 

 งบดำเนินการ       รวม 951,000  บาท 
 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ     รวม 951,000  บาท 
 ค่าตอบแทน        รวม 210,000  บาท 
  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ 

  พนักงานเทศบาล  ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบฯ  เป็นเงิน  10,000  บาท  
  (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
  การรักษาความสงบภายใน) 
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  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ  อันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   เพ่ือจ่ายเป็นตอบแทนการปฏิบัติราชการแก่สมาชิก  อปพร.    
   เพ่ือเป็นการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไปเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ 
   ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือการปฏิบัติหน้าที่ 
   อันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบฯ  

 เป็นเงิน  200,000 บาท (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน/ 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน) 

 ค่าใช้สอย         รวม  421,000 บาท 
  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ      รวม  116,000 บาท 

(1) ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืน ๆ  
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ  จ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ   
   เข้าปกหนังสือ  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าธรรมเนียม  ค่าลงทะเบียนใน 
   การฝึกอบรมต่าง ๆ  ของพนักงาน  เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างในงาน 
   ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย  ค่าจ้างเหมาอ่ืน ๆ  ฯลฯ 
   เป็นเงิน  20,000 บาท  (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภาย 
   ใน/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน) 

 
(2) ค่าจ้างเหมาบริการงานธุรการ 

 เพ่ือเป็นค่าจ้างเหมาบริการงานด้านธุรการของ 
 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จำนวน  1  คน 
 อัตราเดือนละ  8,000  บาท  เป็นเงิน  96,000  บาท 

 (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน/ 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน) 

 
 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอ่ืน  จำนวน  255,000 บาท 

(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน 
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  เช่น   
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ฯลฯ   
เป็นเงิน  20,000  บาท  (ปรากฏตามแผนงานรักษาความสงบภายใน/ 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)   

(2) โครงการกิจกรรมเนื่องในวัน อปพร.   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการกิจกรรมเนื่องในวัน อปพร.   
เป็นเงิน  20,000 บาท (ปรากฏตามแผนงานรักษาความสงบภายใน/ 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)  และปรากฏใน 
แผนพัฒนาห้าปี (2561-2565)   หน้า 87 
 



121 

 

 

 (3) โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกเตรียมความพร้อมใน 
การป้องกันภัยต่างๆ ของเจ้าหน้าที่และสมาชิก   
อปพร. เป็นเงิน  10,000 บาท  (ปรากฏตาม 
แผนงานรักษาความสงบภายใน/งานบริหารทั่วไป 
เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)  และปรากฏใน 
แผนพัฒนาห้าปี  2561-2565 หน้า  85 

  (4) โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน   
เพ่ือเป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบ   
และตระหนักถึงอุบัติเหตุ  เป็นเงิน 10,000  บาท   
(ปรากฏตามแผนงานรักษาความสงบภายใน/ 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน) 
และปรากฏในแผนพัฒนาห้าปี 2561-2565  หน้า  84 

  (5)  โครงการณรงค์ต่อต้านวันยาเสพติดโลก   
เพ่ือเป็นการรณรงค์  ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด   
เป็นเงิน  10,000  บาท  (ปรากฏตามแผนงานรักษา 
ความสงบภายใน/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา 
ความสงบภายใน)และปรากฏในแผนพัฒนาห้าปี  
2561-2565  หน้า 86 

  (6)  โครงการฝึกอบรมการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร   
เพ่ือฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ 
กฎหมายจราจร  เป็นเงิน  15,000  บาท   
(ปรากฏตามแผนงานรักษาความสงบภายใน/ 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน) 
และปรากฏในแผนพัฒนาห้าปี 2561-2565 หน้า  88 

 (7)  โครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าฝึกอบรบและศึกษาดูงานของศูนย์ อปพร.   
หรือเครือข่ายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ที่มีผลงานดีเด่น  เป็นเงิน  150,000  บาท   
(ปรากฏตามแผนงานรักษาความสงบภายใน/ 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
และปรากฏในแผนพัฒนาห้าปี 2561-2565  หน้า  88 

(8) โครงการฝึกอบรมให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับอัคคีภัย   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมให้นักเรียนในเขตเทศบาล   
มีความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัยเป็นเงิน 10,000  บาท   
(ปรากฏตามแผนงานรักษาความสงบภายใน/ 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)   
และปรากฏในแผนพัฒนาห้าปี 2561-2565  หน้า  90  
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(9)  โครงการส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัย 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดฝึกอบรมให้ความรู้กับประชาชน 

เกี่ยวกับสาธารณภัย  เป็นเงิน  10,000  บาท   
 (ปรากฏตามแผนงานรักษาความสงบภายใน/ 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)   
และปรากฏในแผนพัฒนาห้าปี 2561-2565  หน้า  84   

 
 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม      จำนวน  50,000   บาท 
     เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ   
     เช่น ยานพาหนะ เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอ้ี คอมพิวเตอร์  
     สิ่งก่อสร้างของเทศบาล กล้องวงจรปิด  ฯลฯ  
     เป็นเงิน 50,000 บาท (ปรากฏตามแผนงานรักษาความ 
     สงบภายใน/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ 
     ภายใน) 
 
 ค่าวัสดุ        รวม  320,000 บาท 
 วัสดุสำนักงาน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น  ธงชาติ ธงตรา 
สัญลักษณ์ ตราสัญลักษณ์ เสาธง เพื่อประดับในวันสำคัญ 
ของชาติ   กระดาษ  กระดาษไข  ปากกา แฟ้ม  ฯลฯ  
เป็นเงิน 30,000  บาท  (ปรากฏตามแผนงานรักษาความ 
สงบภายใน/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ 
ภายใน) 

วัสดุงานบ้านงานครัว 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น   
ไม้กวาด  ไม้กวาดทางมะพร้าว มีด  น้ำยาล้างจาน   
จาน  แก้ว  ถ้วย ช้อน  ที่นอน  เตาไฟฟ้า  กระติกน้ำแข็ง   
หม้อหุงข้าว  กระติกน้ำร้อนถังแก๊ส  หม้อ  กระติกน้ำร้อน   
ฯลฯ  เป็นเงิน  10,000  บาท(ปรากฏตามแผนงานรักษา 
ความสงบภายใน/งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความ 
สงบภายใน) 

   วัสดุก่อสร้าง 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง  เช่น  ไม้ต่าง ๆ   
    สี   ทินเนอร์ ตะปู ฯลฯ  เป็นเงิน 20,000  บาท  
    (ปรากฏตามแผนงานรักษาความสงบภายใน/ 
    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน) 
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น   
    ยางนอก  ยางใน  หัวเทียน  น้ำมันเบรค  กระจก   
    ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ เป็นเงิน 30,000 บาท  
    (ปรากฏตามแผนงานรักษาความสงบภายใน/  
    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน) 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์   

เช่น  สารเคมีดับเพลิง ออกซิเจน น้ำยาต่างๆ สายยาง   
ถุงมือ ฯลฯ เป็นเงิน 20,000 บาท  (ปรากฏใน 
แผนงานรักษาความสงบภายใน/งานบริหารทั่วไป 
เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน) 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น  
    แผ่นป้าย พู่กัน  สี   ฟิล์มสไลด์ รูปสีหรือขาวดำ   
    ที่ได้จากการล้าง อัด ขยายฯลฯ  เป็นเงิน 20,000 บาท  
    (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน  / 
    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน) 

วัสดุคอมพิวเตอร์ 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น  Diskette   Mouse   
    กระดาษต่อเนื่อง ผ้าหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ฯลฯ  
    เป็นเงิน 20,000 บาท  (ปรากฏในแผนงานรักษาความ 
    สงบภายใน/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)   

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออะไหล่วิทยุสื่อสารและวัสดุไฟฟ้าอ่ืน ๆ  
    ที่จำเป็น  เช่น เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม 
    ไมโครโฟน ขาตั้งไม  โครโฟน เป็นต้น  เป็นเงิน 20,000 บาท  
    ( ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน /งานบริหารทั่วไป 
    เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)   

วัสดุเครื่องแต่งกาย 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องแต่งกาย  เช่น  ชุด  อปพร.   
    เสื้อชูชีพ  เสื้อสะท้อนแสง  เสื้อกันฝน  รองเท้าบูท  ถุงมือ   
    ฯลฯ  เป็นเงิน  120,000  บาท  (ปรากฏในแผนงานรักษา 
    ความสงบภายใน/งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความ 
    สงบภายใน)   

วัสดุอื่น ๆ    
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆ ที่มิได้กำหนดไว้ข้างต้น  
    เช่น วัสดุเครื่องดับเพลิงต่าง ๆ เช่น  ซีลลูกยาง  น๊อต   
    นกหวีด  ไฟฉาย   ข้อต่อ  ท่อดูด  ท่อส่งน้ำดับเพลิง   
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    ปะเก็นชิ้นส่วนประกอบเครื่องดับเพลิง กรวยจราจร   
    แผงกันจราจร โซ่เลื่อยยนต์  เครื่องมือและอุปกรณ์ดับไฟป่า  
    เซฟตี้ ฯลฯ เป็นเงิน 30,000  บาท (ปรากฏในแผนงานการ 
    รักษาความสงบภายใน/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา 
    ความสงบภายใน) 
   
 งบลงทุน        รวม  760,500 บาท 
 หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     รวม  760,500  บาท 

ค่าครุภัณฑ์        รวม  611,500 บาท 
ค่าซ่อมใหญ่เครื่องจักรกลและยานพาหนะ  รวม 50,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมใหญ่เครื่องจักรกลและยานพาหนะ 

    เช่น รถบรรทุกน้ำ รถดับเพลิง รถป้องกันและบรรเทา 
    สาธารณภัย สิ่งก่อสร้างของเทศบาลฯลฯ  เป็นเงิน  
    50,000 บาท(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ 
    ภายใน/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ 
    ภายใน) 

  
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่    รวม 245,500 บาท 

    กล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 

สามารถทำการหมุน (Pan) ได้ไม่น้อยกว่า 360 องศา การก้มเงย  
(Tilt) กับระนาบ (Horizontal) ได้ไม่น้อยกว่า 90 องศา และ การ 
ย่อขยาย (Zoom) แบบ Optical Zoom ได้ไม่น้อยกว่า 30 เท่า  
มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel  
หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel  มี frame rateไม่น้อยกว่า 30  
ภาพต่อวินาที (frame per second)  มีความไวแสงน้อยสุด ไม่ 
มากกว่า 0.3 LUX สำหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มาก 
กว่า 0.06 LUX สำหรับการแสดงภาพขาวดา (Black/White)  
มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว สามารถ 
ตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ Motion Detection ได้ สามารถ 
ส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง  ได้รับ 
มาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)  
สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย  
สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได ้ มีช่องเชื่อมต่อ 
ระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T  
หรือดีกว่า และ สามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af  
หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้  
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ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพ่ิมเติมสำหรับหุ้ม 
กล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66 หรือดีกว่า สามารถทางาน 
ได้ที่อุณหภูมิ -10 °C ถึง 50 °C เป็นอย่างน้อย  สามารถใช้งาน 
กับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP  
, IEEE802.1X ได้เป็นอย่างน้อย มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วย 
ความจำแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card  
ต้องม ีSoftware Development Kit (SDK) หรือ Application  
Programming Interface (API) ในรูปแบบแผ่น CD หรือ DVD  
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต  
ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน    ผู้ผลิตต้องได้รับ 
มาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม  ผู้ผลิตต้องได้รับ 
มาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ จำนวน 
2 จุดๆละ 92,000 บาท เป็นเงิน 184,000 บาท (เกณฑ์ราคากลาง 
และคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดประจำปี  
2561) (ปรากฏตามแผนงานรักษาความสงบภายใน /งานบริหาร 

ทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน)  และปรากฏในแผน 
พัฒนาห้าปี 2561-2565 หน้า  143 
เครื่องบันทึกชนิดเครือข่ายแปดช่อง 

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกชนิดเครือข่ายแปดช่อง ฮาร์ดดิสก์ 
    บันทึก 4 เทเรไบต์ มอนิเตอร์ LED ขนาด40 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ  
    จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 35,000 บาท (ราคาตามท้องตลาด) (ปรากฏ 
    ในแผนงานการรักษาความสงบภายใน/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ 
    รักษาความสงบภายใน)และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี 2561- 
    2565 เพ่ิมเติมฉบับที่ 1 หน้า64 
    โทรทัศน์  แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smat TV 
    รับดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 55  นิ้ว   
    จำนวน 1 เครื่อง ๆ 26,500 บาท   เป็นเงิน  26,500  บาท  
    (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์) (ปรากฏในแผนงานการรักษา 
    ความสงบภายใน/งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบ 
    ภายใน)และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี 2561-2565 หน้า142 
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 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ     รวม 144,000 บาท 
  วิทยุ  ระบบ  VHF/FM  ชนิดมือถือ  5  วัตต์ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวิทยุ ระบบ VHF/FM ขนาดกำลังส่ง 5 วัตต์   
ประกอบด้วย  ตัวเครื่อง  แท่นชาร์จ  แบตเตอรี่  1 ก้อน เสายาง   
เหล็กพับ  จำนวน  12  เครื่อง ๆ ละ  12,000  บาท  เป็นเงิน   
144,000  บาท  ตามมาตรฐานครุภัณฑ์(ปรากฏตามแผนงาน 
รักษาความสงบภายใน /งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษา 
ความสงบภายใน)  และปรากฏในแผนพัฒนาห้าปี 2561-2565  
หน้า  141 
 

ครุภัณฑ์ดับเพลิง      รวม 90,000 บาท 
ถังดับเพลิงคาร์บอนไดออกไซด์  (CO2)  ขนาด  15  ปอนด์ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังดับเพลิงคาร์บอนไดออกไซด์  (CO2)   
จำนวน  20  ถัง เป็นเงิน  70,000  บาท  ราคาตามท้องตลาด  
(ปรากฏตามแผนงานรักษาความสงบภายใน /งานบริหารทั่วไป 
เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)  และปรากฏในแผนพัฒนา 
ท้องถิ่นห้าปี 2561-2565 หน้า  145 

แท่นปืนรูปหัวใจชนิดเหล็กพร้อมหัวฉีดยาว  24 นิ้ว   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแท่นปืนรูปหัวใจชนิดเหล็กพร้อมหัวฉีดยาว   
ขนาดความยาว  24 นิ้ว  จำนวน  1  ชุด  เป็นเงิน  20,000  บาท   
ราคาตามท้องตลาด  (ปรากฏตามแผนงานรักษาความสงบภายใน / 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)และปรากฏ 
ในแผนพัฒนาห้าปี 2561-2565 หน้า  145 

 

ครุภัณฑ์อ่ืน ๆ      รวม 82,000 บาท 
   หลอดไฟส่องสว่างติดรถยนต์ 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหลอดไฟส่องสว่างติดรถยนต์ ขนาด  80  ซม.   
    จำนวน  1  ชุด  เป็นเงิน  10,000  บาท  ราคาตามท้องตลาด 
    (ปรากฏตามแผนงานรักษาความสงบภายใน / 
    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)   

และปรากฏในแผนพัฒนาห้าปี 2561-2565  หน้า  145 
  กระจกโค้งพร้อมติดตั้ง 

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระจกโค้ง ขนาด 32 นิ้ว  
    รวมเสาพร้อมติดตั้ง จำนวน12 ตัวๆละ 6,000 บาท  
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    เป็นเงิน 72,000 บาท (ราคาตามท้องตลาด) (ปรากฏ 
    ตามแผนงานรักษาความสงบภายใน/งานบริหารทั่วไป 
    เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)  และปรากฏใน 
    แผนพัฒนาห้าปี 2561-2565  หน้า  142 
 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง        รวม 149,000 บาท 

โครงการต่อเติมห้องป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างต่อเติมห้องป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย  สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำโสม ต.น้ำโสม 
อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี กว้าง  3  เมตร  ยาว  7.20  เมตร   
จำนวน  1  ห้อง  เป็นเงิน  149,000  บาท  (ตามแบบ 

    แปลนเทศบาลตำบลน้ำโสม) (ปรากฏตามแผนงานรักษา 
    ความสงบภายใน /งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา 
    ความสงบภายใน)  และปรากฏในแผนพัฒนาห้าปี 2561 
    -2565 เพ่ิมเติมฉบับที่ 1 หน้า หน้า  55 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจำปีงบประมาณ  2563 

เทศบาลตำบลน้ำโสม 
อำเภอน้ำโสม  จังหวดัอุดรธานี 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น   268,000บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 

แผนงานรักษาความสงบภายใน 
งานเทศกิจ        รวม   268,000 บาท 
 งบบุคลากร        รวม     120,000 บาท 
 เงินเดือนเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)     รวม   120,000 บาท 
 ค่าจ้างพนักงานจ้าง      จำนวน 108,000 บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไปพนักงานจ้างตามภารกิจ  

เป็นเงิน 108,000บาท (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน/ 
งานเทศกิจ) 

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

งบดำเนินการ         รวม   148,000บาท 
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ      รวม     148,000บาท 
ค่าใช้สอย         รวม 138,000บาท 
  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ      รวม 138,000บาท 
  ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืน ๆ  
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมต่าง ๆ  ของพนักงาน   
   เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างในงานเทศกิจ เป็นเงิน  10,000  บาท  
   (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
   การรักษาความสงบภายใน) 
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  ค่าจ้างเหมาบริการงานรักษาความสงบเรียบร้อย   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการตามโครงการงานรักษา 
ความสงบเรียบร้อย ในการรักษาความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สินของประชาชนและส่วนราชการ   
อำนวยความสะดวกในด้านการจราจร  ฯลฯ  จำนวน  2  คน   
เป็นเงิน  128,000  บาท  (ปรากฏในแผน 
งานรักษาความสงบภายใน/งานเทศกิจ) 

 
ค่าวัสดุ        รวม   10,000 บาท 
  วัสดุก่อสร้าง 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง  เช่น  ไม้ต่าง ๆ  สี    
   ทินเนอร์ตะปู  ฯลฯ  เป็นเงิน 10,000  บาท (ปรากฏ 
   ตามแผนงานรักษาความสงบภายใน/งานบริหารทั่วไป 
   เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน) 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจำปีงบประมาณ  2563 

เทศบาลตำบลน้ำโสม 
อำเภอน้ำโสม  จังหวัดอุดรธานี 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 18,082,040  บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 

แผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา      รวม   18,082,040 บาท 
งบบุคลากร         รวม   11,478,240 บาท 
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)        รวม   11,478,240 บาท 
 เงินเดือนพนักงาน      จำนวน 655,320 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีสำหรับ 

พนักงานเทศบาลเป็นเงิน  655,320 บาท (ปรากฏในแผนงาน 
การศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ) 

       เงินประจำตำแหน่ง      จำนวน  18,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร(พนักงานเทศบาล)ที่มี 
สิทธิได้รับตามระเบียบฯ เป็นเงิน 18,000 บาท (ปรากฏในแผน 
งานการศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) 

 เงินเดือนข้าราชการครู     จำนวน  4,351,100 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่ 
    ข้าราชการครู และสังกัดโรงเรียนเทศบาลตำบลน้ำโสม   เป็นเงิน 
    4,351,100 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานบริหาร 
    ทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา) 
  เงินเพิ่มต่างๆของข้าราชการครู    จำนวน  655,200  บาท 
    (1)เงินวิทยฐานะชำนาญการ 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าวิทยฐานะชำนาญการข้าราชการครู สังกัด 
    โรงเรียนเทศบาลตำบลน้ำโสม   เป็นเงิน 252,000  บาท 
    (ปรากฏ ในแผนงานการศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
    การศึกษา) 

(2)เงินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการ 
   โรงเรียนและครูโรงเรียน เทศบาลตำบลน้ำโสม  เป็นเงิน   
   201,600 บาท(ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานบริหาร 
   ทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา) 
   (3)เงินค่าตอบแทนรายเดือนชำนาญการพิเศษ 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนชำนาญการพิเศษผู้ 
   อำนวยการโรงเรียนและครูโรงเรียนเทศบาลตำบลน้ำโสม   
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   เป็นเงิน 201,600 บาท  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา/ 
   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) 
       เงินเดือนข้าราชการ (ครู/ครูผู้ดูแลเด็ก)   จำนวน 3,163,600 บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี 
 ให้แก่ครู ครูผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความ 
 รับผิดชอบของ เทศบาลตำบลน้ำโสม เป็นเงิน  3,163,600  
 บาท(ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
 การศึกษา )  

       เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานครู (ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) จำนวน 185,000 บาท 
    เงินวิทยฐานะชำนาญการ 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าวิทยฐานะชำนาญการ ข้าราชการครู  
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบ เป็นเงิน 185,000  
    บาท(ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
    การศึกษา) 
       ค่าจ้างรายเดือน ผู้ดูแลเด็ก     จำนวน 916,000 บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน 
 ค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้ดูแลเด็ก)  
 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบของเทศบาล 
 ตำบลน้ำโสม  เป็นเงิน 916,000บาท(ปรากฏในแผน 
 งานการศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา )  

         เงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 144,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง 
   ตามภารกิจ(ผู้ดูแลเด็ก) เป็นเงิน 144,000 บาท  
   (ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานบริหารทั่วไปเก่ียว 
   กับการศึกษา)  
      ค่าจ้างลูกจ้างประจำ     จำนวน  298,200 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี 
    ให้แก่ลูกจ้างประจำเป็นเงิน  298,200 บาท (ปรากฏ 
    ในแผนงานการศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) 
 ค่าจ้างพนักงานจ้าง(บุคลากรสนับสนุนการสอน)  จำนวน  160,500 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน 
   พนักงานจ้างตามภารกิจ(บุคลากรสนับสนุนการสอน)  
   สังกัดโรงเรียนเทศบาลตำบลน้ำโสม เป็นเงิน 160,500  
   บาท  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานบริหารทั่วไป 
   เกี่ยวกับการศึกษา ) 
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      เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง(บุคลากรสนับสนุนการสอน) จำนวน 24,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงาน 
   จ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ  (บุคลากรสนับสนุน 
   การสอน) ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 
   จังหวัดอุดรธานี   เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล  
   ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง  ของเทศบาล   ได้รับเงินเพิ่มค่า 
   ครองชีพชั่วคราว และค่าตอบแทน พิเศษ ตามหนังสือสั่งการ 
   ด่วนที่สุด ที่มท0809.3/ว155ลงวันที่2ตุลาคม2550เป็นเงิน   
   24,000 บาท(ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานบริหารทั่ว 
   ไปเกี่ยวกับการศึกษา )  
     ค่าจ้างพนักงานจ้าง     จำนวน  883,320 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้าง 
   ตามภารกิจครูอัตราจ้างโรงเรียนเทศบาลตำบลน้ำโสม 
   เป็นเงิน 883,320 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
   /งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)  
  เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง    จำนวน 24,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงาน 
   จ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ   ตามประกาศ 
   คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุดรธานี เรื่อง  
   หลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงาน 
   จ้างของเทศบาล ได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพ ชั่วคราว  
   และค่าตอบแทนพิเศษ ตามหนังสือสั่งการด่วนที่สุด ที่ 
   มท0809.3/ว155ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2550 เป็นเงิน   
   24,000 บาท(ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานบริหาร 
   ทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา)  
       งบดำเนินการ         รวม   3,557,400 บาท 
  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ       รวม   3,557,400 บาท 
  ค่าตอบแทน         รวม     201,000 บาท 
    ค่าเช่าบ้าน       จำนวน  36,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ 
   ได้รับเงินค่าเช่าตามระเบียบฯ เป็นเงิน 36,000 บาท  
   (ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยว 
   กับการศึกษา) 
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 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร      จำนวน   125,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ข้าราชการ  
   ครู ครูผู้ดูแลเด็ก ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯลฯ เป็นเงิน  
   125,000 บาท  ต้ังจ่ายตามหนังสือด่วนที่สุดที่ มท 0809.4 
   /ว2674 ลว. 9 ก.ค.62  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งาน 
   บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา )  
  ค่าเช่าบ้าน        จำนวน  36,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ข้าราชการ ครู ครูผู้ดูแลเด็ก 
   ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯลฯ ที่มีสิทธิได้รับเงินค่าเช่าบ้าน 
   ตามระเบียบฯ เป็นเงิน 36,000 บาทต้ังจ่ายตามหนังสือ 
   ด่วนที่สุดที่ มท 0809.4/ว2674 ลว. 9 ก.ค.62  (ปรากฏ 
   ในแผนงานการศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) 
 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์แก่ อปท.   จำนวน 4,000 บาท 
  ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงาน        
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมิน 
   ผลงาน   วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ของพนักงานครู 
   เทศบาล เป็นเงิน 4,000 บาท ต้ังจ่ายตามหนังสือด่วน 
   ที่สุดที่ มท 0809.4/ว 2893 ลว. 9 ก.ค.62   
 
   ค่าใช้สอย       รวม    1,456,000 บาท 
  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ     รวม      145,000 บาท 
  (1)ค่าเช่าที่ดินพร้อมอาคารที่ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าที่ดินพร้อมอาคาร ที่ตั้งศูนย์ 
  พัฒนาเด็กเล็กวัดแสงนิมิตร    เป็นเงิน  5,000 บาท  
  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
  การศึกษา) 

(2)ค่าจ้างเหมาบริการตามโครงการจัดขบวนแห่“บายศรี” 
วัฒนธรรมดีศรีอุดรธานี      

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป  ตามโครงการ 
จัดขบวนแห่ “บายศรี” วัฒนธรรมดีศรีอุดรธานี เป็นเงิน  
10,000  บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานบริหาร 
ทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา)   
(3)ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ 

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการงานอ่ืนๆในกองการ 
   ศึกษาเพ่ือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร  
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   ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาอ่ืน ฯลฯ  
   เป็นเงิน 50,000 บาท  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานบริหาร 
   ทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา) 
   (4)ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการงานอ่ืนๆ ของครูผู้ดูแลเด็ก  
   ผู้ดูแลเด็กและค่า ลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาอ่ืนฯลฯ เป็นเงิน  
   80,000บาท  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานบริหารทั่วไปเก่ียว 
   กับการ ศึกษา) 
   

  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  รวม   1,301,000 บาท 
(1) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา   

(เงินสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน)     
เพ่ือเบิกหักผลักส่งให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแสงนิมิตร  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอุทธการาม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเกาะแก้ว 
ชัยมงคล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสวรรค์   และโรงเรียน 
เทศบาลตำบลน้ำโสมเป็นค่าอาหารกลางวันเป็นเงิน 1,111,000 บาท    
ต้ังจ่ายตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท  0816.2/ว 3274  ลงวันที่  19 มิ.ย.  
61 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานศึกษาไม่กำหนดระดับ)และปรากฏ 
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี 2561-2565   หน้า 120 
 (2)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  
(ค่าสาธารณูปโภค อาทิ เช่น น้ำประปา ค่าไฟฟ้า ไปรษณีย์ฯลฯ)  

เพ่ือเบิกหักผลักส่งให้โรงเรียน จ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภค  
อาทิ เช่น น้ำประปา ค่าไฟฟ้า ไปรษณีย์ฯลฯของสถานศึกษาของ 
เทศบาลตำบลน้ำโสม เป็นเงิน 60,000  บาท (ปรากฏในแผนงาน 
การศึกษา/งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา )และปรากฏใน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี 2561-2565  หน้า 105 
 (3)ค่าเดินทางไปราชการบุคลากรกองการศึกษา   

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

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ 
ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก    เช่นค่าเดินทางไปราชการ  
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าท่ีพัก ค่าพาหนะประจำทาง  ฯลฯ  เป็นเงิน   
80,000 บาท(ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานบริหารงาน 
ทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา ) 
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 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม         จำนวน 10,000 บาท 
     เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์  
    และสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ  เช่น ยานพาหนะ เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ  
    เก้าอ้ี คอมพิวเตอร์ สิ่งก่อสร้างของเทศบาล    ฯลฯ เป็นเงิน  
    10,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานบริหารงาน 
    ทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา)  
 

 ค่าวัสดุ            รวม  1,900,400 บาท 
  วัสดุสำนักงาน 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น  ธงชาติ  

ธงตราสัญลักษณ์ ตราสัญลักษณ์ เสาธง เพื่อประดับในวัน 
สำคัญของชาติ   กระดาษ  กระดาษไข  ปากกา แฟ้ม  ฯลฯ  
เป็นเงิน  15,000  บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งาน 
บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) 

     วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่เช่น  
   แผ่นป้าย พู่กันสี  ฟิล์มสไลด์ รูปสีหรือขาวดำ ที่ได้จากการล้าง  
   อัด ขยายฯลฯเป็นเงิน 5,000 บาท(ปรากฏในแผนงานการ 
   ศึกษา/งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)  
 
  วัสดุคอมพิวเตอร์ 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น  Diskette    
   Mouse  กระดาษต่อเนื่อง ผ้าหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ฯลฯเป็นเงิน  
   20,000บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานบริหารงานทั่วไป 
   เกี่ยวกับการศึกษา)  
  ค่าอาหารเสริม(นม)          

เพ่ือจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ในความรับผิดชอบของเทศบาล  จำนวน 4 แห่ง เด็กอนุบาล  
และเด็ก ป.1 – ป.6 ของโรงเรียนเทศบาลตำบลน้ำโสม 
โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์)และโรงเรียน 
บ้านโนนสมบูรณ์ (ร.ร.สพฐ.ในโครงการพระราชดำริ)เป็นเงิน  
1,860,400  บาท  ต้ังจ่ายตามหนังสือด่วนที่สุดที่ มท  0816.2 
/ว 3274  ลงวันที่  19 มิ.ย. 61 (ปรากฏในแผนงานการ 
ศึกษา/งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) 
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งบอุดหนุน                      รวม 2,740,000 บาท 
 หมวดเงินอุดหนุน              รวม  2,740,000 บาท 
  เงินอุดหนุนส่วนราชการ    จำนวน 2,740,000 บาท 
  (1)ประเภทเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน  
  (ตามโครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน ประจำปีงบ 
  ประมาณ 2563) เพ่ืออุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับ 
  โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) และ 
  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ (ร.ร.สพฐ.ในโครงการพระราชดำริ) 
  เป็นเงิน 2,740,000 บาท ต้ังจ่ายตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท   

0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิ.ย.61  (ปรากฏในแผนงานการ 
ศึกษา/งานศึกษาไม่กำหนดระดับ)และปรากฏในแผนพัฒนา 
ท้องถิ่น 5 ปี 2561-2565 เพ่ิมเติมฉบับที่ 1 หน้า 60 
 

 งบลงทุน              รวม 306,400 บาท 
     หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง             รวม 306,400 บาท 
  ค่าครุภัณฑ์             รวม 156,400 บาท 
   

  ครุภัณฑ์สำนักงาน      รวม 87,800 บาท 
       ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสารขนาด 
91.1W*31.6D*98.6Hcm มีช่องเก็บแฟ้มผลิตจากเหล็กจำนวน  
4 ชั้น รวม 40 ช่อง  จำนวน 3 ตัวๆละ5,000 บาท เป็นเงิน  
15,000  บาท (ราคาตามท้องตลาด) (ปรากฏในแผนงานการ 
ศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) และปรากฏในแผน 
พัฒนาท้องถิ่น 5 ปี 2561-2565  หน้า 146 

 เครื่องปรับอากาศ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง  

แบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู  1)ขนาดที่กำหนดเป็นขนาด 
ไม่ต่ำกว่า 12,000  บีทียู2) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติด 
ต้ัง 3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น 
ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิต 
ภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5  4) ต้องเป็น 
เครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความ 
เย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน  5) มีความ 
หน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์  6) การจัดซื้อเครื่อง 
ปรับอากาศขนาดอ่ืนๆ  (นอกจากข้อ 3)  นอกเหนือจากการ 
พิจารณาด้านราคาแล้ว   เพ่ือเป็นการประหยัดพลังงานควร 
พิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่ำประสิทธิภาพพลังงาน 
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ตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า  7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ    
แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัวท่อทอง 
แดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร   
8) ค่ำติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยก 
จากราคาเครื่องปรับอากาศ)   (1) ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน 
ขนาดไม่ต่ำกว่า 13,000   บีทียู 4,000 บาท  ขนาดไม่ต่ำกว่า  
40,000 บีทียู 5,500 บาท   (2) ชนิดตู้ตั้งพ้ืนขนาดไม่ต่ำกว่า  
33,000 บีทียู 5,000 บาท  ขนาดไม่ต่ำกว่า 42,000 บีทียู 6,000  
บาท  (3) ชนิดติดผนังขนาด 12,000-24,000 บีทียู 3,000 บาท   
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2561) จำนวน 2 เครื่องๆละ  
17,000 บาท เป็นเงิน 34,000 บาทให้กับโรงเรียนเทศบาลตำบล 
น้ำโสม(ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
การศึกษา) และปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี 2561-2565   
หน้า 149 

 เครื่องสแกนลายนิ้วมือ 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือรวมค่าติดตั้ง 
  รองรับลายนิ้วมือ 3,000 ลายนิ้วมือ สามารถบันทึกข้อมูลได้100,000 
  รายการ หน้าจอ LCD สามารถเชื่อมต่อได้หลายรูปแบบ จำนวน 4  
  เครื่องๆละ 9,700 บาท เป็นเงิน 38,800 บาท (ตามบัญชีราคามาตร 
  ฐานครุภัณฑ์ 2561) (ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานบริหารทั่วไป 
  เกี่ยวกับการศึกษา) และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี 2561-2565  
  เพ่ิมเติมฉบับที่ 1 หน้า64 
 
 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์      รวม  19,600 บาท 
 เครื่องพิมพเ์ลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ 

 ชนิด Network แบบที ่1 (28 หน้า/นาที) มีความละเอียดในการ 
พิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi มีความเร็วในการพิมพ์สาหรับ 
กระดาษ A4   ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาท ี(ppm) สามารถพิมพ์ 
เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ มีหน่วยความจา (Memory) ขนาด 
ไม่น้อยกว่า 128 MB มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0  
หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย  
(Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่ 
น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi  
(IEEE 802.11b, g, n) ได ้มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250  
แผ่น สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom  จำนวน  
1 เครื่องๆละ 8,900 บาท เป็นเงิน 8,900บาทตามเกณฑ์ราคากลาง 
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ปี2562ปรากฏในแผน 
งานการศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) และปรากฏใน 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี 2561-2565  หน้า 147 
  เครื่องสำรองไฟ 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า  ขนาด 800 VA 

มีกำลังไฟฟ้าด้านอกไม่น้อยกว่า800VA(480Watts)สามารถสำรอง 
ไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที จำนวน 2 เครื่องๆละ 2,500 บาท 
 เป็นเงิน 5,000  บาท   ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ 
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ปี 2562(ปรากฏในแผนงานการศึกษา/ 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
5 ปี 2561-2565  หน้า 147 

 อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์(Smart Card Reader) 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ 
(Smart Card Reader) สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบ 
เอนกประสงค์(Smart Card)  ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้ มี 
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz สามารถใช้งานผ่าน 
ช่องเชื่อม(Interface)แบบUSB ได้สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card)ท่ีใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts,3 Volts และ 1.8 Volts  
ได้เป็นอย่างน้อย จำนวน 2เครื่องๆละ700 บาท เป็นเงิน 1,400 บาท  
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) และ 

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี2561-2565 เพ่ิมเติมฉบับที่ 1 หน้า64 
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Printer) 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง 

ถังหมึกพิมพ์ (Ink Printer) เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง 
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต  มีความละเอียด 
ในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi    มีความเร็วในการ 
พิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที  
(ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสี 
สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5  
ภาพต่อนาที (ipm)  มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0  
หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า  
50 แผ่น  สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom จำนวน  
1 เครื่อง เป็นเงิน 4,300 บาท (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ 
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2562) ปรากฏในแผนงานการศึกษา/ 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ห้าปี 2561-2565 เพ่ิมเติมฉบับที่ 1 หน้า65 
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 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่      รวม 26,500  บาท 
 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV  

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)  
แบบ Smart TV ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของ 
จอภาพ (Resolution) 1,920x 1,080    พิกเซล (FHD)ขนาด 
ที่กำหนดเป็นขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว แสดงภาพด้วย 
หลอดภาพ แบบ LED Backlight สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 
ได้(Smart TV)ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ เพ่ือ 
การเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง  ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า  
1 ช่องสัญญาณ รองรับไฟล์ ภาพ เพลง และภาพยนตร์  มีตัว 
รับสัญญาณ Digital ในตัว จำนวน 1 เครื่อง  เป็นเงิน 26,500  
บาท  (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2561)(ปรากฏในแผน 
งานการศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) และปรากฏ 
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี 2561-2565 เพ่ิมเติมฉบับที่ 1 หน้า66 

 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว       รวม 22,500 บาท 
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าให้กับ 
โรงเรียนเทศบาลตำบลน้ำโสมเป็นเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 
เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย  เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า  
1.4 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี พร้อมใบมีด  
จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 9,500  บาท(ตามบัญชีราคามาตรฐาน 
ครุภัณฑ์ 2561)(ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานบริหารทั่วไป 
เกี่ยวกับการศึกษา) และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี 2561-2565  
หน้า 146 
เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าให้กับโรงเรียน 
เทศบาลตำบลน้ำโสมเป็นเครื่องตัดหญ้าแบบเข็นชนิดสูบนอน 
 เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า3.5 แรงม้า  รัศมีตัดหญ้ากว้าง 
ไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 13,000  บาท 
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2561) (ปรากฏในแผนงาน 
การศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) และปรากฏใน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี 2561-2565 หน้า 150 
 

  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       รวม 150,000 บาท 
    1.ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียน 
และอาคารประกอบของเทศบาลตำบลน้ำโสม เป็นเงิน 150,000 บาท 
ต้ังจ่ายตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิ.ย.61  
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)  
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจำปีงบประมาณ  2563 

เทศบาลตำบลน้ำโสม 
อำเภอน้ำโสม  จังหวดัอุดรธานี 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  1,174,920 บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 

แผนงานการศึกษา 
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ       รวม 1,174,920 บาท 
 งบดำเนินการ        รวม 1,174,920 บาท 
 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ      รวม 1,174,920 บาท 
  ค่าใช้สอย       รวม 1,174,920 บาท 
  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  รวม 1,174,920 บาท 

(1)โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา  
เป็นเงิน  21,000  บาท  แยกจ่ายเป็น  

  -  ให้โรงเรียนในสังกัดเทศบาล    จำนวน 15,000 บาท 
  - ค่าพัฒนาเจ้าหน้าที่ของเทศบาล เพ่ือพัฒนาบุคลากร โรงเรียนใน 

สังกัดเทศบาล    จำนวน 3,000 บาท  
  - ค่าพัฒนาครูแกนนำของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล  

จำนวน  3,000 บาท 
ต้ังจ่ายตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิ.ย.61  

   (ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานศึกษาไม่กำหนดระดับ)และปรากฏ 
  ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี 2561-2565  เพ่ิมเติมฉบับที่ 1 หน้า60  
  (2)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  

(ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา)  
เพ่ือเบิกหักผลักส่งให้โรงเรียนเทศบาลตำบลน้ำโสม เพ่ือจ่ายเป็นค่า 
ใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาล  
เป็นเงิน 20,000  บาท ต้ังจ่ายตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ 
ว 3274 ลงวันที่ 19 มิ.ย.61 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานศึกษา 
ไม่กำหนดระดับ) และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี 2561-2565   
หน้า 113 

(3)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
(ค่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียน) 

   เพ่ือเบิกหักผลักส่งให้โรงเรียนเทศบาลตำบลน้ำโสม  ใช้จ่ายเป็น 
   ค่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียน ระบบ Asymmetric Digital Subscriber  
   Line : ADS และ ระบบ Wireless Fidelity : WiFi ของโรงเรียน 
   ในสังกัดเทศบาล  เป็นเงิน  16,800  บาท    ต้ังจ่ายตามหนังสือ 
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   ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิ.ย.61  (ปรากฏในแผน 
   งานการศึกษา/งานศึกษาไม่กำหนดระดับ)และปรากฏในแผนพัฒนา 
   ท้องถิ่น 5 ปี 2561-2565 หน้า 105  
 (4)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
 (ค่าพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน) 

เพ่ือเบิกหักผลักส่งให้โรงเรียนเทศบาลตำบลน้ำโสม ใช้จ่ายเป็น 
ค่าพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนเทศบาลตำบลน้ำโสม   

  เป็นเงิน 100,000บาท  ต้ังจ่ายตามหนังสือด่วนที่สุด 
  ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิ.ย.61  
  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานศึกษาไม่กำหนดระดับ) 

   และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี 2561-2565  หน้า 112 
 (5)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน) 

   เพ่ือเบิกหักผลักส่งให้โรงเรียนเทศบาลตำบลน้ำโสม ใช้จ่ายเป็น 
   ค่าพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล  เป็นเงิน  
   50,000 บาท  ต้ังจ่ายตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ 
   ว 3274  ลงวันที่ 19 มิ.ย.61 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา/ 
   งานศึกษาไม่กำหนดระดับ)และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
   5 ปี 2561-2565 เพ่ิมเติมฉบับที่ 1 หน้า 61 
 (6)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
 (ค่าใช้ในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล) 

เพ่ือเบิกหักผลักส่งให้โรงเรียนเทศบาลตำบลน้ำโสมเพ่ือจ่ายเป็นค่า 
     พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด 
   เทศบาล เป็นเงิน 100,000 บาท   (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
   /งานศึกษาไม่กำหนดระดับ)และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  
   2561-2565  หน้า 127  
 (7)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
 (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 
   เพ่ือเบิกหักผลักส่งให้โรงเรียนเทศบาลตำบลน้ำโสม ใช้จ่ายเป็นค่า 
   ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนในโรงเรียนเทศบาลตำบลน้ำโสมที่บิดา 
   /มารดา /ผู้ปกครองที่มีรายได้ต่อครัวเรือนไม่เกินสี่หมื่นบาทต่อปี  
   เป็นเงิน 13,000  บาท   แยกเป็น 

- ระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.6)  อัตราคนละ  500  บาท/ภาคเรียน   
(1,000บาท/คน/ปี) เป็นเงิน  13,000 บาท 

 ต้ังจ่ายตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิ.ย.61  
 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานศึกษาไม่กำหนดระดับ) 
 และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี 2561-2565  หน้า 121 
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 (8)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
     (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว) 
   เพ่ือเบิกหักผลักส่งให้โรงเรียนเทศบาลตำบลน้ำโสม เป็นค่าจัด 

การเรียนการสอน เป็นเงิน 93,800  บาท  แยกเป็น 
  8.1  รายหัว   เป็นเงิน  77,800  บาท 

- ระดับอนุบาล     เป็นเงิน  17,000 บาท 
- ระดับประถมศึกษา    เป็นเงิน  60,800 บาท 

  8.2  รายหัวเพิ่มเติม  (Top  Up)   เป็นเงิน  16,000 บาท 
- ระดับประถมศึกษา    เป็นเงิน  16,000 บาท   

 ต้ังจ่ายตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิ.ย.61  
 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานศึกษาไม่กำหนดระดับ) 

และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี 2561-2565 หน้า 109 
 (9)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าหนังสือเรียน) 

 เพ่ือเบิกหักผลักส่งให้โรงเรียนเทศบาลตำบลน้ำโสม  
   เป็นค่าหนังสือเรียน  เป็นเงิน  24,160  บาท  แยกเป็น 

- ระดับอนุบาล     เป็นเงิน    2,000 บาท 
- ระดับประถมศึกษา    เป็นเงิน  22,160 บาท 

 ต้ังจ่ายตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิ.ย.61  
 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานศึกษาไม่กำหนดระดับ) 

และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี 2561-2565 หน้า 109 
 (10) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าอุปกรณ์การเรียน) 
   เพ่ือเบิกหักผลักส่งให้โรงเรียนเทศบาลตำบลน้ำโสม เป็นค่าอุปกรณ์การ 
 เรียน ของโรงเรียนเทศบาลตำบลน้ำโสม  เป็นเงิน 14,480  บาท  แยกเป็น 

- ระดับอนุบาล     เป็นเงิน   2,000 บาท 
- ระดับประถมศึกษา    เป็นเงิน  12,480 บาท 

 ต้ังจ่ายตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิ.ย.61  
 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานศึกษาไม่กำหนดระดับ) 

และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี 2561-2565 หน้า 110 
 (11) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
 (ค่าเครื่องแบบนักเรียน) 
   เพ่ือเบิกหักผลักส่งให้โรงเรียนเทศบาลตำบลน้ำโสม เป็นค่า 
 เครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนเทศบาลตำบลน้ำโสม   
 เป็นเงิน 14,520  บาท  แยกเป็น 

- ระดับอนุบาล     เป็นเงิน   3,000 บาท 
- ระดับประถมศึกษา    เป็นเงิน  11,520 บาท 

 ต้ังจ่ายตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิ.ย.61  
 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานศึกษาไม่กำหนดระดับ) 

และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี 2561-2565 หน้า 107 
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 (12)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
 (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) 
   เพ่ือเบิกหักผลักส่งให้โรงเรียนเทศบาลตำบลน้ำโสม เป็นค่า 
 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนเทศบาลตำบลน้ำโสม   
 เป็นเงิน 19,660  บาท  แยกเป็น 

- ระดับอนุบาล     เป็นเงิน  4,300 บาท 
- ระดับประถมศึกษา    เป็นเงิน  15,360 บาท 

 ต้ังจ่ายตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิ.ย.61  
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานศึกษาไม่กำหนดระดับ) 
และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี 2561-2565  หน้า 117 

  (13)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
 โครงการเสริมสร้างกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักเรียนและการส่งเสริม 

ด้านกีฬา เพ่ือเบิกหักผลักส่งให้โรงเรียนเทศบาลตำบลน้ำโสม เพ่ือจ่ายเป็น 
ค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมสร้างกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักเรียนและการ 
ส่งเสริมด้านกีฬา ของโรงเรียนสังกัดเทศบาล เป็นเงิน 20,000 บาท 
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานศึกษาไม่กำหนดระดับ) 
และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี 2561 – 2564 หน้า 123 
(14)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 

 (ค่าจัดกิจกรรมเด็กแห่งชาติ) 
   เพ่ือเบิกหักผลักส่งให้โรงเรียนเทศบาลตำบลน้ำโสม เป็นค่า 
 ใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  เป็นเงิน 20,000  บาท  
 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานศึกษาไม่กำหนดระดับ) 
   และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี 2561-2565  หน้า 118 

 (15) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (กิจกรรมส่งเสริม 

  การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน) 
   เพ่ือเบิกหักผลักส่งให้โรงเรียนเทศบาลตำบลน้ำโสม  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด  
 เป็นเงิน 70,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งาน 
 ศึกษาไม่กำหนดระดับ)และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  
 2561 – 2564 หน้า หน้า 122 

(16) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
  (ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน) 
  เพ่ือเบิกหักผลักส่งให้โรงเรียนเทศบาลตำบลน้ำโสม เป็นเงิน 10,000  
 บาท ตั้งจ่ายตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท0816.2/ว2786 ลงวันที่ 8  
 พฤษภาคม 2562  เรื่องแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง 
 มหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กร 
 ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ข้อ 9 (11) และปรากฏในแผนพัฒนา 
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 ท้องถิ่น 5 ปี 2561-2565  เพ่ิมเติมฉบับที่ 1 หน้า61 
 (17) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  
 ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)   

   เพ่ือเบิกหักผลักส่งให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ใช้จ่าย ในการจัดซื้อสื่อ 
การเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาเด็กเล็กฯลฯ  
 เป็นเงิน 323,000 บาท  ต้ังจ่ายตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ 
ว 3274 ลงวันที่ 19 มิ.ย.61 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานศึกษาไม ่
กำหนดระดับ)และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี 2561-2565  เพ่ิม 
เติมฉบับที่ 1 หน้า61 

 (18) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  
 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   

   เพ่ือเบิกหักผลักส่งให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ใช้จ่ายในการ 
จัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย(อายุ 3 - 5 ปี) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ได้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแสงนิมิตร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอุทธการาม   
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเกาะแก้วชัยมงคล  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสวรรค์  
เป็นเงิน 124,500 บาท  แยกเป็น 
   - ค่าเครื่องแบบนักเรียน  เป็นเงิน 33,000 บาท 
   - ค่าหนังสือเรียน   เป็นเงิน 22,000  บาท 
   - ค่าอุปกรณ์การเรียน  เป็นเงิน 22,200  บาท    
   - ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เป็นเงิน 47,300  บาท 
ต้ังจ่ายตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิ.ย.61  
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานศึกษาไม่กำหนดระดับ) 
และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี 2561-2565 หน้า 108  

 (19)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
 ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมายานพาหนะรับส่งนักเรียน   
   เพ่ือเบิกหักผลักส่งให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ใช้จ่ายในการ 
 จ้างเหมารถส่งรับส่งนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอุทธการาม  
 เดือนละ 10,000 บาท เป็นเงิน 120,000 บาท (ปรากฏในแผนงาน 
 การศึกษา/งานศึกษาไม่กำหนดระดับ)และปรากฏในแผนพัฒนาท้อง 
 ถิ่น 5 ปี 2561-2565 เพ่ิมเติมฉบับที่ 1 หน้า62 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจำปีงบประมาณ  2563 

เทศบาลตำบลน้ำโสม 
อำเภอน้ำโสม  จังหวดัอุดรธานี 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 5,190,800  บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 

แผนงานสาธารณสุข 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข      รวม 5,190,800  บาท 
 งบบุคลากร         รวม 1,982,620  บาท 
 เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)       รวม 1,982,620   บาท 
 เงินเดือนพนักงาน     จำนวน  502,720 บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีสำหรับ 
พนักงานเทศบาล  เป็นเงิน 502,720 บาท(ปรากฏในแผนงาน 
สาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข )  
 

เงินประจำตำแหน่ง     จำนวน 52,500  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร(พนักงานเทศบาล)ที่มี 
สิทธิได้รับตามระเบียบฯ เป็นเงิน 52,500 บาท(ปรากฏในแผนงาน 
สาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข )  
 

ค่าจ้างพนักงานจ้าง     จำนวน    1,283,400  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไปพนักงานจ้างตามภารกิจ 

เป็นเงิน   1,283,400 บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/งานบริหาร 
ทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข ) 
 

เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง    จำนวน    144,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้างทั่วไป 
   และพนักงานจ้างตามภารกิจตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน 
   เทศบาลจังหวัดอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล  
   ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของเทศบาล ได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพ 
   ชั่วคราว และค่าตอบแทนพิเศษ ตามหนังสือสั่งการด่วนที่สุด ที่ 
   มท 0809.3/ว155ลงวันที่ 2ตุลาคม2550เป็นเงิน     144,000 บาท 

(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) 
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งบดำเนินการ               รวม 2,968,180 บาท 
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ            รวม 2,968,180 บาท 
 ค่าตอบแทน                รวม  142,000 บาท 

ค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่  จำนวน 30,000 บาท 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานตรวจโรคประจำโรงฆ่าสัตว์ 
เทศบาลตำบลน้ำโสมในอัตราเดือนละ 2,500 บาท จำนวน 12  
เดือน เป็นเงิน 30,000  บาท(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/ 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ) 

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  จำนวน 50,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่  

พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯเป็นเงิน 50,000 
บาท(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
สาธารณสุข ) 

    ค่าเช่าบ้าน      จำนวน  42,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับ 
ตามระเบียบฯ เป็นเงิน 42,000บาท (ปรากฏในแผนงาน 
สาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข )  

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร    จำนวน 20,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงาน 
   เทศบาล  ตามระเบียบฯ เป็นเงิน 20,000บาท(ปรากฏ 
   ในแผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ) 

 

 ค่าใช้สอย        รวม  2,356,180 บาท 
 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ     จำนวน 1,900,180 บาท 

 (1)ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดประจำหมู่บ้าน 
เพ่ือจ่ายเป็นจ้างเหมาบริการตามโครงการจ้างทำความ 

สะอาดประจำหมู่บ้านจำนวน12หมู่บ้าน จำนวน 18 คน  
เป็นเงิน 1,579,180 บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/ 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) 
(2)ค่าจ้างเหมาดูดสิ่งปฏิกูล 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดูดสิ่งปฏิกูลภายในสำนักงาน 
เทศบาลและตลาดสดเทศบาลตำบลน้ำโสม เป็นเงิน 5,000 
บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
สาธารณสุข) 

   (3)ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการงานอ่ืนๆในกองสาธารณสุข 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร ค่า 
   ธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าขุดหลุมฝังและปรับเกลี่ย 
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   ขยะมูลฝอย ค่าสถานที่ท้ิงขยะมูลฝอย ค่าจ้างเหมาอ่ืนๆ ฯลฯ เป็นเงิน  
   200,000 บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยว 
   กับสาธารณสุข) 

(4)ค่าจ้างเหมาบริการตรวจคุณภาพน้ำอุปโภค/บริโภค 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในการตรวจคุณภาพน้ำ 4  
ตัวอย่างเป็นเงิน 20,000 บาท(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/งาน 
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) 
(5)โครงการจ้างเหมาพนักงานประจำโรงฆ่าสัตว์ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างเหมาพนักงาน 
ประจำโรงฆ่าสัตว์จำนวน 1 คน เดือนละ 8,000 บาท จำนวน 12  
เดือน เป็นเงิน 96,000 บาทปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/งาน 
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) 

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอ่ืน  จำนวน 356,000 บาท 
 (1)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและ 
นอกราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง 
เดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พักเป็นเงิน 50,000  บาท 
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/งานบิริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
สาธารณสุข ) 
(2)โครงการอบรมพัฒนาและศึกษาดูงานแกนนำด้านสุขภาพชุมชน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมพัฒนาและศึกษาดู 
งานแกนนำด้านสุขภาพชุมชน เป็นเงิน 150,000 บาทปรากฏในแผนงาน 
สาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)และปรากฏในแผน 
พัฒนาท้องถิ่น 5 ปี 2561-2565  หน้า97 
(3)โครงการอาหารปลอดภัย 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอาหารปลอดภัย  
เป็นเงิน 30,000 บาทปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/งานบริหาร 
ทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข)และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  
2561-2565  หน้า95 
(4)โครงการศึกษาดูงานการคัดแยกขยะ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศึกษาดูงานการคัดแยกขยะ 
เป็นเงิน 50,000 บาท  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/งานบริหาร 
ทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข)  และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  
2561-2565  หน้า101 
(5)โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตาม 
พระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน  
วรขัตติยราชนารี 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย  
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จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้อง 
นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน  
วรขัตติยราชนารีเพื่อดำเนินการจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีดเพ่ือป้อง 
กันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เป็นเงิน 36,000 บาท (ปรากฏในแผนงาน 
สาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)และปรากฏในแผน 
พัฒนาท้องถิ่น 5 ปี 2561-2565  หน้า104 
 (6)โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าตลาดสดเทศบาลตำบลน้ำโสม 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าตลาดสด 
เทศบาลตำบลน้ำโสม เป็นเงิน 30,000 บาท  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/ 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)  และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
5 ปี 2561-2565  หน้า102 
(7)โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ 
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน  
วรขัตติยราชนารี 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ 
และข้ึนทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก 
โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้อง 
นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน  
วรขัตติยราชนารีเป็นเงิน 10,000 บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/ 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  
2561-2565  หน้า103 
 

 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม     จำนวน 100,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ และ สิ่งก่อสร้าง 
    ต่าง ๆ เช่น รถบรรทุกขยะ  เครื่องพ่นหมอกควันยานพาหนะ 
    เครื่องกรองน้ำ โต๊ะ เก้าอ้ี คอมพิวเตอร์ สิ่งก่อสร้างของเทศบาล 

 รางระบายน้ำ  ตลาดสดเทศบาลตำบลน้ำโสมฯลฯ เป็นเงิน  
100,000 บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่ว 
ไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ) 
 

 ค่าวัสดุ       รวม 470,000 บาท 
  วัสดุสำนักงาน 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ  ปากกา ดินสอ 

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

  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่เช่น แผ่นป้าย พู่กัน 
   สี   ฟิล์มสไลด์ รูปสีหรือขาวดำ  ที่ได้จากการล้าง อัด ขยายฯลฯ 
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เป็นเงิน 10,000 บาท(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/งานบริหาร 
ทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข  ) 

  วัสดุคอมพิวเตอร์ 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น  Diskette   Mouse  
   หมึกปริ้นเตอร์  กระดาษต่อเนื่อง ผ้าหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ฯลฯ 

เป็นเงิน 20,000 บาท(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/งานบริหาร 
ทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข  ) 

  วัสดุงานบ้านงานครัว 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่นผ้าเช็ดมือ ผ้ากัน 
เปื้อนกระดาษชำระ ไม้กวาด ผงซักฟอก น้ำยาล้างห้องน้ำ น้ำยาถูพ้ืน  
ไม้ถูพ้ืนและวัสดุงานบ้านงานครัวอื่นๆ ฯลฯเป็นเงิน 50,000 บาท  
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/งานบิริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ) 

  วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ค่าน้ำยาพ่นหมอก 
   ควันและทรายเคลือบเทมีฟอส  ค่าน้ำยาป้องกันโรคไข้หวัดนก  ค่าน้ำ 
   ยาฆ่า  แมลง เวชภัณณ์มิใช่ยา )ฯลฯเป็นเงิน 200,000 บาท (ปรากฏ 
   ในแผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข ) 
    วัสดุการเกษตร 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหาร 
   สัตว์พันธุ์พืช ปุ๋ย จอบหมุน คราดซี่พรวนดิน กระชัง  กระถางต้นไม้  
   กระถางไม้ ดอกไม้ประดับ มีดดายหญ้า กรรไกรตัดก่ิงฯลฯ เป็นเงิน  
   30,000 บาท(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยว 
   กับสาธารณสุข ) 
     วัสดุก่อสร้าง 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่นไม้ต่างๆ สี ทินเนอร์ ท่อน้ำ 

และอุปกรณ์ประปาฯลฯ เป็นเงิน 30,000 บาท(ปรากฏในแผนงาน 
สาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ) 

    วัสดุยานพาหนะขนส่ง 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา  
ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก นอตและสกรู ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย  
ฯลฯ เป็นเงิน 100,000 บาท(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/งาน 
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ) 

    วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ สายไฟ,หลอดไฟ, ปลั๊กไฟฟ้า, เทปพันสายไฟ ฯลฯ 

เป็นเงิน 10,000 บาท(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไป 
เกี่ยวกับสาธารณสุข ) 
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งบอุดหนุน        รวม  240,000บาท 
อุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณะประโยชน์   จำนวน  240,000  บาท 

1)อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้านตาม 
โครงการอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุดหนุนตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 
หมู่บ้านละ 20,000 บาท จำนวน12 หมู่บ้าน  เป็นเงิน 240,000 บาท  
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) 
และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี 2561-2565  หน้า101 
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รายงานละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

เทศบาลตำบลน้ำโสม  
อำเภอน้ำโสม  จังหวัดอุดรธานี 

งบประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,229,540 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและ       หมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์     รวม   1,229,540 บาท 
 งบบุคลากร               รวม     682,740  บาท 
   เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)     รวม     682,740 บาท 
          เงินเดือนพนักงาน      จำนวน 396,360 บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีสำหรับ 
พนักงานเทศบาล  เป็นเงิน 396,360 บาท (ปรากฏในแผนงาน 
สังคมสงเคราะห์/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ ) 

 ค่าจ้างพนักงานจ้าง       จำนวน 253,560 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไปพนักงานจ้างตามภารกิจ 

เป็นเงิน 253,560 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหาร 
ทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์)  

  เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง      จำนวน  32,820 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้างทั่วไป 
   และพนักงานจ้างตามภารกิจตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน 
   เทศบาลจังหวัดอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล  
   ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของเทศบาล ได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพ 
   ชั่วคราว และค่าตอบแทนพิเศษ ตามหนังสือสั่งการด่วนที่สุด ที่ 
   มท 0809.3/ว155ลงวันที่ 2ตุลาคม2550 เป็นเงิน 32,820 บาท 

(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป/ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม 
สงเคราะห์) 
 

งบดำเนินการ        รวม      353,400     บาท 
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ     รวม   353,400     บาท 
 ค่าตอบแทน      รวม        15,000   บาท 
 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ     
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
   ให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ เป็นเงิน 
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   15,000 บาท(ปรากฏในแผนสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่ว 
   ไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์) 
 ค่าใช้สอย                  รวม    205,600   บาท 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ        รวม    125,600     บาท 
 (1)ค่าเช่าบริการเครื่องถ่ายเอกสาร               

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมปริ้นเตอร์ 
    เพ่ือใช้ในกองสวัสดิการสังคมและงานอ่ืนๆ ในเทศบาล 
    เป็นเงิน 45,600 บาท(ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ 
    /งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สังคมสงเคราะห์  

(2)ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ                        
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ เช่นค่าเย็บหนังสือ                      
หรือเข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าส่งแฟ็กซ์ ค่าเช่าทรัพย์สิน                                      
ค่าเช่ายานพาหนะ ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืน ฯลฯเป็นเงิน 80,000  
บาท(ปรากฏในแผนสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ 
สังคมสงเคราะห์  

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอ่ืน รวม  70,000  บาท 
(1)โครงการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในสังคม       

เพ่ือจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้ทุกคนในสังคมเช่นผู้สูงอายุ  
คนพิการ ผู้ป่วย และหญิงตั้งครรภ์ อาทิเช่น การติดตั้งราวจับ 
บริเวณห้องน้ำ ทางเดินขึ้น-ลง, เก้าอ้ีนั่ง,โถพิงหลัง,โถสุขภัณฑ์, 
ช่องทางจอดรถ, ห้องน้ำเส้นทางพิเศษ, ป้ายสัญลักษณ์  ฯลฯ  
เป็นเงิน 20,000 บาท(ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์/ 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์) และปรากฏในแผน 
พัฒนาท้องถิ่น5ปี2561-2565 เพ่ิมเติมฉบับที่ 1หน้า 63 

(2)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ        
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อบรมสัมมนา 
ในและนอกราชอาณาจักรและนอกอาณาจักรของพนักงาน 
เทศบาลและพนักงานจ้างเช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ  
ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ฯลฯ เป็นเงิน50,000บาท(ปรากฏ 
ในแผนงานสังคมสงเคราะห์/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม 
สงเคราะห์) 
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 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม        จำนวน 10,000  บาท 
           เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ และสิ่งก่อ 
           สร้าง ต่างๆ เช่น  เครื่องปริ้นเตอร์   โต๊ะ เก้าอ้ี คอมพิวเตอร์  
           เครื่องทำน้ำเย็น ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างของเทศบาล ฯลฯ  
       เป็นเงิน 10,000 บาท (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์/ 
       งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ ) 
 ค่าวัสดุ         รวม   132,800  บาท 
     วัสดุสำนักงาน         
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา 
   ดินสอ เครื่องเขียน แบบพิมพ์ เป็นต้น เป็นเงิน 30,000บาท 
       (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์/งานบริหารทั่วไปเกี่ยว 
       กับสังคมสงเคราะห์ ) 
  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่       
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้าย  
    พู่กัน สี ฟิล์มสไลด์ รูปสีหรือขาวดำ ที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย  
    ฯลฯ เป็นเงิน 10,000 บาท (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ 
    /งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ ) 
  วัสดุคอมพิวเตอร์        
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น Diskette Mouse 
    หมึกปริ้นเตอร์ กระดาต่อเนื่อง ผ้าหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ฯลฯ  
    เป็นเงิน 20,000 บาท (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์/งาน 
    บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ ) 
  วัสดุงานบ้านงานครัว 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น  จาน แก้ว ถ้วย เตาไฟฟ้า  
    เตาแก๊ช กระติกน้ำร้อน โถจ่ายน้ำ กระดาษชำระ ไม้กวาด ผงซักฟอก  
                      น้ำยาล้างจาน ฯลฯ เป็นเงิน  30,000  บาท (ปรากฏในแผนงานสังคม 
    สงเคราะห์/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ ) 
  วัสดุก่อสร้าง        
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างในการซ่อมแซมปรับปรุงที่อยู่ 
    อาศัย เพ่ือช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลตำบลน้ำโสม เช่น  
    จัดซื้อไม้ต่างๆปูนซีเมนต์  ทราย  อิฐบล็อก สังกะสีฯลฯ เป็นเงิน   
    42,800 บาท  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อ 
    ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    พ.ศ. 2560  และประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติการร่วมในการช่วย 
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    เหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 8  (ปรากฏใน 
    แผนงานสังคมสงเคราะห์ /งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  ) 
 
 งบลงทุน         รวม    193,400 บาท 
 หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง      รวม    193,400    บาท 
    ค่าครุภัณฑ ์      รวม    193,400     บาท 
   ครุภัณฑ์สำนักงาน         รวม    96,400    บาท 
   โต๊ะพับหน้าไฟเบอร์       
    เพ่ือจัดซื้อโต๊ะพับหน้าไฟเบอร์ กว้าง 75 เซนติเมตร 
    ยาว 180 เซนติเมตร สูง 75 เซนติเมตร จำนวน 40 ตัว 
    ตัวละ 1,600 บาท เป็นเงิน  64,000 บาท (ราคาตาม 
    ท้องตลาด) (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์/งาน 
    บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ )และปรากฏใน 
    แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี 2561-2565  หน้า 154 
   เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
    เพ่ือจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน 

1)ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000  บีทียู 
2) ราคาที่กำหนดเป็นราคาท่ีรวมค่าติดตั้ง 3) เครื่องปรับ 
อากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน  
40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5  4) ต้องเป็น 
เครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่ง 
ความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน   
5) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์  6)  
การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3)  
นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพ่ือเป็นการ 
ประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่ 
มีค่ำประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า  7)  
การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ประกอบด้วย 
อุปกรณ ์ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัวท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว  
4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร  8) ค่ำติดตั้งเครื่องปรับ 
อากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคาเครื่อง 
ปรับอากาศ)   (1) ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวนขนาดไม่ต่ำกว่า  
13,000 บีทียู 4,000 บาท  ขนาดไม่ต่ำกว่า 40,000 บีทียู  
5,500 บาท (2) ชนิดตู้ตั้งพ้ืนขนาดไม่ต่ำกว่า 33,000 บีทียู  
5,000 บาท  ขนาดไม่ต่ำกว่า 42,000 บีทียู 6,000 บาท  (3) 
 ชนิดติดผนังขนาด 12,000-24,000 บีทียู 3,000 บาท  (ตาม 
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บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2561)  จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน  
32,400 บาท(ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์/งานบริหาร 
ทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์  )และปรากฏในแผนพัฒนาท้อง 
ถิ่น 5 ปี 2561-2565  หน้า 152 

   ครุภัณฑ์ยานพาหนะ        รวม 48,500 บาท 
   รถจักรยานยนต์  
    เพ่ือจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ 
  จำนวน 1 คัน ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดปริมาตรกระบอกสูบขั้นต่ำ 

(1) กรณีขนาดต่ำกว่า ซีซี ที่กำหนดไม่เกิน 5 ซีซีหรือขนาดเกินกว่า  
ซีซี ที่กำหนดไม่เกิน 5 ซีซี เป็นรถจักรยานยนต์ตามขนาด ซีซี ที่ 
กำหนดไว้ (2) ราคาที่กำหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่าจดทะเบียน 
(3) การจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 

    อุตสาหกรรม จำนวน 1 คัน (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2561) 
    เป็นเงิน 48,500  บาท (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์/งาน 
    บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  )และปรากฏในแผนพัฒนา 
    ท้องถิ่น 5 ปี 2561-2565  หน้า 151 
   ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่      รวม 26,500   บาท 
    โทรทัศน์  แอล อี ดี (LED TY) แบบ Smat TV 
    รับดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล 
    ขนาด 55  นิ้ว  จำนวน 1 เครื่อง ๆ 26,500 บาท   
    เป็นเงิน  26,500  บาท (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์) 
    (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์/งานบริหารทั่วไป 
    เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ )และปรากฏในแผนพัฒนาท้อง 
    ถิ่น 5 ปี 2561-2565  หน้า 151 
   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์      รวม 22,000 บาท 
    คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงาน 
ประมวลผล * ราคา 22,000 บาท คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)ไม่น้อยกว่า 4แกนหลัก (4 core)  
จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า  
ดังนี้ 1. ในกรณีที่มีหน่วยความจา แบบ Cache Memory รวม 
ในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความ 
เร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz และมีหน่วย 
ประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า  
10 แกน หรือ 2. ในกรณีท่ีมีหน่วยความจา แบบ Cache Memory  
รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความ 
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เร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลย ี
เพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการประมวล 
ผลสูง -มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาด 
ไม่น้อยกว่า 8 GB -มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า  
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาด 
ความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย –มีจอภาพที่รองรับความ 
ละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว  
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
-มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 
/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง –สามารถใช้งาน 
ได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth  
จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 22,000 บาท (ตามเกณฑ์ราคากลางและ 
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2562)(ปรากฏในแผนงาน 
สังคมสงเคราะห์/งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ )และ 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ 5 ปี 2561-2565 เพ่ิมเติมฉบับที่ 1  
หน้า 66 
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รายงานละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

เทศบาลตำบลน้ำโสม  
อำเภอน้ำโสม  จังหวัดอุดรธานี 

งบประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  20,000  บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์      รวม  20,000  บาท 
งบดำเนินการ         รวม  20,000  บาทหมวด
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ      รวม  20,000  บาท 
 ค่าใช้สอย         รวม 20,000 บาท 
 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอ่ืน รวม  20,000 บาท 

(1) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยด้อยโอกาสและ    
ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย  และผู้ไร้ที่พึ่ง  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วย 
ที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2560 หนังสือ 
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว0234ลงวันที่  
7 มีนาคม 2560 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น   
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว757 ลงวันที่ 7 เมษายน 2560 
เป็นเงิน 20,000  บาท ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์/ 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์และปรากฏในแผน 
พัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2561-2565)เพ่ิมเติมฉบับที่ 1 หน้า63 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

เทศบาลตำบลน้ำโสม 
อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 

ประมาณการรายจ่าย รวมทั้งสิ้น    2,028,000  บาท จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป 
 แยกเป็น 

แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟ้าถนน        รวม     2,028,000      บาท 
งบลงทุน        รวม       863,000      บาท 
หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     รวม       863,000       บาท 
 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง      รวม       863,000       บาท 
  1.โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. บ้านน้ำโสม หมู่ 1  

ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี   กว้าง 3 เมตร  ยาว 150  
เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 450 ตร.ม.  
ไหล่ทางข้างล่ะ0.50-1 เมตร  พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1  
ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลน้ำโสม   เป็นเงิน  
250,000 บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน/ 
งานไฟฟ้าถนน)และประกฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  
2561-2565 เพ่ิมเติมฉบับที่ 1 หน้า47 

  2.โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. บ้านน้ำปด หมู่ 3  

ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี กว้าง 4 เมตร ยาว 215  
เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม.  
ไหล่ทางข้างล่ะ 0.50-1 เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน  
1 ป้ายตามแบบแปลนเทศบาลตำบลน้ำโสม เป็นเงิน  
485,000 บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน/ 
งานไฟฟ้าถนน)และประกฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  
2561-2565 เพ่ิมเติมฉบับที่ 1 หน้า41 

  3.โครงการขยายถนน คสล. 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่า ขยายถนน คสล.พร้อมใส่ฝา 

ตะแกรงเหล็กบนรางระบายน้ำทุกระยะ10 เมตร  
บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 9 ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี 
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กว้าง 1 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.10 เมตร ตามแบบ 
แปลนเทศบาลตำบลน้ำโสม เป็นเงิน 43,000 บาท  
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟ้าถนน)และ 
ประกฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี 2561-2565 เพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 1หน้า45 

  4.โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 13  

ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี กว้าง 3 เมตร ยาว50 เมตร หนา  
0.15 เมตร พ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 150 ตร.ม. ไหล่ทางข้างล่ะ  
0.50-1 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลน้ำโสม เป็นเงิน  
85,000 บาท(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟ้า 
ถนน)และประกฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี 2561-2565  
เพ่ิมเติมฉบับที่ 1หน้า47 

 
 งบอุดหนุน       รวม 1,165,000   บาท 
  เงินอุดหนุนส่วนราชการ     รวม 1,165,000   บาท 
  1.อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบ้านผือ  จำนวน 1,165,000 บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบ้านผือตาม 

โครงการขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าในเขต 
เทศบาลตำบลน้ำโสมรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามที่การไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาคบ้านผือกำหนด เป็นเงิน 1,165,000 บาท  
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟ้าถนน)และ 
ประกฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี 2561-2565เพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 1 หน้า49 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจำปีงบประมาณ  2563 

เทศบาลตำบลน้ำโสม 
อำเภอน้ำโสม  จังหวดัอุดรธานี 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  150,000 บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 

แผนงานเคหะและชุมชน 
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล      รวม 150,000 บาท 
งบดำเนินการ         รวม 150,000 บาท 
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ      รวม 150,000 บาท 
 ค่าวัสดุ        รวม 150,000 บาท 
 วัสดุเครื่องแต่งกาย       

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องแต่งกาย(เสื้อยืด,เสื้อกันฝน,รองเท้าบู๊ท, 
ถุงมือ,ผ้ากันเปื้อน,ผ้าปิดจมูก วัสดุอื่นๆ)ในการเก็บกวาดขยะมูลฝอย  
เป็นเงิน 50,000  บาท  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน/งาน 
กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ) 

 วัสดุอื่นๆ          
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังขยะ ถังขยะอินทรีย์ ถังขยะเปียก และวัสดุอ่ืน 
   ๆ ฯลฯเป็นเงิน 100,000  บาท(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน/ 
   งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล) 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจำปีงบประมาณ  2563 

เทศบาลตำบลน้ำโสม 
อำเภอน้ำโสม  จังหวดัอุดรธานี 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 192,000  บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 

แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบำบัดน้ำเสีย         รวม 192,000บาท 
งบลงทุน         รวม 192,000บาท 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง        รวม 192,000บาท 
 1.โครงการวางท่อระบายน้ำ 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บ้านโนนสวรรค์  

หมู่ 6   ต.น้ำโสม   อ.น้ำโสม  จ.อุดรธานี ขนาดศูนย์กลาง  
0.40 เมตร ยาว รวม 140 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาล 
ตำบลน้ำโสม เป็นเงิน 192,000 บาท(ปรากฏในแผนงาน 
เคหะและชุมชน/งานบำบัดน้ำเสีย)และปรากฏในแผนพัฒนา 
ท้องถิ่น 5 ปี 2561-2565 เพ่ิมเติมฉบับที่ 1 หน้า48 
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รายงานละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

เทศบาลตำบลน้ำโสม  
อำเภอน้ำโสม  จังหวัดอุดรธานี 

งบประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น    3,089,000  บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน     รวม   3,089,000 บาท 
งบดำเนินการ          รวม     510,000  บาท 
 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ      รวม     510,000  บาท 
 ค่าใช้สอย          รวม     510,000 บาท  
 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอ่ืน รวม 510,000 บาท 

(1)โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลัก           จำนวน 20,000 บาท 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนิน 
งานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือนระดับชุมชน  
และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ 
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/  
ว 1659 ลงวันที่24 สิงหาคม2553เป็นเงิน 20,000 บาท(ปรากฏ 
ในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/งานส่งเสริมสนับสนุน 
ความเข้มแข็งของชุมชน)ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2561 
-2565)หน้า 93 
(2)โครงการส่งเสริมอาชีพ(ระยะสั้น) จำนวน 30,000 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมอาชีพ(ระยะสั้น)ให้แก่กลุ่มอาชีพ 
กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการของรัฐ ฯ ได้รับความรู้และทักษะไป 
ประกอบอาชีพเพ่ือรายได้ลดรายจ่ายในครัวเรือนเป็นเงิน 
30,000 บาท (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ 
ชุมชน/งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)ปรากฏ 
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (2561-2565)หน้า 67 

(3)โครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มสตรี    จำนวน 20,000 บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมพัฒนาสตรี กลุ่มแม่บ้านเพ่ือให้ความ 
  รู้เรื่องสิทธิและหน้าที่ของสตรี เป็นต้นตามมาตรฐานกรมส่งเสริม 
  การพัฒนาสตรี ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นเงิน 
  20,000บาท (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/ 
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  งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน )ปรากฏในแผน 
  พัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2561-2565)หน้า 91  
  (4) โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชน จำนวน 20,000 บาท 

ประธานกลุ่มต่างๆ  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดอบรมสัมมนาศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพ 
ให้กับคณะกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชนประธานกลุ่มต่าง ๆ  
เป็นเงิน 20,000 บาท (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้ม 
แข็งของชุมชน/งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน) 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2561-2565)หน้า 91 
(5)โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ  จำนวน 20,000 บาท 
ผู้ด้อยโอกาส  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
ตรวจสุขภาพคนพิการ การอบรมสร้างอาชีพ สร้างรายได้ 
สิทธิและสวัสดิการต่างๆ  ที่พ่ึงจะได้รับให้กับคนพิการ 
เป็นเงิน 20,000 บาท (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้ม 
แข็งของชุมชน/งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน) 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2561-2565)หน้า 92 
(6)โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน จำนวน 100,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมเข้าค่ายฝึกอบรมพัฒนาทักษะ 
การเป็นผู้นำ กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนสังคม 
สร้างจิตสำนึกเยาวชนคุณธรรม   สร้างเครือข่ายและ 
ด้านสิทธิพื้นฐาน เป็นต้น   เป็นเงิน  100,000  บาท 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2561-2565)หน้า 93 
(7)โครงการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลน้ำโสม จำนวน 300,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรม บริการ ศึกษาดูงาน ให้การศึกษาพัฒนา 
ศักยภาพ ส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริมสุขภาพสร้างเครือข่าย 
ผู้สูงอายุ ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้ดียิ่งขึ้น เป็นเงิน  
300,000 บาท(ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ 
ชุมชน/งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน) 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2561-2565)หน้า 94 
 
 
 
 



164 

 

 

งบเงินอุดหนุน   รวม 30,000 บาท 
หมวดเงินอุดหนุน   รวม 30,000 บาท 
 เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณะประโยชน์    รวม 30,000 บาท 

(1) อุดหนุนงบประมาณกลุ่มอาชีพ กลุ่ม OTOP     
โดยยึดถือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยเงินอุดหนุน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นเงิน 30,000 บาท (ปรากฏในแผนงานสร้าง 
ความเข้มแข็งของชุมชน/งานส่งเสริมสนับสนุน 
ความเข้มแข็งของชุมชน)ปรากฏในแผนพัฒนา 
ท้องถิ่น 5 ปี (2561-2565)หน้า 67 
 

งบลงทุน            รวม    2,549,000  บาท 
หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง      รวม    2,549,000  บาท 
ค่าครุภัณฑ ์           รวม      734,000  บาท 
 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ      จำนวน 595,000 บาท 
 ไฟถนนระบบพลังงานแสงอาทิตย์ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไฟถนนระบบพลังงานแสงอาทิตย์ 
ประกอบด้วยโคมไฟผลิตจากวัสดุกันสนิมรูปทรงสวยงาม 
มีช่องยึดติดกับก้านเสาไฟขนาด 2”  เสาไฟ ผลิตจากเหล็ก 
กลมทาสีกันสนิมสูง 5 เมตร หลอดไฟ LED ขนาด 40w 
คลอบด้วยเลนส์นูนพิเศษให้แสงสีขาวสว่างแบบเป็นวงกว้าง 
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 20m  แผงโซล่าเซลล์ขนาด  
20wมีช่องยึดติดก้านกับเสาไฟ  แบตเตอรี่ แบตลิเธียมไอออน 
ออกแบบพิเศษอยู่ในช่องเก็บหลังโคมไฟอายุใช้งาน 1,000  
รอบชาร์ต(3-4ปี) จำนวน 17 ต้นๆละ35,000 บาท เป็นเงิน  
595,000 บาท (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ 
ชุมชน/งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)ปรากฏ 
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2561-2565)เพ่ิมเติมฉบับที่ 1 
หน้า68 
ครุภัณฑ์กีฬา       จำนวน 139,000   บาท 
1.อุปกรณ์บริหารแขน-เข่า-ลดหน้าท้อง(แบบถีบดึงล้อยาง) 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์บริหารแขน-เข่า-ลดหน้าท้อง 
(แบบถีบดึงล้อยาง)ขนาด1x1x0.90เมตร รายละเอียดโครง 
สร้างวัสดุท่อเหล็กขนาด Ø ไม่น้อยกว่า2นิ้ว,1.2นิ้วความหนา 
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ไม่น้อยกว่า2.3 มม. ใช้เหล็กรางเฟือรองล้อยางขนาด Ø ไม่ 
น้อยกว่า5นิ้ว 1 ล้อ โดยมีการขับเคลื่อน ใช้บูทฝังลูกปืนเม็ด 
กลม เบอร์ 6304 ปลายท่อและหัวบูทยกเว้นขาใช้ฝาเหล็ก 
ครึ่งวงกลมปิดทั้งหมด  ที่นั่งพลาสติก LLDPE กว้าง 25 ซม.  
ยาว 40 ซม.เคลือบน้ำยากันสนิม จำนวน 2 ตัวๆละตัวละ  
9,000 บาท เป็นเงิน 18,000 บาทราคาตามท้องตลาด  
(ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/งานส่งเสริม 
สนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5ปี (2561-2565) เพ่ิมเติมฉบับที่ 1หน้า68 
2.อุปกรณ์บริหารแขน-หัวไหล่-หน้าอก-ขา-ข้อเข่า 
(อุปกรณ์จักรยานผีเสื้อบริหารหน้าอก) 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์บริหารแขน-หัวไหล่-หน้าอก 
-ขา-ข้อเข่า(อุปกรณ์จักรยานผีเสื้อบริหารหน้าอก)ขนาด  
1x1x1.60เมตร รายละเอียดโครงสร้าง โครงสร้างวัสดุท่อ 
เหล็ก ขนาด Ø ไม่น้อยกว่า2นิ้ว,1.2นิ้วความหนาไม่น้อยกว่า 
2.3 มม.ใช้เหล็กเพลา ขนา 20 มม. 2 เส้น เป็นตัวดึงลูกน้ำ 
หนักโดยมีความสัมพันธ์กับบูท ลูกปืนเบอร์ 6309 ตุ้มน้ำหนัก 
วัสดุเหล็กหล่อขนาด Ø ไม่น้อยกว่า25 ซม. 1ลูก และขนาด Ø  
ไม่น้อยกว่า 19 ซม. 1 ลูก รวมน้ำหนักไม่ต่ำกว่า 12 กก.เป็น 
ลูกน้ำหนักท่ีใช้ตามโรงยิมมาตรฐานทั่วไป)ล้อปั่นเหล็กเพลท  
ขนาด Ø ไม่น้อยกว่า40 ซม. หนา 9 มม. 2 แผ่นที่พิงพลาสติก  
LLDPE กว้าง 25 ซม. ยาว 40 ซม. ที่นั่งพลาสติก LLDPE กว้าง  
25 ซม. ยาว 40 ซม. ยางกันกระแทก วัสดุยางสังเคราะห์ ยาง 
สังเคราะห์ทรงสี่เหลี่ยมขนาดØ ไม่น้อยกว่า5 ซม. หนาไม่น้อย 
กว่า 3 ซม.เคลือบน้ำยากันสนิม จำนวน 2 ตัวๆละ14,700 บาท 
เป็นเงิน 29,400 บาท ราคาตามท้องตลาด (ปรากฏในแผนงาน 
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน/งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้ม 
แข็งของชุมชน)ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  5ปี (2561-2565)  
เพ่ิมเติมฉบับที่ 1 หน้า69 
3.อุปกรณ์ บริหารเข่า- ขา (แบบยกลูกน้ำหนักเท้าคู่) 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ บริหารเข่า- ขา  
(แบบยกลูกน้ำหนักเท้าคู่) ขนาด1x1x0.80 เมตร  
รายละเอียดโครงสร้างวัสดุท่อเหล็กขนาด Ø  
ไม่น้อยกว่า2นิ้ว,1.2นิ้วความหนาไม่น้อยกว่า2.3 มม.  
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มีตุ้มถ่วงน้ำหนักบริหารข้อเข่า ขนาดØ ไม่น้อยกว่า 
4นิ้วและมีตุ้มเหล็กเพ่ือนวดข้อพับขา 2 ตุ้ม โดยมีการ 
ขับเคลื่อน ใช้บูทฝังลูกปืนเม็ดกลม เบอร์ 6304 ปลาย 
ท่อและหัวบูทยกเว้นขาใช้ฝาเหล็กครึ่งวงกลมปิดทั้งหมด   
ที่พิงพลาสติก LLDPE กว้าง 25 ซม. ยาว 40 ซม. ที่นั่ง 
พลาสติก LLDPE กว้าง 25 ซม. ยาว 40 ซม. ยางกัน 
กระแทก วัสดุยางสังเคราะห์ ยางสังเคราะห์ทรงสี่เหลี่ยม 
ขนาดØ ไม่น้อยกว่า5 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 3 ซม.เคลือบ 
น้ำยากันสนิม จำนวน 2 ตัวๆละ 8,700 บาท เป็นเงิน  
17,400 บาท ราคาตามท้องตลาด (ปรากฏในแผนงาน 
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน/งานส่งเสริมสนับสนุน 
ความเข้มแข็งของชุมชน)ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  5ปี  
(2561-2565) เพ่ิมเติมฉบับที่ 1 หน้า70 
4.อุปกรณ์บริหารหน้าท้อง(อุปกรณ์บริหารข้อสะโพก 
แบบบิดเดียว) 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์บริหารหน้าท้อง(อุปกรณ์ 
บริหารข้อสะโพกแบบบิดเดียว)ขนาด 1x1x1เมตร ราย 
ละเอียดโครงสร้างวัสดุท่อเหล็กขนาดØ ไม่น้อยกว่า2นิ้ว, 
1.2นิ้วความหนาไม่น้อยกว่า 2.3 มม.โดยมีการขับเคลื่อน  
ใช้บูทฝังลูกปืนเม็ดกลม เบอร์ 6304ปลายท่อและหัวบูท 
ยกเว้นขาใช้ฝาเหล็กครึ่งวงกลมปิดทั้งหมด  แป้นเหยียบ 
พลาสติกLLDPE หนาไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว ขนาดØ ไม่น้อย 
กว่า30 ซม.เคลือบน้ำยากันสนิม จำนวน 2 ตัวๆละ 9,000  
บาท เป็นเงิน 18,000 บาทราคาตามท้องตลาด (ปรากฏ 
ในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/งานส่งเสริมสนับ 
สนุนความเข้มแข็งของชุมชน)ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5ปี (2561-2565) เพ่ิมเติมฉบับที่ 1หน้า71 
5.อุปกรณ์บริหารสะโพก-หัวไหล่(แบบโยก-เดินสลับเท้าเพลาคู่) 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์บริหารสะโพก-หัวไหล่ 
(แบบโยก-เดินสลับเท้าเพลาคู่)ขนาด1x1x1.60เมตร  
รายละเอียดโครงสร้างวัสดุท่อเหล็กขนาดØ ไม่น้อยกว่า 
2นิ้ว,1.2นิ้วความหนาไม่น้อยกว่า 2.3 มม. การหมุนของ 
ขาเหวี่ยงโดยมีการขับเคลื่อน ใช้บูทฝังลูกปืนเม็ดกลม  
เบอร์ 6304 ปลายท่อและหัวบูทยกเว้นขาใช้ฝาเหล็ก 
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ครึ่งวงกลมปิดทั้งหมด  ที่เหยียบพลาสติก LLDPE ขนาด 
กว้าง 15 เซนติเมตร ยาว 30 เซนติเมตร หนา 4 มิลลิเมตร  
จำนวน 2 ชิ้น เคลือบน้ำยากันสนิม  จำนวน 2 ตัวๆละ 9,500  
บาท เป็นเงิน 19,000 บาท ราคาตามท้องตลาด (ปรากฏใน 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/งานส่งเสริมสนับสนุน 
ความเข้มแข็งของชุมชน)ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  5ปี  
(2561-2565)เพ่ิมเติมฉบับที่ 1 หน้า71 
6.อุปกรณ์บริหารแขน-ขา-หน้าท้อง(แบบดึง-งัดตุ้มน้ำหนัก) 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์บริหารแขน-ขา-หน้าท้อง 
(แบบดึง-งัดตุ้มน้ำหนัก)1x1x0.90เมตรรายละเอียดโครง 
สร้างวัสดุท่อเหล็กขนาดØ ไม่น้อยกว่า2นิ้ว,1.2นิ้วความ 
หนาไม่น้อยกว่า 2.3 มม.มีตุ้มถ่วงน้ำหนักบริหารข้อเข่า  
Ø ไม่น้อยกว่า4นิ้วโดยมีการขับเคลื่อนโดยใช้บูทฝังลูกปืน 
เม็ดกลมเบอร์ 6304 ปลายท่อและหัวบูทยกเว้นขาใช้ฝา 
เหล็กครึ่งวงกลมปิดทั้งหมด ที่พิงพลาสติก LLDPF  กว้าง  
25 ซม.ยาว 40 ซม ที่นั่ง พลาสติก LLDPF  กว้าง 25 ซม. 
ยาว 40 ซม ยางกันกระแทกวัสดุยางสังเคราะห์ ยางสังเคราะห์ 
ทรงเหลี่ยม ขนาด Ø ไม่น้อยกว่า 5 ซม. หนาไม่น้อยกว่า  
3 ซม. เคลือบน้ำยากันสนิม จำนวน 2 ตัวๆละ  9,000 บาท  
เป็นเงิน 18,000 บาทราคาตามท้องตลาด (ปรากฏในแผน 
งานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/งานส่งเสริมสนับสนุนความ 
เข้มแข็งของชุมชน)ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  5ปี (2561- 
2565) เพ่ิมเติมฉบับที่ 1 หน้า72 
7.อุปกรณ์บริหารขาและสะโพก(แบบเดินสลับเท้า) 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์บริหารขาและสะโพก(แบบเดิน 
สลับเท้า)ขนาด 1x1x0.90เมตรรายละเอียดโครงสร้างวัสดุท่อ 
เหล็กขนาดØ ไม่น้อยกว่า2นิ้ว,1.2นิ้วความหนาไม่น้อยกว่า  
2.3 มม.การหมุนของ ฃาเหวี่ยงโดยมีการขับเคลื่อนโดยใช้บูท 
ฝังลูกปืนเม็ดกลมเบอร์ 6304 ปลายท่อและหัวบูทยกเว้นขา 
ใช้ฝาเหล็กครึ่งวงกลมปิดทั้งหมดที่เหยียบพลาสติก LLDPE  
ขนาดกว้าง 15 ซม. ยาว 30 ซม. หนา 4มิลลิเมตร จำนวน 2 ชิ้น  
เคลือบน้ำยากันสนิม จำนวน 2 ตัวๆละ 9,600 บาท เป็นเงิน  
19,200 บาท ราคาตามท้องตลาด (ปรากฏในแผนงานสร้าง 
ความเข้มแข็งของชุมชน/งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็ง 
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ของชุมชน)ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  5ปี (2561-2565)  
เพ่ิมเติมฉบับที่ 1 หน้า73 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง        รวม    1,815,000 บาท 
 1.โครงการต่อเติมยกระดับพื้นศาลาเอนกประสงค์ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างต่อเติมยกระดับพื้นศาลา 
เอนกประสงค์ บ้านน้ำโสม หมู่ 1 ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม  
จ.อุดรธานี ขนาดพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 302 ตร.ม.  
หนา 0.10 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลน้ำโสม  
เป็นเงิน 118,000 บาท (ปรากฏในแผนงานสร้างความ 
เข้มแข็งของชุมชน/งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็ง 
ของชุมชน)ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  5ปี (2561- 
2565)เพ่ิมเติมฉบับที่ 1 หน้า51 

 2.โครงการก่อสร้างลาน คสล.  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลาน คสล. บ้านน้ำโสม หมู่ 1 
  ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี ขนาดพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  
  192 ตร.ม. หนา 0.10 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาล 
  ตำบลน้ำโสม เป็นเงิน 72,000 บาท (ปรากฏในแผน 
  งานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/งานส่งเสริมสนับสนุน 

ความเข้มแข็งของชุมชน)ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
5 ปี (2561-2565)เพ่ิมเติมฉบับที่ 1หน้า50 

 3.โครงการต่อเติมศาลาพักญาติ 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง ต่อเติมศาลาพักญาติ  
  บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 6 ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี  
  กว้าง 10 เมตร ยาว 14 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาล 
  ตำบลน้ำโสม เป็นเงิน 481,000 บาท (ปรากฏในแผน 
  งานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/งานส่งเสริมสนับสนุน 
  ความเข้มแข็งของชุมชน)ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  

  5 ปี (2561-2565)เพ่ิมเติมฉบับที่ 1หน้า52 
 4.โครงการต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ บ้านโนนสมบูรณ์  
  หมู่ 9 ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี ขนาดพื้นที่ใช้สอยไม่ 
  น้อยกว่า 135 ตร.ม. ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลน้ำโสม  
  เป็นเงิน 197,000 บาท (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้ม 
  แข็งของชุมชน/งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน) 
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  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2561-2565)เพ่ิมเติมฉบับ 
  ที่ 1 หน้า53 
 5.โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ บ้านโนนสมบูรณ์ 
  หมู่ 13 ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี กว้าง 8 เมตร ยาว 15  
  เมตร  พ้ืนที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 120 ตร.ม. ตามแบบแปลน 
  เทศบาลตำบลน้ำโสม เป็นเงิน 453,000 บาท(ปรากฏในแผน 
  งานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/งานส่งเสริมสนับสนุนความ 
  เข้มแข็งของชุมชน)ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2561- 
  2565)เพ่ิมเติมฉบับที่ 1 หน้า50 
 6.โครงการก่อสร้าง ลาน คสล. 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลาน คสล. บ้านโนนภูทอง หมู่ 15  
  ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี ขนาดพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 590 ตร.ม.  
  หนา 0.10 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลน้ำโสม เป็นเงิน  
  221,000 บาท (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  /งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)ปรากฏในแผน 
  พัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2561-2565)เพ่ิมเติมฉบับที่ 1หน้า54 
 7.โครงการปรับปรุงและต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงและต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ 
  บ้านโนนภูทอง หมู่ 15 ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี  
  กว้าง 11 เมตร ยาว 22 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาล 
  ตำบลน้ำโสม เป็นเงิน 160,000 บาท (ปรากฏในแผน 
  งานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน /งานส่งเสริมสนับสนุน 
  ความเข้มแข็งของชุมชน)ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 5  
  ปี (2561-2565)เพ่ิมเติมฉบับที่ 1 หน้า53 
 8.โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหอกระจายข่าว บ้านโคกน้อย หมู่ 8  
  ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี ขนาดสูง 10 เมตร ตามแบบ 
  แปลนเทศบาลตำบลน้ำโสม  เป็นเงิน   113,000  บาท  
  (ปรากฏในแผน งานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน /งาน 
  ส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)ปรากฏในแผน 
  พัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2561-2565)เพ่ิมเติมฉบับที่ 1หน้า54 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจำปีงบประมาณ  2563 

เทศบาลตำบลน้ำโสม 
อำเภอน้ำโสม  จังหวดัอุดรธานี 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 50,000  บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานกีฬาและนันทนาการ        รวม  50,000  บาท 
 งบดำเนินการ        รวม  50,000  บาท 
 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ      รวม  50,000  บาท 
  ค่าใช้สอย         รวม  50,000  บาท 
  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอ่ืนๆ  รวม  50,000 บาท 
  (1)โครงการแข่งขันกีฬา     จำนวน 50,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬา   
เป็นเงิน 50,000บาท (ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
/งานกีฬาและนันทนาการ)และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น5ปี2561-2565  
หน้า 130  
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจำปีงบประมาณ  2563 

เทศบาลตำบลน้ำโสม 
อำเภอน้ำโสม  จังหวดัอุดรธานี 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  1,251,000  บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น       รวม  1,251,000 บาท 
 งบดำเนินการ        รวม  275,000 บาท 
 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ      รวม  275,000  บาท 
  ค่าใช้สอย         รวม  275,000  บาท 
  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอ่ืนๆ  รวม  275,000  บาท 
   (1)โครงการประเพณีสงกรานต์  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามโครงการ 
ประเพณีสงกรานต์  เป็นเงิน 60,000 บาท (ปรากฏใน 
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/งานศาสนาและ 
วัฒนธรรมท้องถิ่น)และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  
2561-2565 หน้า 128 

(2)โครงการประเพณีบุญบ้ังไฟ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามโครงการ 

ประเพณีบุญบั้งไฟ เป็นเงิน 200,000 บาท (ปรากฏในแผน 
งานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/งานศาสนาและ 
วัฒนธรรมท้องถิ่น)และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  
2561-2565 หน้า 128 

  (3)โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามโครงการ 

ประเพณีแห่เทียนพรรษา  เป็นเงิน 15,000  บาท (ปรากฏ 
ในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/งานศาสนาและ 
วัฒนธรรมท้องถิ่น)และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น5 ปี2561 
-2565 หน้า 128 

 
งบลงทุน      รวม  976,000 บาท 
หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    รวม  976,000 บาท 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง      รวม  976,000 บาท 
  1.โครงการก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน เตาเดี่ยว 
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  บ้านโพน หมู่ 4  ต.น้ำโสม   อ.น้ำโสม    จ.อุดรธานี 
  ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 8 เมตร   ตามแบบแปลน 
  เทศบาลตำบลน้ำโสม เป็นเงิน 976,000 บาท(ปรากฏ 

  ในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/งานศาสนา 
  และวัฒนธรรมท้องถิ่น)และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น5  
  ป2ี561-2565เพ่ิมเติมฉบับที่ 1 หน้า56 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจำปีงบประมาณ  2563 

เทศบาลตำบลน้ำโสม 
อำเภอน้ำโสม  จังหวดัอุดรธานี 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,266,520 บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา   รวม 3,266,520บาท 
 งบบุคลากร        รวม 2,621,920บาท 
  เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)      รวม 2,621,920บาท 
 เงินเดือนพนักงาน       รวม  1,150,840 บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีสำหรับ 
พนักงานเทศบาล  เป็นเงิน 1,150,840 บาท  (ปรากฏในแผนงาน 
อุตสาหกรรมและการโยธา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม 
และการโยธา ) 

    เงินประจำตำแหน่ง       จำนวน 36,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร(พนักงานเทศบาล)ที่มีสิทธิ 

ได้รับตามระเบียบฯ เป็นเงิน 36,000 บาท  (ปรากฏในแผนงาน 
อุตสาหกรรมและการโยธา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม 
และการโยธา ) 

 ค่าจ้างพนักงานจ้าง       จำนวน 1,316,400 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไปพนักงานจ้างตามภารกิจ 

เป็นเงิน 1,316,400 บาท (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ) 

 เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง     จำนวน 118,680 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้างทั่วไป 
   และพนักงานจ้างตามภารกิจตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน 
   เทศบาลจังหวัดอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล  
   ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของเทศบาล ได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพ 
   ชั่วคราว และค่าตอบแทนพิเศษ ตามหนังสือสั่งการด่วนที่สุด ที่ 
   มท 0809.3/ว155ลงวันที่ 2ตุลาคม2550เป็นเงิน118,680 บาท 

(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานบริหารทั่วไป 
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ) 
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งบดำเนินการ                   รวม 604,600 บาท 
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ      รวม 604,600 บาท 
 ค่าตอบแทน                  รวม 58,000 บาท 
 ค่าเช่าบ้าน              จำนวน  48,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงิน 
   ค่าเช่าบ้านตามระเบียบฯ เป็นเงิน 48,000  บาท 

(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานบริหารทั่วไป 
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ) 

 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร             จำนวน 10,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล 
   และผู้บริหารฯลฯ ตามระเบียบฯ เป็นเงิน 10,000  บาท 

(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานบริหารทั่วไป 
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ) 
 

 ค่าใช้สอย                   รวม  251,600 บาท 
 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ      จำนวน 171,600 บาท 
             (1.)ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆในกองช่างเพ่ือจ่าย 
   เป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร  
   ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าจ้างเหมาอ่ืน ฯลฯ 

เป็นเงิน 30,000 บาท (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม 
และการโยธา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและ 
การโยธา ) 
(2.)ค่าเช่าบริการเครื่องถ่ายเอกสาร 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมปริ้นเตอร์  
เพ่ือใช้ในงานกองช่าง  เป็นเงิน 45,600 บาท  (ปรากฏ 
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานบริหารทั่วไป 
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  ) 
(3.)ค่าจ้างเหมาคนงานประจำโรงสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการตามโครงการจ้างเหมา 
คนงานประจำโรงสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโคกน้อย  
จำนวน 1 คน เดือนละ 8,000 บาทจำนวน 12 เดือน  
เป็นเงิน 96,000 บาท(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม 
และการโยธา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม 
และการโยธา  ) 
 
 
 



175 

 

 

 
 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอ่ืน       จำนวน  30,000 บาท 

 (1)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน 

ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง 
เดินทาง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักเป็นเงิน 30,000 บาท  
(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งาน 
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ) 
 

 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม            จำนวน 50,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ และ สิ่งก่อสร้าง 
    ต่าง ๆ เช่น รถบรรทุกขยะ  เครื่องพ่นหมอกควันยานพาหนะ 
    เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอ้ี คอมพิวเตอร์ สิ่งก่อสร้างของเทศบาล 

บ้านพัก ฯลฯ เป็นเงิน 50,000 บาท (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม 
และการโยธา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ) 

ค่าวัสดุ          รวม  295,000  บาท 
วัสดุสำนักงาน 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ  ปากกา ดินสอ 

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

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่เช่น แผ่นป้าย พู่กัน 
   สี ฟิล์มสไลด์ รูปสีหรือขาวดำ  ที่ได้จากการล้าง อัด ขยายฯลฯ 

เป็นเงิน 5,000 บาท (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ) 

วัสดุคอมพิวเตอร์ 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น  Diskette   Mouse  
   หมึกปริ้นเตอร์  กระดาษต่อเนื่อง ผ้าหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ฯลฯ 

เป็นเงิน 30,000 บาท (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ) 

 วัสดุการเกษตร 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์  
   อาหารสัตว์พันธุ์พืช  ปุ๋ย จอบหมุน คราดซี่พรวนดิน กระชัง ฯลฯ  
   เป็นเงิน 10,000 บาท(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ 
   โยธา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ) 
 วัสดุยานพาหนะขนส่ง  
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแบตเตอรี่,ยางนอก,ยางใน,สายไมล์,เพลา, 
   หัวเทียน,กันชนรถยนต์,หม้อน้ำรถยนต์,เบาะรถยนต์,แม็กไลเนอร์   
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   เป็นต้น เป็นเงิน50,000 บาท  (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม 
   และการโยธา / งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ) 
 วัสดุก่อสร้าง   
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เป็นเงิน 20,000 บาท(ปรากฏ 
   ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา / งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
   อุตสาหกรรมและโยธา ) 
 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ สายไฟ , หลอดไฟ, โคมไฟ พร้อมขาและก้าน   
   เป็นต้น  เป็นเงิน 150,000 บาท (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม 
   และการโยธา / งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและโยธา ) 
งบลงทุน         รวม40,000 บาท 
  หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง      รวม 40,000 บาท 
  ค่าครุภัณฑ ์        รวม 40,000 บาท 
 ครุภัณฑ์สำรวจ     รวม 10,000 บาท 

(1)ล้อวัดระยะ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อล้อวัดระยะทางแบบดิจิตอล หน้าจอแสดงผล  
LCD ขนาดใหญ่ และมีระบบให้แสงสว่างบนหน้าจอ แสดงผลการ 
วัดระยะทางได้ 9,999.99 เมตร อ่านค่าความละเอียดได้ถึง 1  
เซนติเมตร บันทึกค่าการวัดได้ 5 ค่า ใช้แบตเตอรี่ขนาด 9 V. 1  
ก้อน โครงด้ามทำด้วยวัสดุโลหะพับเก็บได้ 2 ท่อน จำนวน 1  
เครื่องๆละ10,000 บาท เป็นเงิน  10,000  บาท  (ปรากฏใน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา / งานบริหารทั่วไปเกี่ยว 
กับอุตสาหกรรมและโยธา)และปรากฏในแผนพัฒนาห้าปี 2561 
-2565 หน้า150      
           

   ครุภัณฑ์ก่อสร้าง     รวม 30,000 บาท 
 (1)เครื่องเจาะคอนกรีต 

            เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ-เพ่ือทำการเจาะคอนกรีตมาทดสอบ 
หาความหนาของงานก่อสร้างถนน คสล. กำลังไฟฟ้า 1200W  
ความสามารถในการเจาะ 200mm. ความเร็วรอบหมุนเปล่า  

   700 rpm. Ohesoyd 25 kg. โวลท์ 200 V. จำนวน 1 เครือ่ง 
เครื่องละ30,000 บาท เป็นเงิน  30,000  บาท  (ปรากฏใน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา / งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 

                      อุตสาหกรรมและโยธา)และปรากฏในแผนพัฒนาห้าปี 2561- 
2565 หน้า151 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

เทศบาลตำบลน้ำโสม 
อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 

ประมาณการรายจ่าย รวมทั้งสิ้น 736,000  บาท จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป 
 แยกเป็น 

แผนงานการเกษตร 
งานส่งเสริมการเกษตร        รวม 736,000 บาท 
งบลงทุน         รวม 736,000 บาท 
หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง      รวม 736,000  บาท 
 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       รวม 736,000 บาท 
  1โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น       
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านน้ำทรง หมู่ 6  

ต.ศรีสำราญ อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี กว้าง 15 เมตร ยาว  
10 เมตร สันฝายสูง 2 เมตร พร้อมป้าย จำนวน 1 ป้าย  
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลน้ำโสม เป็นเงิน 736,000  
บาท (ปรากฏในแผนงานการเกษตร / งานส่งเสริมการ 
เกษตร)และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี 2561-2565  
เพ่ิมเติมฉบับที่ 1 หน้า57 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจำปีงบประมาณ  2563 

เทศบาลตำบลน้ำโสม 
อำเภอน้ำโสม  จังหวดัอุดรธานี 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  14,583,960   บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 

แผนงานงบกลาง 
งานงบกลาง              รวม  14,583,960 บาท 

(1)เงินสำรองจ่าย      รวม   300,000   บาท 
 เพ่ือจ่ายในกรณีจำเป็นฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึนหรือ 

บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม 
เท่านั้นเป็นเงิน  300,000 บาท  (ปรากฏในแผนงานงบ 
กลาง/งานงบกลาง ) 

 (2)เงินสมทบกองทุนประกันสังคม     รวม   410,800 บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงาน 

โดยคิดเป็น 5 เปอร์เซ็นต์ของค่าจ้าง เป็นเงิน 410,800  
บาท     (ปรากฏในแผนงานงบกลาง/งานงบกลาง ) 

 (3) เงินสมทบ  กบท.       รวม   640,000   บาท   
                      เพ่ือสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญของข้าราชการส่วน 

ท้องถิ่นตาม กฎหมายโดยหักเงินงบประมาณรายได้ประจำปี 
สมทบเข้าเป็นกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
ในอัตราร้อยละ 2  เป็นเงิน  640,000 บาท (ปรากฏในแผน 
งานงบกลาง/ งานงบกลาง ) 

(4) เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)   รวม    53,000   บาท  
สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพพนักงานเทศบาล 
ผู้รับบำนาญโดยถือตามเกณฑ์ที่ต้องจ่ายจริง เป็นเงิน  
53,000 บาท (ปรากฏในแผนงานงบกลาง / งานงบกลาง ) 

 (5)เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน     รวม 16,500 บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนทดแทนเป็นรายปีในอัตรา  

ร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างโดยประมาณทั้งปี เป็นเงิน16,500  
บาท (ปรากฏในแผนงานงบกลาง / งานงบกลาง ) 

(6)เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์       รวม  60,000  บาท 
เพ่ือสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ให้แก่ผู้ 
ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว และมี 
ความเป็นอยู่ยากจนหรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแล ไม่ 
สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้โดยผู้ป่วยเอดส์ที่มี 
สิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพคนละ 500 บาทต่อเดือน ครบทั้ง  
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12 เดือน จำนวน 10 คน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือยังชีพขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2548  ข้อ 16 และข้อ 18เป็นเงิน 60,000   
บาท  (ปรากฏใน แผนงานงบกลาง/งานงบกลาง) และ 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  2561-2565 หน้า 132 

  (7)เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ      รวม 9,169,760  บาท 
  เพ่ือดำเนินการรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ  
 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวง 
 มหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปก 
 ครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๒ และได้ขึ้นทะเบียนไว้กับองค์กร 
 ปกครองส่วนท้องถิ่นไว้แล้วโดยจ่ายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือน 
 แบบขั้นบันไดฯเป็นเงิน 9,169,760 บาท(ปรากฏในแผนงาน 
 งบกลาง/งานงบกลาง)และ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  
 2561-2565 หน้า 131 

  (8)เบี้ยยังชีพความพิการ     รวม  3,667,200  บาท 
  ดำเนินการเพ่ือรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก่ 
 คนพิการ ที่มีสิทธิตามเกณฑ์ท่ีกำหนดที่ได้แสดงความจำนง 
 โดยขอขึ้นทะเบียนเพ่ือขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองค์กร 
 ปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว โดยคนพิการที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ย 
 ความพิการคนละ 800 บาทต่อเดือน ตามมิติครม.และ 
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ย 
   ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับ 
   ที่ 2) 2559รวมถึงหนังสือ สั่งการที่เก่ียวข้องเป็นเงิน 3,667,200   
   บาท  (ปรากฏในแผนงานงบกลาง/ งานงบกลาง)  และปรากฏ 
   ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี 2561-2565 หน้า 131 

 
รายจ่ายตามข้อผูกพัน      รวม  266,700  บาท 

 (1)เงินสมทบ  สปสช.   
เพ่ือสมทบกองทุนประกันสุขภาพท้องถิ่นสำหรับเป็นค่าใช้ 
จ่ายในการดำเนินงานโครงการกองทุนประกันสุขภาพของ 
เทศบาลตำบลน้ำโสมที่ได้สมัครเข้าร่วมโครงการกับสำนัก 
งานประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)ของกระทรวงสาธารณสุข  
เป็นเงิน 180,000 บาท (ปรากฏในแผนงานงบกลาง/งานงบกลาง) 
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(2) เงินค่าบำรุงสันนิบาตแห่งประเทศไทย             
สำหรับจ่ายให้แก่สมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทยเป็น 
ค่าบำรุงรายปี ตามหนังสือสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย  
ที่ ส.ท.ท.3/2555 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2555 โดยพิจารณา 
จากรายรับจริงประจำปีที่ผ่านมายกเว้นเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงิน 
สะสม และเงินอุเดหนุนทุกประเภทในอัตราร้อยละเศษหนึ่ง 
ส่วนหกของงบประมาณรายรับดังกล่าว เป็นเงิน 56,700 บาท 
(ปรากฏในแผนงานงบกลาง / งานงบกลาง ) 

           (3)เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนโดยยึดหลัก 

  ประชาชนออม 1 ส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมทบ 1 ส่วน 
  และรัฐบาล 1 ส่วน  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 

 ที่ มท 0891.4/ว2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 เป็นเงิน 30,000  
 บาท  (ปรากฏในแผนงานงบกลาง / งานงบกลาง  )และปรากฏใน 
 แผนท้องถิ่น 5 ปี 2561-2565  
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สำเนา 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำโสมสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓   

 ครั้งที่ ๒  ประจำปี ๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒    

ณ    ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำโสม   
........................................................ 

เวลา  ๐๙.๓๐ น. 

ผู้มาประชุม 

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

ผู้ไม่มาประชุม 

 ไม่มี 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. ว่าที่ ร.ต. นิคม สุดชัย  คร ู
๒. นางบุญหลง  จำปาแดง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านน้ำโสม 
๓. นายสวรรค์  จันดาวงษ ์ กำนัน ตำบลศรีสำราญ 
๔. นายเตรียม  กองชัย  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านโนนสมบูรณ์ 
๕. นายสมพงษ์  มาตะรักษ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านม่วง 
๖. นายสุนทร  น้อยมณีวรรณ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ บ้านโนนบก 
๗. นางสาวภักด ี พหลทัพ  นักบริหารงานทั่วไป 
๘. นางพรทิพย์  เรืองเศรษฐี ผู้อำนวยการกองคลัง 
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๙. นายสุภกิจ  รติวีรภัทรกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข 
๑๐. นางสาวอรวรรณ ชื่นวานร  นักบริหารการศึกษา 
๑๑. นางสาวปิยะนุช แซ่โค้ว  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
๑๒. นางสาวพนิดา บุญสิมมา หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
๑๓. นางสาวรัตนาภรณ์ นาเมืองรักษ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
๑๔. นางสาวอภิสรา คะดุลย์  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
๑๕. นายไชย์วัตธ์  มูลเสนา  เจ้าพนักงานธุรการ 
๑๖. นายบุญสนอง ไกลเมือง ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
๑๗. นายจักรินทร์  เรืองศรี  นักบริหารงานช่าง 
๑๘. นางอมรรัตน์  บงบุตร  นักพัฒนาชุมชน 
๑๙. นางณุภัทรณีย์ มิ่งเมือง  หัวหน้าสำนักปลัด 
๒๐. นายวีระพงษ์  พรมทา  นักจัดการงานทั่วไป 
๒๑.  

เริ่มประชุมเวลา    ๐๙.๓๐   น. 

 

นายณัฐพงศ์   ขจรนาม     -  วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำโสม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓   
ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาฯ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำโสม มาครบองค์ 

ประชุมแล้ว ขอเชิญ ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลน้ำโสม ได้จุดธูปเทียนเพื่อ
บูชาพระรัตนตรัยและเปิดการประชุมสภาตามระเบียบวาระต่อไป 

นายขันตี  มีโสภา   -  เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลครบองค์ประชุมสภาแล้วผมขอเปิดประชุมสภา            
ประธานสภาเทศบาล การประชุมสภาในครั้งนี้ เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่  ๓ ครั้งที่  ๒ 

ประจำปี ๒๕๖๒  เพ่ือให้ที่ประชุมสภาได้ร่วมกันพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระ
การประชุมสภาดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายขันตี   มีโสภา  -  ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำโสม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓  
ประธานสภาเทศบาล ครั้งที่  ๒  ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสภา

เทศบาลตำบลน้ำโสม ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำโสม ได้ปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ อย่างเคร่งครัด 
-  ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน ผู้อำนวยการกอง และ 
พนักงานเทศบาลตำบลน้ำโสม ที่เข้าร่วมงานพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒  ณ  ที่ว่าการ
อำเภอน้ำโสม ที่ผ่านมา 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
นายขันตี  มีโสภา   -  ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาครั้งท่ีแล้ว ขอให้ 



183 

 

 

ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำโสม 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ ว่าเป็นไปตามที่ได้ประชุมสภา
เทศบาลตำบลน้ำโสม เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ หรือไม่ มีสมาชิกสภาเทศบาล
ท่านใดท่ีจะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมหรือไม่ ขอเชิญครับ 

นายพศิน  นันทกุล -  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการกอง    
สมาชิกสภาเทศบาล ทุกกอง และผู้เข้าร่วมประชุมสภาทุกท่าน กระผม นายพศิน  นันทกุล  ตำแหน่ง

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำโสม  เขต ๒ ตามที่ได้ตรวจรายงานการประชุมสภา
เทศบาลตำบลน้ำโสม สมัยสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่  ๒  
สิงหาคม  ๒๕๖๒  แล้วนั้น มีความเห็นว่า ขอแก้ไขดังนี้ หน้าที่ ๑ นายไชย์วัตธ์  
มูลเสนา  ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภา วันนี้ เป็นการประชุมสภาเทศบาล
ตำบลน้ำโสม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อสมาชิกสภา
เทศบาลตำบลน้ำโสม มาครบองค์ประชุมแล้ว  ขอเชิญ ท่านประธานสภาเทศบาล
ตำบลน้ำโสม ได้จุดธูปเทียนเพ่ือถวายพระรัตนตรัยและเปิดการประชุมสภาตาม
ระเบียบวาระตอ่ไป 
ขอแก้ไขเป็น  นายไชย์วัตธ์  มูลเสนา  ผู้ช่วยเลขานุการสภา วันนี้เป็นการประชุม
สภาเทศบาลตำบลน้ำโสม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำโสม มาครบองค์ประชุมแล้ว   
ขอเชิญ ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลน้ำโสม ได้จุดธูปเทียนเพ่ือบูชา  พระ
รัตนตรัยและเปิดการประชุมสภาตามระเบียบวาระต่อไป ขอแก้ไขเพียงเท่านี้ครับ 

นายคำพัน  ภูหนององค ์  -  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติ 
สมาชิกสภาเทศบาล  หน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโสม และผู้เข้าประชุมทุกท่าน กระผม    

นายคำพัน  ภูหนององค์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำโสม เขต ๒ ตามที่ได้ตรวจดู
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำโสม สมัยสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ 
ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่  ๒  สิงหาคม  ๒๕๖๒  แล้วนั้น         มีความเห็นว่า 
ขอแก้ไขดังนี้ หน้าที่ ๔ ข้อ ๓.๒ เรื่อง มอบวุฒิบัตร  ผู้จบการศึกษา หลักสูตร
โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลน้ำโสม 

    -  ซ่อมใหญ่วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
    -  รับวุฒิบัตรวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
   ณ หอประชุมเทศบาลตำบลน้ำโสม ขอแก้ไขเป็น 

๓.๒ เรื่อง มอบวุฒิบัตร  ผู้จบการศึกษา หลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบล
น้ำโสม 

    -  ซ้อมใหญ่วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
    -  รับวุฒิบัตรวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
   ณ หอประชุมเทศบาลตำบลน้ำโสม ขอแก้ไขเพียงเท่านี้ครับ 
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นายสมพร  ดวงทา  - เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุม  
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายสมพร  ดวงทา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำโสม เขต ๑ ตามท่ี 

กระผมได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำโสม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ 
ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม  ๒๕๖๒ แล้วนั้น ขอแก้ไขดังนี้ 
หน้าที่ ๖ นายขวัญชัย  มีโสภา ขอแก้ไขเป็น นายขวัญชัย   ขันสี หน้าที่ ๗ บรรทัด
ที่ ๑๑ ขออนุมัติโอนเพ่ิมจำนวน ๒,๑๐๐ บาท ขอแก้ไขเป็น ขออนุมัติโอนลด
จำนวน ๒,๑๐๐ บาท และหน้าที่ ๘ ข้อ ๔๔ บรรทัดที่ ๔ สืบเนืองด้วย ขอแก้ไข
เป็นสืบเนื่องด้วย ขอแก้ไขเพียงเท่านี้ครับ 

นายขันตี  มีโสภา            -  ที่ประชุมสภามีท่านใดที่จะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ถ้าไม่มีผมขอมติ 
ประธานสภาเทศบาล ที่ประชุมสภารับรองรายงาการประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำโสม สมัยสามัญ สมัย

ที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ขอมติที่ประชุมสภา 
โปรดยกมือ 

ที่ประชุม -  มีมติเห็นชอบรับรองรายงาการประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำโสม   สมัยสามัญ 
สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑๑ 
เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง  เพื่อทราบ 
    -ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี ๔  -  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

๔.๑  เรื่อง  พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๓ วาระท่ีหนึ่งขั้นรับหลักการ 

นายขันตี  มีโสภา   -  ระเบียบวาระท่ี ๔ ข้อ ๔.๑ เรื่อง  พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล รายจ่ายประจำปี งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓ วาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการ    ขอเชิญ

ปลัดเทศบาลตำบลน้ำโสม ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโสม แถลง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

นายณํฐพงศ์  ขจรนาม  -  ท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำโสม บัดนี้ 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลน้ำโสม จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ 
นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโสม งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลน้ำโสม อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นใน

โอกาสนี้ ผู้บริหารเทศบาลตำบลน้ำโสม จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานสภาเทศบาล 
และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำโสม ทุกท่านได้รับทราบถึงสถานการณ์คลัง 
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ดังต่อไปนี้ 

๑. สถานการณ์คลัง 
๑.๑  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ  วันที่  ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะ
การเงิน  ดังนี้ 
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  ณ  วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒  
   ๑.๑.๑  เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น          ๗๑,๓๖๑,๗๔๘.๓๐  บาท 
   ๑.๑.๒  เงินสะสม           ๓๓,๗๐๕,๓๙๘.๕๘  บาท 
   ๑.๑.๓  ทุนสำรองเงินสะสม          ๒๙,๔๐๕,๑๓๘.๕๕  บาท 
   ๑.๑.๔  รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย 
    จำนวน – โครงการ รวม – บาท 
   ๑.๑.๕  รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 
    จำนวน ๑ โครงการ รวม ๒๕๐,๐๐๐ บาท 
  ๑.๒  เงินกู้คงค้าง  -  บาท 
๒.  การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
  (๑)  รายรับจริงทั้งสิ้น  ๕๔,๖๑๕,๗๗๖.๙๒  บาท  ประกอบด้วย 
   หมวดภาษีอากร      ๒๕๔,๘๑๖.๗๓  บาท 
   หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต        ๕๒๖,๔๖๒  บาท 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน      ๓๕๗,๑๗๑.๕๑  บาท 
   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์   -         บาท 
   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด           ๒๓๓,๕๒๘  บาท 
   หมวดรายได้จากทุน      -         บาท 
   หมวดภาษีจัดสรร          ๒๓,๙๖๔,๓๘๔.๖๘  บาท 
   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป      ๒๙,๒๗๙,๔๑๔  บาท 
  (๒)  เงินอุหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์    ๕๑๕,๕๔๖.๕๓  บาท 
  (๓)  รายจ่ายจริงทั้งสิ้น           ๓๘,๗๐๖,๙๐๖.๓๙  บาท 
   ประกอบด้วย 
   งบกลาง              ๙,๘๒๙,๑๓๓.๑๖  บาท 
   งบบุคลากร(หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว) ๑๖,๕๔๗,๑๕๕ บาท 
   งบดำเนินการ(หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ และหมวด 

ค่าสาธารณูปโภค)             ๘,๑๕๙,๕๒๑.๗๘  บาท 
งบลงทุน (หมวดครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง)               ๒,๕๓๑,๑๕๓  บาท 
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอ่ืน)      -         บาท 
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)       ๑,๖๓๙,๙๔๓  บาท 

  (๔)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์       ๑๔๙,๘๕๐  บาท 
  (๕)  มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือดำเนินการตามอำนาจหน้าที่         ๖,๒๕๗,๘๔๒  บาท 
๓.  งบเฉพาะการ 
 ประเภทกิจการ.................-................กิจการ...............-.................. 
  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ..........-........มีรายรับจรงิ...........-.........บาท  รายจ่ายจรงิ........-........บาท 
   กู้เงินจากธนาคาร/กสท./อ่ืนๆ   จำนวน...........-...........บาท 
   ยืมเงินสะสมจากเทศบาล    จำนวน...........-...........บาท 
   กำไรสุทธิ     จำนวน...........-...........บาท 
   เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่......................... จำนวน...........-...........บาท 
   ทรัพย์จำนำ     จำนวน...........-...........บาท 
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คำแถลงงบประมาณประปีงบประมาณปี  ๒๕๖๓  
เทศบาลตำบลน้ำโสม  อำเภอน้ำโสม  จังหวัดอุดรธานี 

๒.๑  รายรับ 
รายรับ รายรับจริง 

ปี ๒๕๖๒ 
ประมาณการ 

ปี ๒๕๖๒ 
ประมาณการ 

ปี ๒๕๖๓ 
รายได้จัดเก็บเอง    
   หมวดภาษีอากร ๒๕๔,๘๑๖.๗๓ ๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐.๐๐๐ 
   หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต ๕๒๖,๔๖๒ ๗๕๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ 
   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน ๓๕๗,๑๗๑.๕๑ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ 
   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ - - - 
   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด ๒๓๓,๕๒๘ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 
   หมวดรายไดจากการลงทุน - - - 

รวม 
รายได้จัดเก็บเอง 

๑,๓๗๑,๙๗๘.๒๔ ๑,๖๐๐,๐๐๐ ๑,๖๐๐,๐๐๐ 

รายไดที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
   หมวดภาษีจัดสรร ๒๓,๙๖๔,๓๘๔.๖๘ ๒๙,๔๐๐,๐๐๐ ๓๐,๔๐๐,๐๐๐ 

รวม 
รายไดที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒๓,๙๖๔,๓๘๔.๖๘ ๒๙,๔๐๐,๐๐๐ ๓๐,๔๐๐,๐๐๐ 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ๒๙,๒๗๙,๔๑๔ ๓๔,๐๐๐,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐,๐๐๐ 

รวม 
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒๙,๒๗๙,๔๑๔ ๓๔,๐๐๐,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐,๐๐๐ 

รวม ๕๔,๖๑๕,๗๗๖.๙๒ ๖๕,๐๐๐,๐๐๐ ๖๗,๐๐๐,๐๐๐ 
คำแถลงงบประมาณประปีงบประมาณปี  ๒๕๖๓  

เทศบาลตำบลน้ำโสม  อำเภอน้ำโสม  จังหวัดอุดรธานี 
๒.๒  รายจ่าย 

รายจ่าย รายจ่ายจริง 
ปี ๒๕๖๒ 

ประมาณการ 
ปี ๒๕๖๒ 

ประมาณการ 
ปี ๒๕๖๓ 

จ่ายจากงบประมาณ    
   งบกลาง ๙,๘๒๙,๑๓๓.๖๑ ๑๕,๐๗๙,๘๐๐ ๑๔,๕๘๓,๙๖๐ 
   งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้าง
ชั่วคราว) 

๑๖,๕๔๗,๑๕๕ ๒๕,๖๗๐,๒๓๐ ๒๗,๐๒๗,๖๔๐ 

   งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุและหมวด
ค่าสาธารณูปโภค) 

๘,๑๕๙,๕๓๑.๗๘ ๑๔,๐๓๙,๑๗๐ ๑๔,๔๗๑,๑๐๐ 

   งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง) ๒,๕๓๑,๑๕๓ ๖,๕๒๗,๔๐๐ ๖,๗๑๒,๓๐๐ 
   งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น) - - - 
   งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) ๑,๖๓๙,๙๔๓ ๓,๖๘๓,๔๐๐ ๔,๒๐๕,๐๐๐ 

รวมรายจ่ายจากงบประมาณ ๓๘,๗๐๖,๙๑๖.๓๙ ๖๕,๐๐๐,๐๐๐ ๖๗,๐๐๐,๐๐๐ 
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บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
ของ เทศบาลตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม  จังหวัดอุดรธานี 

 
ด้าน ยอดรวม 

ด้านบริหารงานทั่วไป  
          แผนงานบริหารงานทั่วไป ๑๓,๐๐๔,๑๘๐ 
          แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๒,๙๕๒,๐๔๐ 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
          แผนงานการศึกษา ๑๙,๒๕๖,๙๖๐ 
          แผนงานสาธารณสุข ๕,๑๙๐,๘๐๐ 
          แผนงานสังคมสงเคราะห์ ๑,๒๔๙,๕๔๐ 
          แผนงานเคหะและชุมชน ๒,๓๗๐,๐๐๐ 
          แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๓,๐๘๙,๐๐๐ 
          แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ ๑,๓๐๑,๐๐๐ 
ด้านการเศรษฐกิจ  
          แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๓,๒๖๖,๕๒๐ 
          แผนงานการเกษตร ๗๓๖,๐๐๐ 
ด้านการดำเนินงานอ่ืน  
          แผนงานงบกลาง ๑๔,๕๘๓,๙๖๐ 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น ๖๗,๐๐๐,๐๐๐ 
 

 
นายขันตี  มีโสภา   -  ตามท่ี ท่านปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโสม  
ประธานสภาเทศบาล ได้แถลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  มานั้น ไม่ทราบว่า

ที่ประชุมสภาเห็นเป็นเช่นไร ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำโสมได้ตรวจดูร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ว่าเป็นไปตามที่ท่าน
นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโสม ได้แถลงงบประมาณหรือไม่ และตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และ
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

  ข้อ ๔๗ ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่น ปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลง
มติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรืองนั้นพอสมควรแล้ว 

  เพ่ือประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง สภาท้องถิ่นจะให้
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้ 

จึงขอให้ทางสมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำโสมได้ตรวจดูร่าง  
  เทศบัญญัต ิงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ว่าทาง 

ผู้บริหารได้จัดทำถูกต้องหรือไม ่
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ปลัดเทศบาลตำบลน้ำโสม ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบล   น้ำโสม 
ได้แถลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และสมาชิกสภา
ได้ตรวจดูร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)       พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๔๕ และข้อ ๔๗ ผม
ขอให้ที่ประชุมสภาได้พิจารณารับหลักการ ถ้าที่ประชุมสภาเห็นชอบรับหลักการ
แห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ผมขอ
มติที่ประชุม โปรดยกมือ 

ที่ประชุม -  มีมติรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑๑ เสียง 

นายขันตี  มีโสภา   -  เมื่อที่ประชุมสภามีมติรับหลักการแล้ว ผมขอเสนอดังนี้เพ่ือให้เป็นไปตาม 
ประธานสภาเทศบาล ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  

และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๔๕ วรรคสาม ญัตติร่างข้อบัญญัติ 
งบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณา วาระที่สอง 
ให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภา
ท้องถิ่น มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้น    ข้อ ๔๙ วรรคหนึ่ง ญัตติร่างที่
สภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปร
ญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่น ส่งร่างข้อบัญญัตินั้น ไปให้คณะกรรมการ
แปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องกำหนดระยะเวลา
เสนอคำแปรญัตติ ต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย ให้ที่ประชุมสภาเทศบาล
กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ คือไม่น้อยกว่า
ยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภามีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ ผมขอเสนอให้เสนอ 
คำแปรญัตติเป็นเวลา ๓ วัน ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา 
๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำโสม และกำหนดวัน
ประชุมเพ่ือพิจารณาคำเสนอขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบล     น้ำโสม และก่อนที่จะเข้าสู่เพ่ือพิจารณาร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวาระที่สอง
ขั้นแปรญัตติและวาระที่สามขั้นลงมติ ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๑๕๖๒ ไม่ทราบว่าที่
ประชุมเห็นเป็นเช่นไร 

ที่ประชุม -  เห็นชอบตามท่ีเสนอ 
นายขันตี  มีโสภา   -  สำหรับคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ไม่ทราบว่าที่ประชุมสภาเห็นเป็นเช่นไรจะ

ดำเนินการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติชุดใหม่หรือคงไว้ชุดเดิม  
ชุดเดิมคือ 

๑. นายคำพัน ภูหนององค์ เป็น ประธานกรรมการ 
๒. นางธนพร ฤทธิ์อ้วน เป็น กรรมการ 
๓. นายสุนี สนสุรัตน์ เป็น กรรมการ 
๔. นายสมจิต โสมทอง  เป็น กรรมการ 
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๕. นายสุขสัญ ดีลุนชัย  เป็น กรรมการ/เลขานุการ 
ไม่ทราบว่าที่ประชุมสภาเห็นเป็นเช่นไร  ขอเชิญเสนอ 

นายคำพัน   ภูหนององค์  -  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการกองทุกกอง 
สมาชิกสภาเทศบาล  และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลทุกท่าน กระผมนายคำพัน  ภูหนององค์  

ตำแหน่ ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำโสม เขต ๒ ผมขอเสนอให้ เลือก
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติชุดใหม่เนื่องจากชุดเดิมได้ดำรงตำแหน่ง
หลายปีแล้วจึงขอเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาเทศบาลท่านอื่นบ้าง 

นายขันตี  มีโสภา   -  ไม่ทราบว่าที่ประชุมเห็นเป็นเช่นไรครับ ขอมติที่ประชุม โปรดยกมือ 
ประธานสภาเทศบาล 
ที่ประชุม   -  เห็นชอบให้เปลี่ยนคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ชุดใหม่ 
    จำนวน  ๑๑ เสียง 
นายขันตี  มีโสภา   -  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลเพื่อดำรง 
ประธานสภาเทศบาล  ตำแหน่งกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  ขอเชิญครับ 
นายพศิน  นัทกุล   -  เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลตำบล    
สมาชิกสภาเทศบาล  น้ำโสม ผู้อำนวยการกอง ทุกกอง และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม    

นายพศิน  นันทกุล  ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำโสม เขตเลือก ตั้งที่ ๒   
ขอเสนอ นายขวัญชัย  ขันสี  ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำโสม เขต
เลือกตั้งที่ ๒ เป็นกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  

นายขันตี  มีโสภา   -  ขอผู้รับรอง ๒ ท่านครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายสมจิต  โสมทอง  -  เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลตำบล 
สมาชิกสภาเทศบาล น้ำโสม ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโสม ผู้อำนวยการกอง      ทุกกอง 

และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสมจิต  โสมทอง   
ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำโสม เขตเลือกตั้งที่ ๒ ขอรับรองนายขวัญชัย  
ขันสี ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำโสม เขตเลือกตั้งที่ ๒         เป็น
กรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ตามท่ีท่านพศิน    นันทกุล เสนอ 

นายสุนี  สนสุรัตน ์  -  เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลตำบล 
สมาชิกสภาเทศบาล น้ำโสม ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโสม ผู้อำนวยการกอง      ทุกกอง 

และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายสุนี  สนสุรัตน์  ตำแหน่ง  
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำโสม เขตเลือกตั้งที่ ๑  ขอรับรองนายขวัญชัย  ขันสี  
ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำโสม เขตเลือกตั้งที่ ๒ เป็นกรรมการแปร
ญัตติร่างเทศบัญญัติ ตามท่ีท่านพศิน  นันทกุล เสนอ 

นายสุขสัญ  ดีลุนชัย  -  เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลตำบล 
สมาชิกสภาเทศบาล  น้ำโสม ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโสม ผู้อำนวยการกอง       
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ทุกกอง และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสุขสัญ  ดีลุนชัย  ตำแหน่ง 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำโสม เขตเลือกตั้งที่ ๑  ขอเสนอ นายสุนี       สนสุ
รัตน์   ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำโสม เขตเลือกตั้งที่ ๑ เป็นกรรมการ
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  

นายขันตี  มีโสภา   -  ขอผู้รับรอง ๒ ท่านครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายพศิน  นันทกุล  -  เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลตำบล 
สมาชิกสภาเทศบาล น้ำโสม ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโสม ผู้อำนวยการกอง      ทุกกอง 

และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายพศิน  นันทกุล ตำแหน่ง สมาชิกสภา
เทศบาลตำบลน้ำโสม เขตเลือกตั้งที่ ๒ ขอรับรองนายสุนี      สนสุรัตน์ ตำแหน่ง 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำโสม เขตเลือกตั้งที่ ๑   เป็นกรรมการแปรญัตติร่าง
เทศบัญญัติ ตามท่ีท่านสุขสัญ  ดีลุนชัย เสนอ 

นางเยาวรัตน์  บุญแสง  -  เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลตำบล 
สมาชิกสภาเทศบาล น้ำโสม ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโสม ผู้อำนวยการกอง      ทุกกอง 

และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางเยาวรัตน์  บุญแสง  ตำแหน่ง สมาชิกสภา
เทศบาลตำบลน้ำโสม เขตเลือกตั้งที่ ๑ ขอรับรอง  นายสุนี   สนสุรัตน์  ตำแหน่ง 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำโสม เขตเลือกตั้งที่ ๑ เป็นกรรมการแปรญัตติร่างเทศ
บัญญัติ ตามที่ท่านสุขสัญ      ดีลุนชัย เสนอ 

นางธนพร  ฤทธิ์อ้วน  -  เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลตำบล 
สมาชิกสภาเทศบาล  น้ำโสม ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโสม ผู้อำนวยการกอง       

ทุกกอง และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางธนพร  ฤทธิ์อ้วน  ตำแหน่ง สมาชิก
สภาเทศบาลตำบลน้ำโสม เขตเลือกตั้งที่  ๑  ขอเสนอ นายสมพร  ดวงทา    
ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำโสม เขตเลือกตั้งที่  ๑  เป็นกรรมการแปร
ญัตติร่างเทศบัญญัติ  

นายขันตี  มีโสภา   -  ขอผู้รับรอง ๒ ท่านครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายสุนี  สนสุรัตน ์  -  เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลตำบล 
สมาชิกสภาเทศบาล น้ำโสม ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโสม ผู้อำนวยการกอง      ทุกกอง 

และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายสุนี  สนสุรัตน์  ตำแหน่ง สมาชิกสภา
เทศบาลตำบลน้ำโสม เขตเลือกตั้งที่ ๑ ขอรับรองนายสมพร  ดวงทา  ตำแหน่ง 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำโสม เขตเลือกตั้ง    ที่ ๑ เป็นกรรมการแปรญัตติร่าง
เทศบัญญัติ ตามท่ีท่านธนพร  ฤทธิ์อ้วน เสนอ 
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นายคำพัน   ภูหนององค์  -  เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลตำบลน้ำโสม 
สมาชิกสภาเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโสม ผู้อำนวยการกอง ทุกกอง และ

ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายคำพัน  ภูหนององค์  ตำแหน่ง สมาชิกสภา
เทศบาลตำบลน้ำโสม เขตเลือกตั้งที่  ๒  ขอรับรอง 
นายสมพร  ดวงทา  ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำโสม เขตเลือกตั้งที่ ๑   
เป็นกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ตามท่ีท่านธนพร  ฤทธิ์อ้วน เสนอ 

นายปริญญา  ศรีบุญเรือง  -  เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลตำบล    
สมาชิกสภาเทศบาล  น้ำโสม ผู้อำนวยการกอง ทุกกอง และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม    

นายปริญญา  ศรีบุญเรือง  ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำโสม    เขต
เลือกตั้งที่ ๑   ขอเสนอ นายเจตสิก  เทพบุปผา  ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลน้ำโสม เขตเลือกตั้งที่ ๒ เป็นกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  

นายขันตี  มีโสภา   -  ขอผู้รับรอง ๒ ท่านครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายขวัญชัย  ขันสี  -  เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลตำบล 
สมาชิกสภาเทศบาล น้ำโสม ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโสม ผู้อำนวยการกอง      ทุกกอง 

และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายขวัญชัย  ขันสี  ตำแหน่ง สมาชิกสภา
เทศบาลตำบลน้ำโสม เขตเลือกตั้งที่ ๒ ขอรับรองนายเจตสิก  เทพบุปผา  ตำแหน่ง 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำโสม เขตเลือกตั้งที่ ๒ เป็นกรรมการแปรญัตติร่างเทศ
บัญญัติตามท่ีท่านปริญญา ศรีบุญเรือง เสนอ 

นางเยาวรัตน์  บุญแสง  -  เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลตำบล 
สมาชิกสภาเทศบาล น้ำโสม ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโสม ผู้อำนวยการกอง      ทุกกอง 

และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางเยาวรัตน์  บุญแสง  ตำแหน่ง สมาชิกสภา
เทศบาลตำบลน้ำโสม เขตเลือกตั้งที่ ๑ ขอรับรองนายเจตสิก  เทพบุปผา ตำแหน่ง 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำโสม เขตเลือกตั้งที่ ๒ เป็นกรรมการแปรญัตติร่างเทศ
บัญญัติ ตามที่ท่านปริญญา             ศรีบุญเรือง เสนอ 

นายคำพัน  ภูหนององค ์  -  เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลตำบล    
สมาชิกสภาเทศบาล  น้ำโสม ผู้อำนวยการกอง ทุกกอง และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม    

นายคำพัน  ภูหนององค์  ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำโสม เขตเลือกตั้ง
ที่ ๒   ขอเสนอ นายสมจิต  โสมทอง  ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำโสม 
เขตเลือกตั้งที่ ๒ เป็นกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  

นายขันตี  มีโสภา   -  ขอผู้รับรอง ๒ ท่านครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
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นายเจตสิก  เทพบุปผา  -  เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลตำบล 
สมาชิกสภาเทศบาล น้ำโสม ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโสม ผู้อำนวยการกอง  ทุกกอง และ

ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายเจตสิก  เทพบุปผา  ตำแหน่ง สมาชิกสภา
เทศบาลตำบลน้ำโสม เขตเลือกตั้งที่ ๒ ขอรับรองนายสมจิต  โสมทอง  ตำแหน่ง 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำโสม เขตเลือกตั้งที่ ๒ เป็นกรรมการแปรญัตติร่างเทศ
บัญญัติตามท่ีท่านคำพัน  ภูหนององค์  เสนอ 

นายสมพร  ดวงทา  -  เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลตำบล 
สมาชิกสภาเทศบาล น้ำโสม ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโสม ผู้อำนวยการกอง      ทุกกอง 

และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายสมพร  ดวงทา  ตำแหน่ง สมาชิกสภา
เทศบาลตำบลน้ำโสม เขตเลือกตั้งที่ ๑  ขอรับรองนายสมจิต  โสมทอง  ตำแหน่ง 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำโสม เขตเลือกตั้งที่ ๒ เป็นกรรมการแปรญัตติร่างเทศ
บัญญัติตามท่ีท่านคำพัน  ภูหนององค์  เสนอ 

นายขันตี  มีโสภา   -  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะเสนออีกหรือไม่ถ้าไม่มีผมขอสรุป 
ประธานสภาเทศบาล  คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ชุดใหม่ ดังนี้ 

๑. นายขวัญชัย ขันสี  กรรมการแปรญัตติ 
๒. นายสุนี สนสุรัตน์ กรรมการแปรญัตติ 
๓. นายสมพร ดวงทา  กรรมการแปรญัตติ 
๔. นายสมจิต โสมทอง  กรรมการแปรญัตติ 
๕. นายเจตสิก เทพบุปผา กรรมการแปรญัตติ 

สำหรับประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติและเลขานุการให้
เลขานุการสภาเทศบาลเป็นผู้ นัดและเปิดการประชุมเพ่ือเลือกประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติและเลขานุการแปรญัตติ ต่อไป  และคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุม ที่ประชุมสภามีความเห็นเป็นเข่นไรเห็นชอบที่จะเปลี่ยน
คณะกรรมการชุดใหมห่รือไม่หรือคงไว้ชุดเดิม ชุดเดิมคือ 

๑. นายพศิน  นันทกุล  ประธานกรรมการ 
๒. นายสมพร  ดวงทา  กรรมการ 
๓. นายสุขสัญ  ดีลุนชัย  กรรมการ 
๔. นายคำพัน  ภูหนององค ์ กรรมการ 
๕. นางเยาวรัตน์ บุญแสง  กรรมการ/เลขานุการ 

นายพศิน  นันทกุล  -  เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลตำบล 
สมาชิกสภาเทศบาล  น้ำโสม ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโสม ผู้อำนวยการกอง       

ทุกกอง และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายพศิน  นันทกุล  ตำแหน่ง 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำโสม เขตเลือกตั้ งที่  ๒ ผมขอเสนอให้ เปลี่ยน
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ชุดใหม่ 
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นายขันตี  มีโสภา   -  ไม่ทราบว่าที่ประชุมเห็นเป็นเช่นไรครับ ขอมติที่ประชุม โปรดยกมือ 
ประธานสภาเทศบาล 
ที่ประชุม   -  เห็นชอบให้เปลี่ยนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ชุดใหม่ 
    จำนวน  ๑๑  เสียง 
นายขันตี  มีโสภา   -  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลเพื่อดำรง 
ประธานสภาเทศบาล  ตำแหน่งกรรมการตรวจรายงานการประชุม ขอเชิญครับ 
นายพศิน  นันทกุล  -  เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลตำบล 
สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลน้ำโสม ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโสม  

ผู้อำนวยการกอง ทุกกอง และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายพศิน  นันท
กุล ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำโสม เขตเลือกตั้งที่ ๒      ขอเสนอท่าน
ธนพร  ฤทธิ์อ้วน ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำโสม เขตเลือกตั้งที่ ๑ เป็น
กรรมการตรวจรายงานการประชุม  

นายขันตี  มีโสภา   -  ขอผู้รับรอง ๒ ท่านครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายสุขสัญ  ดีลุนชัย  -  เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลตำบล 
สมาชิกสภาเทศบาล น้ำโสม ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโสม ผู้อำนวยการกอง      ทุกกอง 

และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายสุขสัญ  ดีลุนชัย  ตำแหน่ง สมาชิกสภา
เทศบาลตำบลน้ำโสม เขตเลือกตั้งที่ ๑  ขอรับรอง นางธนพร  ฤทธิ์อ้วน  ตำแหน่ง 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำโสม เขตเลือกตั้งที่ ๑  เป็นกรรมการตรวจรายงาน
การประชุม ตามท่ีท่านพศิน    นันทกุล เสนอ 

นายสุนี  สนสุรัตน ์  -  เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลตำบล 
สมาชิกสภาเทศบาล น้ำโสม ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโสม ผู้อำนวยการกอง      ทุกกอง 

และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายสุนี  สนสุรัตน์  ตำแหน่ง สมาชิกสภา
เทศบาลตำบลน้ำโสม เขตเลือกตั้งที่ ๑  ขอรับรองนางธนพร  ฤทธิ์อ้วน ตำแหน่ง 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำโสม เขตเลือกตั้งที่ ๑ เป็นกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุม ตามที่ท่านพศิน  นันทกุล เสนอ 

นายสุขสัญ  ดีลุนชัย    -  เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลตำบล 
สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลน้ำโสม ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโสม  

ผู้อำนวยการกอง ทุกกอง และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายสุขสัญดีลุนชัย 
ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำโสม เขตเลือกตั้งที่ ๑      ขอเสนอท่านคำ
พัน ภูหนององค์  ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบล     น้ำโสม เขตเลือกตั้งที่ ๒ 
เป็นกรรมการตรวจรายงานการประชุม  

นายขันตี  มีโสภา   -  ขอผู้รับรอง ๒ ท่านครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
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นางธนพร  ฤทธิ์อ้วน  -  เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลตำบล 
สมาชิกสภาเทศบาล  น้ำโสม ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโสม ผู้อำนวยการกอง       

ทุกกอง และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางธนพร  ฤทธิ์อ้วน  ตำแหน่ง สมาชิก
สภาเทศบาลตำบลน้ำโสม เขตเลือกตั้งที่ ๑  ขอรับรองนายคำพัน   ภูหนององค์  
ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำโสม เขตเลือกตั้งที่ ๒เป็นกรรมการตรวจ
รายงานการประชุม ตามท่ีท่านสุขสัญ  ดีลุนชัย เสนอ 

นายสุนี  สนสุรัตน ์  -  เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลตำบล 
สมาชิกสภาเทศบาล น้ำโสม ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโสม ผู้อำนวยการกอง      ทุกกอง 

และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายสุนี  สนสุรัตน์  ตำแหน่ง สมาชิกสภา
เทศบาลตำบลน้ำโสม เขตเลือกตั้งที่ ๑  ขอรับรอง นายคำพัน  ภูหนององค์  
ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำโสม เขตเลือกตั้งที่ ๒เป็นกรรมการตรวจ
รายงานการประชุม ตามท่ีท่านสุขสัญ   ดีลุนชัย  เสนอ 

นายขวัญชัย  ขันสี    -  เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลตำบล 
สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลน้ำโสม ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโสม  

ผู้อำนวยการกอง ทุกกอง และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายขวัญชัยขันสี  
ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำโสม เขตเลือกตั้งที่ ๒         ขอเสนอท่าน
เจตสิก  เทพบุปผา  ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบล     น้ำโสม เขตเลือกตั้งที่ 
๒ เป็นกรรมการตรวจรายงานการประชุม  

นายขันตี  มีโสภา   -  ขอผู้รับรอง ๒ ท่านครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายพศิน   นันทกุล  -  เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลตำบล 
สมาชิกสภาเทศบาล น้ำโสม ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโสม ผู้อำนวยการกอง      ทุกกอง 

และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายพศิน  นันทกุล  ตำแหน่ง สมาชิกสภา
เทศบาลตำบลน้ำโสม เขตเลือกตั้งที่  ๒  ขอรับรอง นายเจตสิก  เทพบุปผา  
ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำโสม เขตเลือกตั้งที่ ๒ เป็นกรรมการตรวจ
รายงานการประชุม ตามท่ีท่านขวัญชัย  ขันสี เสนอ 

นายปริญญา  ศรีบุญเรือง  -  เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลตำบล 
สมาชิกสภาเทศบาล น้ำโสม ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโสม ผู้อำนวยการกอง      ทุกกอง 

และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายปริญญา  ศรีบุญเรือง  ตำแหน่ง สมาชิก
สภาเทศบาลตำบลน้ำโสม เขตเลือกตั้งที่ ๑  ขอรับรอง นายเจตสิก  เทพบุปผา  
ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำโสม เขตเลือกตั้งที่ ๒ เป็นกรรมการตรวจ
รายงานการประชุม ตามท่ีท่านขวัญชัย  ขันสี เสนอ 

นายเจตสิก  เทพบุปผา   -  เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลตำบล 
สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลน้ำโสม ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโสม  
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ผู้อำนวยการกอง ทุกกอง และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายเจตสิกเทพบุป
ผา  ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำโสม เขตเลือกตั้งที่ ๒         ขอเสนอ
ท่านปริญญา  ศรีบุญเรือง  ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบล     น้ำโสม เขต
เลือกตั้งที่ ๑ เป็นกรรมการตรวจรายงานการประชุม  

นายขันตี  มีโสภา   -  ขอผู้รับรอง ๒ ท่านครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายคำพัน   ภูหนององค์  -  เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลตำบล 
สมาชิกสภาเทศบาล น้ำโสม ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโสม ผู้อำนวยการกอง      ทุกกอง 

และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายคำพัน  ภูหนององค์  ตำแหน่ง สมาชิก
สภาเทศบาลตำบลน้ำโสม เขตเลือกตั้งที่  ๒  ขอรับรองนายปริญญา  ศรีบุญเรือง  
ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำโสม เขตเลือกตั้งที่ ๑   เป็นกรรมการตรวจ
รายงานการประชุม ตามท่ีท่านเจตสิก เทพบุปผา เสนอ 

นางเยาวรัตน์  บุญแสง  -  เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลตำบล 
สมาชิกสภาเทศบาล น้ำโสม ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโสม ผู้อำนวยการกอง      ทุกกอง 

และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางเยาวรัตน์  บุญแสง  ตำแหน่ง สมาชิกสภา
เทศบาลตำบลน้ำโสม เขตเลือกตั้งที่ ๑ ขอรับรองนายปริญญา  ศรีบุญเรือง 
ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำโสม เขตเลือกตั้งที่ ๑ เป็นกรรมการตรวจ
รายงานการประชุม ตามท่ีท่านเจตสิก    เทพบุปผา เสนอ 

นายคำพัน   ภูหนององค์  -  เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลตำบล 
สมาชิกสภาเทศบาล  น้ำโสม ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโสม ผู้อำนวยการกอง       

ทุกกอง และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายคำพัน  ภูหนององค์  ตำแหน่ง 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำโสม เขตเลือกตั้งที่  ๒  ขอเสนอท่านสุขสัญ  ดีลุนชัย  
ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำโสม เขตเลือกตั้งที่ ๑ เป็นกรรมการตรวจ
รายงานการประชุม  

นายขันตี  มีโสภา   -  ขอผู้รับรอง ๒ ท่านครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นางธนพร  ฤทธิ์อ้วน  -  เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลตำบล 
สมาชิกสภาเทศบาล น้ำโสม ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโสม ผู้อำนวยการกอง      ทุกกอง 

และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางธนพร  ฤทธิ์อ้วน  ตำแหน่ง สมาชิกสภา
เทศบาลตำบลน้ำโสม เขตเลือกตั้งที่ ๑ ขอรับรองนายสุขสัญ    ดีลุนชัย ตำแหน่ง 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำโสม เขตเลือกตั้งที่ ๑ เป็นกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุม ตามที่ท่านคำพัน  ภูหนององค์ เสนอ 
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นางเยาวรัตน์  บุญแสง  -  เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลตำบล 
สมาชิกสภาเทศบาล น้ำโสม ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโสม ผู้อำนวยการกอง      ทุกกอง 

และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางเยาวรัตน์  บุญแสง  ตำแหน่ง สมาชิกสภา
เทศบาลตำบลน้ำโสม เขตเลือกตั้งที่ ๑ ขอรับรอง  นายสุขสัญ  ดีลุนชัย ตำแหน่ง 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำโสม เขตเลือกตั้งที่ ๑ เป็นกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุม ตามที่ท่านคำพัน      ภูหนององค์ เสนอ 

นายขันตี  มีโสภา   -  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะเสนออีกหรือไม่ถ้าไม่มีผมขอสรุป 
ประธานสภาเทศบาล  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ชุดใหม่ ดังนี้ 

๑.  นางธนพร ฤทธิ์อ้วน กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
๒.  นายคำพัน ภูหนององค์ กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
๓.  นาย เจตสิก เทพบุปผา กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
๔.  นายปริญญา ศรีบุญเรือง กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
๕.  นายสุขสัญ ดีลุนชัย  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
สำหรับประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมและเลขานุการให้
เลขานุการสภาเทศบาลเป็นผู้นัดและเปิดการประชุมเพ่ือเลือกประธาน
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมและเลขานุการ 
๔.๒  เรื่อง  ขอพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงครุภัณฑ์งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

นายขันตี  มีโสภา   - ระเบียบวาระท่ี ๔ ข้อ ๔.๒ เรื่อง ขอพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง 
ประธานสภาเทศบาล  ครุภัณฑ์งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจง 
นายวีระพงษ์  พรมทา  - เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล               
นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโสม ผู้อำนวยการกอง ทุกกอง และ 

ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒ และ ๓) 
พ.ศ.๒๕๔๓ เรื่องเดิม ด้วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด ได้ตั้ง
งบประมาณในเทศบัญญัติรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ หมวดไฟฟ้าและวิทยุ ไฟ
ฉุกเฉิน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องไฟฟ้าที่ใช้หลอดไฟชนิด LED EMERGENCY ใช้
หลอด LED ไม่น้อยกว่า ๓ วัตต์   ไฟฉุกเฉินมีดวงโคมไม่น้อยกว่า ๒ ดวง สามารถ
ใช้แสงสว่างไม่น้อยกว่า ๗ ชั่วโมง พร้อมติดตั้ง แบตเตอรี่ขนาด ๑๒ โวลท์ ไม่น้อย
กว่า ๕ แอมป์ มีรีโมทคอนโทรสามารถทดสอบการทำงานได้มีหลอดสัญญาณแสดง
สถานะไฟเข้าเครื่อง มีปุ่มทดสอบปิด-เปิด ได้รับมอก.๑๑๐๒-๒๕๓๘ และมอก.
๑๙๕๕-๒๕๕๑ จำนวน ๕ เครื่องๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท ราคา
ตามท้องตลาด (ปรากฏตามแผนรักษาความสงบภายใน/งานบริการรักษาความ
สงบภายใน) และปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี  ๒๕๖๑ -๒๕๖๔หน้า ๑๓๐ นั้น 
ข้อเท็จจริง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ทำบันทึกข้อความขอเสนอ
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อนุมัติจัดซื้อไฟฉุกเฉินดังกล่าว แต่เจ้าหน้าที่พัสดุไม่สามารถจัดซื้อได้ เนื่องจาก
คุณลักษณะของไฟฉุกเฉินไม่มีตามท้องตลาด ดังนั้นจึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำ
ชี้แจงคุณลักษณะจากเดิม  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  ไฟฉุกเฉิน เพ่ือจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อเครื่องไฟฟ้าที่ใช้หลอดไฟชนิด LED EMERGENCY ใช้หลอด LED ไม่น้อย
กว่า ๓ วัตต์ไฟฉุกเฉินมีดวงโคมไม่น้อยกว่า ๒ ดวง สามารถใช้แสงสว่างไม่น้อยกว่า 
๗ ชั่วโมง พร้อมติดตั้ง แบตเตอรี่ขนาด ๑๒ โวลท์ ไม่น้อยกว่า ๕ แอมป์ มีรีโมท
คอนโทรสามารถทดสอบการทำงานได้มีหลอดสัญญาณแสดงสถานะไฟเข้าเครื่อง 
มีปุ่มทดสอบปิด-เปิด ได้รับมอก.๑๑๐๒-๒๕๓๘ และมอก.๑๙๕๕-๒๕๕๑ จำนวน 
๕ เครื่องๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท ราคาตามท้องตลาด (ปรากฏ
ตามแผนรักษาความสงบภายใน/งานบริการรักษาความสงบภายใน) และปรากฏใน
แผนพัฒนาสี่ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔หน้า ๑๓๐  เปลี่ยนเป็น ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ไฟ
ฉุกเฉิน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องไฟฟ้าที่ใช้หลอดไฟชนิด LED EMERGENCY ใช้
หลอด LED ไมน่้อยกว่า ๖ วัตต์ ไฟฉุกเฉินมีดวงโคมไม่น้อยกว่า ๒ ดวง สามารถให้
แสงสว่างไม่น้อยกว่า ๑๐ ชั่วโมง แบตเตอรี่ขนาด ๑๒ โวลท์ ไม่น้อยกว่า ๗.๒ 
แอมป์ มีปุ่มทดสอบปิด-เปิด ได้รับมอก. ๑๙๕๕-๒๕๕๑ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๕ 
เครื่องๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท ราคาตามท้องตลาด (ปรากฏ
ตามแผนรักษาความสงบภายใน/งานบริการทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ
ภายใน) และปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี ๑๕๖๑-๒๕๖๔ หน้า ๑๓๐ เพ่ือเป็นการ
ด ำ เนิ น งาน เป็ น เป็ น ไป ด้ วยค ว าม เรี ย บ ร้ อ ยแล ะ เป็ น ไป ต าม ระ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๑ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๙ 
เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบจึงขอให้ที่ประชุมสภาได้พิจารณาด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายขันตี  มีโสภา   -  ตามท่ีเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงมานั้นไม่ทราบว่าที่ประชุมสภาเห็นเป็นเช่นไร ถ้า 
ประธานสภาเทศบาล  ไม่มีผมขอมติที่ประชุมสภาสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้ 

เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงครุภัณฑ์งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอมติที่ประชุม
สภา โปรดยกมือ 

ที่ประชุม -  มีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงครุภัณฑ์งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย  จำนวน  ๑๑  เสียง 
๔.๓  เรื่อง  สถานีตำรวจภูธรน้ำโสม ขอสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการ
ป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติดในเด็กและเยาวชน  

นายขันตี  มีโสภา   -  ระเบียบวาระท่ี ๔ ข้อ ๔.๓ เรื่อง สถานีตำรวจภูธรน้ำโสม ขอสนับสนุน 
ประธานสภาเทศบาล  งบประมาณดำเนินโครงการป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติดในเด็กและ 

เยาวชน ขอเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจง 
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นายวีระพงษ์  พรมทา  -  เรียนประธานสภาเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลปลัดเทศบาลตำบลน้ำโสม              
นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโสม ผู้อำนวยการกอง ทุกกอง และ 

ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ด้วยสถานีตำรวจภูธรน้ำโสม ได้จัดทำโครงการ ป้องกัน
การแพร่ระบาดยาเสพติดในเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียน นักศึกษา เยาวชนที่เป็นกำลังสำคัญของ
ประเทศชาติ ในอนาคต เพ่ือป้องกันเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่ ไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้อง
กับยาเสพติด อันเป็นส่วนสำคัญในการป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติด สถานี
ตำรวจน้ำโสม ในฐานะหน่วยงานหลักในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จึง
ได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น เพ่ือลดปัญหา        ยาเสพติดของเยาวชน คัดกรอง
เยาวชนที่เสพสารเสพติดให้ได้รับการฟื้นฟูบำบัดรักษา ทั้งใน และนอกสถานศึกษา 
เพ่ือเป็นการเก็บข้อมูลแหล่งที่มาของยาเสพติด ผู้ค้ายาเสพติดให้กับเยาวชน และ
นำไปสู่การขยายผลสืบสวนปราบปรามจับกุมต่อไป สถานีตำรวจภูธรน้ำโสม จึง
เรียนมายังท่านสมาชิกสภาเทศบาล เพ่ือขอรับการสนับสนุนการดำเนินงานตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป งบประมาณ ๓๕,๐๐๐ บาท อบรมเยาวชน 
นักเรียน นักศึกษาป้องกันยาเสพติด ผู้เข้าร่วมอบรม ๕๐ คน จึงขอนำเรียนในที่
ประชุมสภาเทศบาลเพื่อให้ที่ประชุมสภาได้พิจารณา ขอชี้แจงเพียง     เท่านี้ครับ 

นางสาวภักดี  พหลทัพ  - เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล  
นักบริหารงานทั่วไป  ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโสม ผู้อำนวยการกอง ทุกกอง และ 

ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในกรณีเงินอุดหนุนสถานีตำรวจภูธรน้ำโสม เราได้ตั้ง
งบประมาณไว้ในแผนงานบริหารงานทั่วไป จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท 

นายขันตี  มีโสภา   -  ตามท่ีเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงมานั้นไม่ทราบว่าที่ประชุมสภามีความเห็นเป็น 
ประธานสภาเทศบาล  เช่นไรเห็นชอบให้สนับสนุนงบประมาณเพ่ือดำเนินโครงการป้องกันการ 

แพร่ระบาดยาเสพติดในเด็กและเยาวชน  หรือไม่ ขอมติที่ประชุม         สภา
เทศบาล โปรดยกมือ 

ที่ประชุม -  มีมติเห็นชอบให้สนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการป้องกันการแพร่ระบาด
ยาเสพติดในเด็กและเยาวชน  จำนวน  ๗  เสียง 

นายขันตี  มีโสภา - ขณะนี้เวลา ๑๒.๐๐ น. ขอพักการประชุมสภา และให้เริ่มประชุมสภา 
ประธานสภาเทศบาล อีกครั้ง ในเวลา ๑๓.๐๐ น. 
 เริ่มประชุมสภาเทศบาล ในช่วงบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ น. 
นายขันตี  มีโสภา -  เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลมาครบแล้วผมขอเริ่มการประชุมสภาในช่วงบ่าย 
ประธานสภาเทศบาล ดังต่อไปนี้ 
 

๔.๔  เรื่อง  โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กปฐมวัยโรงเรียนเทศบาลตำบลน้ำ
โสม   อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 
๔.๕  เรื่อง  โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตด้านหน้าห้องน้ำเด็กปฐมวัยโรงเรียน
เทศบาลตำบลน้ำโสม  อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 
๔.๖  เรื่อง  โครงการก่อสร้างกันสาดหน้าอาคารเรียนที่ ๑ และที่ ๒ โรงเรียน
เทศบาลตำบลน้ำโสม  อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 
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๔.๗  เรื่อง  โครงการจัดทำที่แปรงฟันของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลน้ำโสม  
ตำบลน้ำโสม  อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 
๔.๘  เรื่อง  โครงการเทคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าบ้านพักครูโรงเรียนเทศบาลตำบล
น้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 
๔.๙ เรื่อง  โครงการเทคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าห้องน้ำโรงเรียนเทศบาลตำบลน้ำ
โสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 

นายขันตี  มีโสภา   - ขอเชิญเจ้าหน้าที่ ชี้แจง 
ประธานสภาเทศบาล 
ว่าที่ ร.ต.นิคม  สุดชัย  - เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  ปลัดเทศบาลตำบล     
ครู ร.ร.เทศบาลตำบลน้ำโสม น้ำโสมปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโสม  ผู้อำนวยการกอง ทุกกอง และ

ผู้เข้าร่วมประชุมสภาทุกท่าน กระผม ว่าที่ ร.ต.นิคม  สุดชัย  ตำแหน่ง ครู   ขอ
ชี้แจงรายละเอียดทั้ง ๖ โครงการดังนี้  

๔.๔ เรื่อง  โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กปฐมวัยโรงเรียนเทศบาล
ตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี  

การจัดการศึกษาเป็นสิ่งจำเป็นมากในการพัฒนาประเทศเพราะการให้
การศึกษาเป็นการพัฒนาคนซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญให้มีคุณภาพ  จุดมุ่งหมายและ
หลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒  
มาครา ๖ ระบุว่าการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม           มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่าง มีความสุข ในการ
พัฒนาและเพ่ิมพลังสมองของเด็กในวัยเรียนช่วงอายุ     
๔-๑๒ ปี  มีความจำเป็นจะต้องมีสื่อที่เป็นเครื่องเล่นสนามเพ่ือให้เด็กได้เล่นสนาม
เพ่ือให้เด็กได้เล่นเพ่ือเพ่ิมพลังสมองซึ่งเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมากในวัยเด็กทั้งยัง
เป็นการเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาของ
เด็ก 
 ๔.๕  เรื่อง  โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตด้านหน้าห้องน้ำเด็กปฐมวัย
โรงเรียนเทศบาลตำบลน้ำโสม  อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี  

เนื่องจากพ้ืนที่ของโรงเรียนมีจำกัดเมื่อเปรียบเทียบกับการให้บริการ
บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน เพ่ือใช้ในการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรม
ทางด้านการศึกษา เพ่ือตอบสนองต่อการใช้งานด้านอาคารสถานที่ จึงมีความ
จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนพ้ืนที่บางแห่งภายในโรงเรียนให้สามารถใช้จัดกิจกรรมได้
หลากหลายเทคอนกรัตลานหน้าห้องน้ำก็เป็นอีกพ้ืนที่หนึ่งสามารถบริหารจัดการ
ให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า ด้วยการเปลี่ยนพ้ืนที่สนามให้เป็นพ้ืนคอนกรีตเพื่อลด
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ปัญหาด้านโคลน น้ำขัง ฝุ่น ดังนั้นจึงควรปรับพ้ืนด้านหน้าห้องน้ำ ให้เอ้ือต่อความ
สะอาดปลอดภัยและมีประโยชน์ที่หลากหลายยิ่งขึ้น 

๔.๖  เรื่อง  โครงการก่อสร้างกันสาดหน้าอาคารเรียนที่ ๑ และที่ ๒ 
โรงเรียนเทศบาลตำบลน้ำโสม  อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี  

อาคาร ๑ อาคาร ๒ และอาคารหลังใหม่ด้านหลังโรงเรียนเทศบาลตำบล  
น้ำโสม  เป็นอาคารเรียนระดับชั้นอนุบาล อาคารระดับประถม  
ศึกษาปีที่  ๑-๖  ซึ่งนับเป็นอาคารที่มีความเพียบพร้อมด้วยสื่อวัสดุครุภัณฑ์ และ
เทคโนโลยีทางการศึกษาที่ทันสมัยใช้อำนวยความสะดวกให้ครูนักเรียนได้ศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้ตลอดระยะเวลา ๔-๕ ปีที่ผ่านมา ปัญหาของอาคารเรียนหลังนี้ที่
ครู นักเรียนประสบอยู่คือปัญหาเรื่องฝนสาดในช่วงฤดูฝน และแสงแดดส่องช่วง
กลางวัน ทั้งทางด้านระเบียบหน้าห้อง-หลังห้อง ซึ่งสร้างความลำบากให้กับครู
นักเรียนซึ่งต้องคอยเดินหลบเวลาออกนอกห้องเรียน  
และคอยทำความสะอาดอาคารอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งยังมีผลทำให้พ้ืน ผนังอาคาร
เกิดคราบสกปรก หรืออาจทำให้มีผลกระทบต่อโครงสร้างอาคาร 
ในระยะยาวได้ แม้ตามโครงสร้างอาคารจะมีกันสาดที่เป็นคอนกรีตอยู่แล้วก็ตาม 
แต่ก็ยังไม่สามารถกันฝนและแดดที่สาดส่องเข้ามาได้ทั้งหมด คณะผู้บริหาร
โดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ปรึกษาหารือกัน เพ่ือหาวิธีแก้ปัญหานี้ แต่ก็แก้
ได้ในระดับหนึ่งเท่านั้น ในปีการศึกษานี้ คณะครูและบุคลากรโรงเรียน จึงได้
ปรึกษาหารือกันว่าจะทำกันสาดบังแดด บังฝนติดตั้งที่ระเบียงของอาคาร หาก
โครงการนี้ประสบผลสำเร็จจะสามารถแก้ปัญหาฝนสาดและแดดส่องเข้าอาคารได้ 
และจะสามารถรักษาพ้ืนหรือโครงสร้างอาคารด้วย  

๔.๗  เรื่อง  โครงการจัดทำที่แปรงฟันของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบล
น้ำโสม  ตำบลน้ำโสม  อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 

โรคฟันและการผิดปกติทางช่องปากของเด็กมีหลายประการ แต่ปัญหาที่
ชัดเจนที่สุดคือ โรคฟันผุพบว่า เด็กเป็นโรคฟันผุตั้งแต่ก่อนอายุ ๑ ขวบ โรคฟันผุ
เป็นเรื่องอันตรายแต่ไม่ถึงชีวิต ซึ่งทำให้เด็กมีอาการเจ็บปวดทรมาน ทำให้เสีย
สุขภาพกายและใจ การแปรฟันที่ถูกวิธีและได้แปรฟันอย่างสม่ำเสมอ ก็เป็นส่วน
หนึ่งที่ทำให้เกิดโรคฟันผุในเด็กลดลง 
 ดังนั้น ทางโรงเรียนเทศบาลตำบลน้ำโสม จึงมีความจำเป็นในการจัดทำ
โครงการก่อสร้างที่แปรงฟันสำหรับเด็กปฐมวัยและนักเรียนชั้นประถมศึกษา เพ่ือ
ส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพฟันที่ดีและลดปัญหาของโรคฟันผุพร้อมเสริมสร้างสุขภาพ
การและใจ แต่เนื่องจากทางโรงเรียนเทศบาลตำบลน้ำโสม มีความจำเป็นและขาด
งบประมาณในการก่อสร้าง จึงจำเป็นต้องขอความอนุเคราะห์จากทางหน่วยงาน
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ต้นสังกัดเทศบาลตำบลน้ำโสม ในการสนับสนุนงบประมาณสำหรับก่อสร้างที่แปรง
ฟันสำหรับเด็กปฐมวัย 

๔.๘  เรื่อง  โครงการเทคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าบ้านพักครูโรงเรียน
เทศบาลตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 
 ปัจจุบันสภาพลานหน้าบ้านพักครู ในโรงเรียนเทศบาลตำบลน้ำโสม ยังไม่
สมบูรณ์เท่าที่ควร ซึ่งส่งผลกระทบความสะอาดและความปลอดภัยภายในโรงเรียน 
ยังติดขัดในเรื่องน้ำขังเป็นแหล่งยุงลาย 
๔.๙ เรื่อง  โครงการเทคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าห้องน้ำโรงเรียนเทศบาลตำบลน้ำ
โสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 

เนื่องจากพ้ืนที่ของโรงเรียนเทศบาลตำบลน้ำโสม มีจำกัดเมื่อเปรียบเทียบ
กับการให้บริการบุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน เพื่อใช้ในการส่งเสริม 
สนับสนุนกิจกรรมทางด้านการศึกษา เพ่ือตอบสนองต่อการใช้งานด้านอาคาร
สถานที่ จึงมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนพื้นที่ 
บางแห่งภายในโรงเรียนให้สามารถใช้จัดกิจกรรมได้หลากหลายเทพ้ืนคอนกรีตลาน
หน้าห้องน้ำก็เป็นอีกพ้ืนที่หนึ่งสามารถบริหารจัดการให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า 
ด้วยการเปลี่ยนพื้นสนามให้เป็นคอนกรีตเพ่ือลดปัญหาด้านโคลน น้ำขัง ฝุ่น ดังนั้น
จึงควรปรับพื้นด้านหน้าห้องน้ำให้เอ้ือต่อความสะอาดปลอดภัยและมีประโยชน์ที่
หลากหลายยิ่งขึ้น 
 จึงได้นำเข้าในที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำโสม  เพ่ือให้ท่านสมาชิกสภา
เทศบาลตำบลน้ำโสม ได้พิจารณา ขอบคุณครับ 

นายขวัญชัย  ขันสี  -  เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติ 
สมาชิกสภาเทศบาล  หน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโสม ผู้อำนวยการกองทุกกอง และผู้เข้าร่วม 

ประชุมทุกท่าน  กระผมนายขวัญชัย  ขันสี ตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำ
โสม เขตเลือกตั้งที่ ๒ ตามที่ได้ตรวจดูเอกสารโครงการก็เป็นโครงการที่ดี ต่อการ
พัฒนาโรงเรียนและเพ่ือสุขภาพเด็กนักเรียน แต่ผมสงสัยที่ตัวหนังสือโครงการ ไม่มี
ผู้อำนวยการโรงเรียนเห็นชอบโครงการ ไม่มีลายมีชื่อผู้อำนวยการกองการศึกษา
เป็นผู้เห็นชอบโครงการ มีแต่ประธานกรรมการสถานศึกษา เป็นผู้อนุมัติ และคณะ
ครูเป็นผู้เห็นชอบโครงการ ขอสอบถามเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 

นางสาวอรวรรณ  ชื่นวานร -  เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  ปลัดเทศบาลตำบล     
นักบริหารการศึกษา น้ำโสมปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโสม  ผู้อำนวยการกอง ทุกกอง และ

ผู้เข้าร่วมประชุมสภาทุกท่าน ตามที่ว่าที่ ร.ต.นิคม  สุดชัย ตำแหน่งครูโรงเรียน
เทศบาลตำบลน้ำโสม ได้ชี้แจงโครงการมานั้น จะใช้เงินสะสมของเทศบาลและเงิน
สะสมของโรงเรียน สำหรับข้อที่ ๔.๖  เรื่อง  โครงการก่อสร้างกันสาดหน้าอาคาร
เรียนที่ ๑ และที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลตำบล    น้ำโสม  อำเภอน้ำโสม จังหวัด
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อุดรธานี  และข้อที่ ๔.๗  เรื่อง  โครงการจัดทำที่แปรงฟันของนักเรียนโรงเรียน
เทศบาลตำบลน้ำโสม  ตำบลน้ำโสม  อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี สามารถใช้
เงินสะสมของโรงเรียนได้ โครงการที่จะดำเนินการได้ต้องนำเข้าแผนพัฒนา ๔ ปี 
ก่อน ขอความเห็นชอบจากกรรมการสถานศึกษา และบรรจุเข้าแผนของเทศบาล
ต่อผู้อำนวยการกอง และขออนุมัติต่อนายกเทศบาลตำบลน้ำโสม  จึงสามารถ
ดำเนินการได้  ขอชี้แจงเพียงเท่านี้ค่ะ 

นางพรทิพย์  เรืองเศรษฐี -  เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติ 
ผู้อำนวยการกองคลัง หน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโสม ผู้อำนวยการกองทุกกอง และผู้เข้าร่วม 

ประชุมทุกท่าน ขอสอบถามผู้ที่เสนอโครงการในวันนี้ไม่ทราบว่ามีวัตถุประสงค์
อะไร 

๑. เพ่ืออะไร เพ่ือทราบหรือเพ่ืออะไร 
๒. อำนาจผู้อนุมัติโครงการไม่มี แบบปร.๔ แบบปร.๕ ไม่มี 
๓. อยู่ในแผนหรือไม่ 
๔. จะใช้งบจากที่ไหน 

ซึ่งทั้งสภาไม่ทราบว่าจะให้สภาอนุมัติอย่างไรเมื่องบประมาณไม่มีเห็นควรให้
พิจารณาในคราวหน้าเนื่องจากเอกสารไม่ครบและงบประมาณยังไม่มี 

นางสาวอรวรรณ  ชื่นวานร -  เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  ปลัดเทศบาลตำบล     
นักบริหารการศึกษา น้ำโสมปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโสม  ผู้อำนวยการกอง ทุกกอง และ

ผู้เข้าร่วมประชุมสภาทุกท่าน ข้อ ๔.๖ เรื่อง  โครงการก่อสร้าง         
กันสาดหน้าอาคารเรียนที่ ๑ และที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลตำบลน้ำโสม  อำเภอน้ำ
โสม จังหวัดอุดรธานี สามารถใช้งบซ่อมแซมของโรงเรียนได้ 

นางเยาวรัตน์  บุญแสง -  เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  ปลัดเทศบาลตำบล     
สมาชิกสภาเทศบาล น้ำโสมปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโสม  ผู้อำนวยการกอง ทุกกอง และ

ผู้เข้าร่วมประชุมสภาทุกท่าน ตามที่ว่าที่ ร.ต.นิคม  สุดชัย ตำแหน่งครูโรงเรียน
เทศบาลตำบลน้ำโสม ได้ชี้แจงโครงการมานั้น เป็นโครงการที่จำเป็นและเร่งด่วน
เห็นควรให้สมาชิกสภาเทศบาลได้พิจารณาให้จ่ายขาดเงินสะสม 

นายขันตี  มีโสภา - มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะเสนออีกหรือไม่ถ้าไม่มี ผมขอมติทั้ง ๖  
ประธานสภาเทศบาล โครงการพร้อมกัน ท่านสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบให้เลื่อน โครงการที่    ว่าที่ 

ร.ต.นิคม  สุดชัย ตำแหน่งครูโรงเรียนเทศบาลตำบลน้ำโสม ได้เสนอ มานั้น คือ  
ข้อ  ๔.๔  เรื่อง  โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กปฐมวัยโรงเรียน

เทศบาลตำบลน้ำโสม   อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 
ข้อ  ๔.๕  เรื่อง  โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตด้านหน้าห้องน้ำเด็ก

ปฐมวัยโรงเรียนเทศบาลตำบลน้ำโสม  อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 
ข้อ  ๔.๖  เรื่อง  โครงการก่อสร้างกันสาดหน้าอาคารเรียนที่ ๑  
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และท่ี ๒ โรงเรียนเทศบาลตำบลน้ำโสม  อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 
ข้อ  ๔.๗  เรื่อง  โครงการจัดทำที่แปรงฟันของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล

ตำบลน้ำโสม  ตำบลน้ำโสม  อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 
ข้อ  ๔.๘  เรื่อง  โครงการเทคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าบ้านพักครูโรงเรียน

เทศบาลตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 
ข้อ  ๔.๙ เรื่อง  โครงการเทคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าห้องน้ำโรง เรียน

เทศบาลตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 
 สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณาโครงการดังกล่าวขอมติที่

ประชุมสภา  โปรดยกมือ 
ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณาโครงการดังกล่าว จำนวน ๑๐ เสียง 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืนๆ 
  ๕.๕  เรื่อง การจัดตั้งสำนัก/กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมขององค์กร 
  ปกครองส่วนท้องถิ่น 
นายขันตี  มีโสภา   -  ขอเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจง 
ประธานสภาเทศบาล 
นายณัฐพงศ์  ขจราม  -  ท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำโสม ปลัดเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่  และผู้ เช้าร่วมประชุมสภา ด้วยเทศบาลได้รับหนังสือจากสำนักงาน ก.จ. 
นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโสม  ก.ท. และ ก.อบต. แจ้ง เรื่องการจัดตั้งสำนัก/กองสาธารณสุขและ 

สิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเสนอให้คณะกรรมการ 
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นแล้วตากรณี พิจารณาให้ความเห็นชอบในการ
จัดตั้งหรือปรับปรุงสำนักหรือกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับภารกิจ
ด้านสาธารณสุขดังกล่าว และรองรับการถ่ายโอนภารกิจ    โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้นำเรียนเข้าในที่
ประชุมสภาเพ่ือให้ที่ประชุมสภาได้รับทราบถึงปัญหา 
การรับถ่ายโอนภารกิจมีท้ังส่วนดีและไม่ดี ส่วนดีเราสามารถบริหารจัดการได้ ส่วน
ไม่ดีเราไม่มีความรู้รองรับ เมื่อทางเทศบาลรองรับเขาถ่ายโอนมาแต่โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) บุคลากรไม่มาก็ลำบากกองสาธารณสุขฯ 

นางธนพร  ฤทธิ์อ้วน  -  เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  ปลัดเทศบาลตำบล     
สมาชิกสภาเทศบาล  น้ำโสมปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโสม  ผู้อำนวยการกอง ทุกกอง และ

ผู้เข้าร่วมประชุมสภาทุกท่าน ไม่ทราบว่าการอุดหนุนไฟฟ้ามีบ้านไหนบ้าง  
นางสาวภักดี  พหลทัพ  -  เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  ปลัดเทศบาลตำบล     
นักบริหารงานทั่วไป น้ำโสมปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโสม  ผู้อำนวยการกอง ทุกกอง และ

ผู้เข้าร่วมประชุมสภาทุกท่านเงินอุดหนุนไฟฟ้า ดังนี้ 
  ๑,  บ้านโนนบก หมู่ที่ ๑๔ จำนวน ๖๐๐,๐๐๐  บาท 

๒. บ้านโคกน้อย  หมู่ที่ ๘  จำนวน  ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
      ๓.บ้านน้ำปด  หมู่ที่ ๓   จำนวน  ๖๕,๐๐๐ บาท 
    รวมทั้งสิ้น  ๑,๑๖๕,๐๐๐  บาท 
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นายขันตี  มีโสภา   -  ที่ประชุมมีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณทางท่าน 
ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำโสม ผู้อำนวยการกองทุกกองและผู้เข้าร่วม 

ประชุมทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมสภาในวันนี้และทำให้การประชุมสภาในครั้งนี้
สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ผมขอปิดการประชุม 

เลิกประชุมเวลา   ๑๔.๓๐ น. 
 

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

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

 
(ลงชื่อ)     ขันตี   มีโสภา  ผู้รับรองรายงานการประชุม 

              (นายขันตี    มีโสภา) 
     ตำแหน่ง   ประธานสภาเทศบาลตำบลน้ำโสม 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
(ลงชื่อ)    คำพัน   ภูหนององค์    ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
          (นายคำพัน  ภูหนององค์) 
 
(ลงชื่อ)  ปริญญา   ศรีบุญเรือง กรรมการ 
          (นายปริญญา   ศรีบุญเรือง 
 
 (ลงชื่อ)    สุขสัญ   ดีลุนชัย กรรมการ 
         (นายสุขสัญ   ดีลุนชัย) 
 
(ลงชื่อ)   เจตสิก  เทพบุปผา กรรมการ 
         (นายเจตสิก  เทพบุปผา) 
 
(ลงชื่อ)    ธนพร   ฤทธิ์อ้วน กรรมการ/เลขานุการ 
        (นางธนพร   ฤทธิ์อ้วน) 
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สำเนา 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำโสมสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓   

 ครั้งที่ ๓  ประจำปี ๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒    

ณ    ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำโสม   
........................................................ 

เวลา  ๐๙.๓๐ น. 
ผู้มาประชุม 

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

ผู้ไม่มาประชุม 
๑.นายสุนี     สนสุรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำโสม 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

๑.นางสาวภักด ี  พหลทัพ  นักบริหารงานทั่วไป 
๒.นางพรทิพย์  เรืองเศรษฐี ผู้อำนวยการกองคลัง 
๓.นายสุภกิจ  รติวีรภัทรกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข 
๔.นายจักรินทร์  เรืองศรี  นักบริหารงานช่าง 
๕.นางอมรรัตน์  บงบุตร  นักพัฒนาชุมชน 
๖.นางสาวอรวรรณ ชื่นวานร  นักบริหารการศึกษา 
๗.นางณุภัทรณีย์ มิ่งเมือง  หัวหน้าสำนักปลัด 
๘.นายวีระพงษ์  พรมทา  นักจัดการงานทั่วไป 
๙.นายสมัย  คำมูล  ผู้ใหญ่บ้านโพน บ้านหมู่ที่ ๔ 
๑๐.นางสาวอภิสรา คะดุลย์  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
๑๑.นายไชย์วัตธ ์  มูลเสนา  เจ้าพนักงานธุรการ 
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เริ่มประชุมเวลา    ๐๙.๓๐   น. 
นายณัฐพงศ์   ขจรนาม     -  วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำโสม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓   
ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาฯ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำโสม มาครบองค์ 

ประชุมแล้ว ขอเชิญ ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลน้ำโสม ได้จุดธูปเทียนเพื่อ
บูชาพระรัตนตรัยและเปิดการประชุมสภาตามระเบียบวาระต่อไป 

นายขันตี  มีโสภา   -  เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลครบองค์ประชุมสภาแล้วผมขอเปิดประชุมสภา            
ประธานสภาเทศบาล การประชุมสภาในครั้งนี้ เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่  ๓ ครั้งที่  ๓ 

ประจำปี ๒๕๖๒  เพ่ือให้ที่ประชุมสภาได้ร่วมกันพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระ
การประชุมสภาดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายขันตี   มีโสภา  -  ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำโสม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓  
ประธานสภาเทศบาล ครั้งที่  ๓  ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสภา

เทศบาลตำบลน้ำโสม ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำโสม ได้ปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗
และแก้ไข้เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ อย่างเคร่งครัด  

ที่ประชุม   -  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
นายขันตี  มีโสภา -  ระเบียบวาระท่ีสองเรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
ประธานสภาเทศบาล  ขอให้สมาชิกสภาเทศบาล ได้ตรวจดูรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล 

น้ำโสม  สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ ว่าเป็นไปตามที่ได้ประชุม
สภาเทศบาลตำบลน้ำโสม เมื่อวันที่ ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๒ หรือไม่ มีสมาชิกสภา
ท่านใดท่ีจะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมหรือไม่ ขอเชิญครับ 

นายคำพัน   ภูหนององค ์  -  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการกองทุกกอง 
สมาชิกสภาเทศบาล  และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายคำพัน  ภูหนององค์ สมาชิกสภา

เทศบาลตำบลน้ำโสม เขตเลือกตั้งที่ ๒ ในฐานะประธานกรรมการตรวจรายงาน
การชุม ขอให้ที่ประชุมสภาตรวจดูรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำโสม 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ขอแก้ไขหน้าที่ ๔ 
งบกลาง ๙,๘๒๙,๑๓๓.๑๖ บาท ขอแก้ไขเป็น ๙,๘๒๙,๑๓๓.๖๑ บาท หน้าที่ ๕ 
(๕) มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ๖,๒๕๗,๘๔๓ บาท ขอ
แก้ไขเป็น ๖,๒๕๗,๘๔๒ บาท หน้าที่ ๑๘ ข้อ ๔.๗ การแปรฟัน ขอแก้ไขเป็นการ
แปรงฟัน ข้อ ๔.๗ บรรทัดที่ ๑๑ สุขภาพการและใจ ขอแก้ไขเป็นสุขภาพกายและ
ใจ ข้อ ๔.๘ บรรทัดที่ ๓ ลานหน้าบ้าพักครู ขอแก้ไขเป็นลานหน้าบ้านพักครู 
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หน้าที่ ๑๙ ข้อ ๑ เพ่ือทราบหรือเพ่ือไร ขอแก้ไขเป็นเพ่ือทราบหรือเพ่ืออะไร ขอ
แก้ไขเพียงเท่านี้ครับ 

นางธนพร  ฤทธิ์อ้วน   เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 
สมาชิกสภาเทศบาล นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโสม  ผู้อำนวยการกองทุกกองและผู้เข้าร่วมประชุมทุก

ท่าน หน้าที่ ๒๑ ข้อที่ ๑ บรรทัดที่ ๑ แล้วตากรณี ขอแก้ไขเป็นแล้วแต่กรณี  และ
หน้าที่ ๒๑  ข้อที่ ๑ บ้านโนบก ขอแก้ไขเป็นบ้านโนนบก       ขอแก้ไขเพียงเท่านี้
ค่ะ 

นายพศิน  นันทกุล  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 
สมาชิกสภาเทศบาล นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโสม  ผู้อำนวยการกองทุกกองและผู้เข้าร่วมประชุมทุก

ท่าน กระผมนายพศิน  นันทกุล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำโสม เขตเลือกตั้งที่ ๒ 
ตามที่ได้ตรวจดูรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำโสม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ 
ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ แล้วนั้น เห็นควรแก้ไข
หน้าที่ ๑ ผู้เข้าร่วมประชุม ลำดับที่ ๑๖    
นายบุญเสนอง ไกลเมือง ขอแก้ไขเป็นนายบุญสนอง ไกลเมือง และหน้าที่ ๔ นาย
ณัฐพงศ์  ขจราม ขอแก้ไขเป็นนายณัฐพงศ์  ขจรนาม ขอแก้ไขเพียงเท่านี้ครับ 

นายคำพัน  ภูหนององค์  -  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโสม  ผู้อำนวยการกองทุกกองและผู้เข้าร่วม

ประชุมทุกท่าน ขอชี้แจงเรื่องการแก้ไขรายงานการประชุมสภาเทศบาล ขอให้
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเมื่อแก้ไขรายงานการประชุมสภาแล้วขอให้ส่งให้กรรมการ
ตรวจรายงานการประชุมอีกครั้ง   

นายขันตี  มีโสภา            -  ที่ประชุมสภามีท่านใดที่จะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ถ้าไม่มีผมขอมติ 
ประธานสภาเทศบาล ที่ประชุมสภาเทศบาลรับรองรายงาการประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำโสม สมัย

สามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ขอมติที่
ประชุมสภา โปรดยกมือ 

ที่ประชุม -  มีมติเห็นชอบรับรองรายงาการประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำโสม   สมัยสามัญ 
สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑๐ 
เสียง  

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง  เพื่อทราบ 
๓.๑  เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการกิจการนอกเขตเทศบาลตำบลน้ำโสม 

นายขันตี  มีโสภา -  ระเบียบวาระท่ี ๓ ข้อ ๓.๑ เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการกิจการนอกเขต 
ประธานสภาเทศบาล  เทศบาล ตามหนังสือที่ อด ๐๐๒๓.๔/๑๓๕๒๗ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม  

๒๕๖๒ เรื่อง อนุมัติดำเนินการกิจการนอกเขตเทศบาล ตามที่อำเภอน้ำโสมแจ้งว่า 
เทศบาลตำบลน้ำโสม ได้มีหนังสือขอให้พิจารณาอนุมัติการดำเนินกิจการนอกเขต
เทศบาลเพ่ือจะดำเนินโครงการสร้างเมรุ  ณ  วัดป่าบ้านโพน ซึ่งได้ผ่านความ
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เห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลน้ำโสม และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโสม
แล้ว บัดนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้อนุมัติดำเนินการกิจการนอกเขตเทศบาล
ตำบลน้ำโสม แล้วจึงขอแจ้งให้ที่ประชุมสภาได้รับทราบ 

ที่ประชุม   -  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๔  -  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

๔.๑  เรื่อง  พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๓ วาระท่ีสอง ขั้นแปรญัตติ และวาระที่สาม     ขั้นลงมติ 

นายขันตี  มีโสภา   -  ระเบยีบวาระท่ี ๔ ข้อ ๔.๑ พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาเทศบาล  ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ วาระท่ีสอง ขั้นแปรญัตติ และวาระ       

ที่สามขั้นลงมต ิขอเชิญท่านประธานกรรมการแปรญัตติชี้แจง 
นายขวัญชัย  ขันสี  -  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโสม  ผู้อำนวยการกองทุกกองและผู้เข้าร่วม

ประชุมทุกท่าน ตามท่ีผู้บริหารได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือขอความเห็นชอบต่อสภาเทศบาลตำบลน้ำโสม ใน
การประชุมสภาสภาเทศบาลตำบลน้ำโสม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ 
๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำโสม และสภาเทศบาล
ตำบลล้ำโสม ได้พิจารณา    และมีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓ ในวาระที่ ๑ และได้กำหนดระยะเวลา
ในการเสนอคำแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นเวลา ๓ วัน ระหว่างวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ -๒๐ สิงหาคม 
๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำโสม 
และกำหนดวันประชุมเพ่ือพิจารณาคำเสนอขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  
งบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ในวันที่ ๒๖ สิงหาคม 
๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องปฏิบัติงานนายกเทศมนตรีตำบลน้ำโสม เนื่องจาก
ห้องประชุมสภาเทศบาลติดภาระการซ้อมรับใบประกาศของโรงเรียนผู้สูงอายุ  ใน
ห้วงระยะเวลาที่ผ่านปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลหรือผู้บริหาร ยื่นคำขอแปร
ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แต่
ประการใดอาศัยอำนาจตามความแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ 
๑๑๐ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการและส่งให้คณะกรรมการ
แปรญัตติตามข้อ ๔๙ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่าง
ข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมพร้อมทั้งรายงานย่อ ยื่นต่อ
ประธานสภาท้องถิ่น รายงานย่อตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องระบุได้ว่ามีหรือไม่มี
การแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนใดหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการ
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แปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้น เป็น ประการใด การสงวนความเห็นของ
กรรมการแปรญัตติตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติ ที่ประชุมคณะกรรมการแปร
ญัตติร่างเทศบัญญัติ ได้ประชุมพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ และขอสรุปไม่มีการแก้ไขเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ แต่อย่างใด ขอชี้แจงเพียงเท่านี้ครับ 

นายขันตี  มีโสภา   - ตามท่ีประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาเทศบาล ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ได้รายงานผลการแปรญัตติมานั้นไม่ทราบว่าที่

ประชุมสภาเห็นเป็นเช่นไร เห็นชอบตามที่ประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้
รายงานผลการแปรญัตติหรือไม่ ขอมติที่ประชุมสภา สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด
เห็นชอบตามที่ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ได้รายงานผลการแปรญัตติ โปรด
ยกมือ 

ที่ประชุม -  เห็นชอบตามที่ประธานกรรมการแปรญัตติได้รายงานผลการแปรญัตติจำนวน  
๑๐  เสียง 

นายขันตี  มีโสภา -  ขณะนี้เวลา ๑๒.๐๐ น. ขอพักการประชุมสภา และให้มีการประชุมสภา 
ประธานสภาเทศบาล อีกครั้งในเวลา ๑๓.๐๐ น. 
 เริ่มประชุมสภาช่วงบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ น.    
นายขันตี  มีโสภา   -  การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฉบับนี้ ได้ผ่านขั้นตอน 
ประธานสภาเทศบาล  ของการพิจารณาในวาระท่ี ๒ ขั้นแปรญัตติ เป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปเป็น 

การพิจารณาในวาระที่ ๓ ขั้นลงมติ การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ วาระที่ ๓ ขั้นลงมติว่าที่ประชุมสภา
เทศบาลจะมีมติให้ร่างเทศบัญญัติฉบับนี้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ได้หรือไม่ ต่อไปเป็นการขอมติ
ที่ประชุมสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลท่าน 
ใดเห็นชอบให้ร่างเทศบัญญัติฉบับนี้ ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ขอมติที่ประชุม โปรดยกมือ  

ที่ประชุม -  มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๓  จำนวน  ๑๐  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืนๆ 
นายนายขันตี  มีโสภา  -  ที่ประชุมมีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณทางท่าน 
ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำโสม ผู้อำนวยการกองทุกกองและผู้เข้าร่วม 

ประชุมทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมสภาในวันนี้และทำให้การประชุมสภาในครั้งนี้
สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ผมขอปิดการประชุม 
 
 
 



210 

 

 

เลิกประชุมเวลา   ๑๔.๓๐ น. 
 

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

 
     (ลงชื่อ)   ณัฐพงศ์     ขจรนาม ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
               (นายณัฐพงศ์   ขจรนาม) 
     ตำแหน่ง   เลขานุการสภาเทศบาลตำบลน้ำโสม 
 
     (ลงชื่อ)       ขันตี   มีโสภา ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                (นายขันตี    มีโสภา) 
     ตำแหน่ง   ประธานสภาเทศบาลตำบลน้ำโสม 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
(ลงชื่อ)   คำพัน  ภูหนององค์   ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
          (นายคำพัน   ภูหนององค์) 
 
 (ลงชื่อ)    ปริญญา  ศรีบุญเรือง กรรมการ 
         (นายปริญญา  ศรีบุญเรือง) 

 
(ลงชื่อ)      สุขสัญ  ดีลุนชัย กรรมการ 
            (นายสุขสัญ  ดีลุนชยั) 
 
(ลงชื่อ)     เจตสิก   เทพบุปผา   กรรมการ 
           (นายเจตสิก  เทพบุปผา) 
 
(ลงชื่อ)     ธนพร   ฤทธิ์อ้วน กรรมการ/เลขานุการ 
          (นางธนพร  ฤทธิ์อ้วน) 


