










ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลทาอุเทน

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นของเทศบาลตําบลทาอุเทน จะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณราย
จายประจําปตอสภาเทศบาลตําบลทาอุเทนอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทองถิ่นเทศบาลตําบลทาอุเทน 
จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการ
ดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 30,259,064.00 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 37,970,258.69 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 13,336,846.64 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 
บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 13 โครงการ รวม 3,268,780.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 18,591,813.29 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 องค์กรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.1 รายรับจริง จํานวน 49,007,310.75 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 854,884.39 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 2,291,771.40 บาท

หมวดรายไดจากทรัพย์สิน จํานวน 1,157,866.94 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 31,358.33 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 27,000.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 23,209,490.95 บาท

หมวดเงินอุดหนุน จํานวน 21,434,938.74 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 0.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 42,821,902.36 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 11,555,063.24 บาท

งบบุคลากร จํานวน 15,869,645.73 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 12,274,721.80 บาท

งบลงทุน จํานวน 671,900.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 2,450,571.59 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 2,956,184.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 2,979,000.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลทาอุเทน
อําเภอทาอุเทน  จังหวัดนครพนม

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 654,986.93 1,099,200.00 1,349,200.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

1,153,301.84 1,625,300.00 1,375,300.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 1,406,695.18 1,603,300.00 1,603,300.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 52,100.85 230,000.00 230,000.00

หมวดรายได้จากทุน 1,866.00 0.00 0.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 3,268,950.80 4,557,800.00 4,557,800.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 23,299,962.42 25,930,000.00 25,930,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

23,299,962.42 25,930,000.00 25,930,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน 20,046,445.04 20,812,500.00 20,812,500.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

20,046,445.04 20,812,500.00 20,812,500.00

รวม 46,615,358.26 51,300,300.00 51,300,300.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลทาอุเทน
อําเภอทาอุเทน  จังหวัดนครพนม

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 11,470,025.10 11,567,590.00 12,347,500.00

งบบุคลากร 14,649,460.20 18,049,580.00 19,292,520.00

งบดําเนินงาน 13,053,634.83 14,825,130.00 13,990,980.00

งบลงทุน 2,246,100.00 4,088,000.00 3,110,300.00

งบเงินอุดหนุน 2,537,551.15 2,770,000.00 2,559,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 43,956,771.28 51,300,300.00 51,300,300.00





บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตําบลท่าอุเทน
อําเภอท่าอุเทน  จังหวัดนครพนม

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 15,551,100

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,656,700

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 7,315,880

แผนงานสาธารณสุข 2,295,840

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 226,080

แผนงานเคหะและชุมชน 4,862,860

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 90,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 410,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6,044,340

แผนงานการพาณิชย์ 500,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 12,347,500

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 51,300,300



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลทาอุเทน

อําเภอทาอุเทน  จังหวัดนครพนม

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 12,347,500 12,347,500
    งบกลาง 12,347,500 12,347,500

หน้า : 1/8



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง
งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 8,348,280 2,324,160 416,160 11,088,600
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,848,320 0 0 2,848,320

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 5,499,960 2,324,160 416,160 8,240,280

งบดําเนินงาน 2,907,000 1,451,000 0 4,358,000
    คาตอบแทน 295,000 55,000 0 350,000

    คาใช้สอย 1,532,000 296,000 0 1,828,000

    คาวัสดุ 270,000 1,100,000 0 1,370,000

    คาสาธารณูปโภค 810,000 0 0 810,000

งบลงทุน 47,500 16,000 11,000 74,500
    คาครุภัณฑ์ 47,500 16,000 11,000 74,500

งบเงินอุดหนุน 30,000 0 0 30,000
    เงินอุดหนุน 30,000 0 0 30,000

รวม 11,332,780 3,791,160 427,160 15,551,100

หน้า : 2/8



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน
งานเทศกิจ

งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รวม

งบบุคลากร 557,100 0 0 557,100
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 557,100 0 0 557,100

งบดําเนินงาน 672,000 57,600 370,000 1,099,600
    คาใช้สอย 672,000 0 170,000 842,000

    คาตอบแทน 0 57,600 0 57,600

    คาวัสดุ 0 0 200,000 200,000

รวม 1,229,100 57,600 370,000 1,656,700

หน้า : 3/8



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 1,656,720 779,280 2,436,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,656,720 779,280 2,436,000

งบดําเนินงาน 1,049,000 1,744,380 2,793,380
    คาตอบแทน 10,000 0 10,000

    คาใช้สอย 762,000 652,140 1,414,140

    คาวัสดุ 147,000 1,092,240 1,239,240

    คาสาธารณูปโภค 130,000 0 130,000

งบลงทุน 7,500 0 7,500
    คาครุภัณฑ์ 7,500 0 7,500

งบเงินอุดหนุน 0 2,079,000 2,079,000
    เงินอุดหนุน 0 2,079,000 2,079,000

รวม 2,713,220 4,602,660 7,315,880

หน้า : 4/8



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 1,659,840 0 1,659,840
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,659,840 0 1,659,840

งบดําเนินงาน 266,000 180,000 446,000
    คาตอบแทน 116,000 0 116,000

    คาใช้สอย 130,000 80,000 210,000

    คาวัสดุ 20,000 100,000 120,000

งบเงินอุดหนุน 0 190,000 190,000
    เงินอุดหนุน 0 190,000 190,000

รวม 1,925,840 370,000 2,295,840
แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 226,080 226,080
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 226,080 226,080

รวม 226,080 226,080

หน้า : 5/8



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าและประปา งานสวนสาธารณะ
งานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล
รวม

งบบุคลากร 0 0 0 802,560 802,560
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 802,560 802,560

งบดําเนินงาน 280,000 830,000 464,000 2,244,000 3,818,000
    คาใช้สอย 100,000 480,000 384,000 2,014,000 2,978,000

    คาวัสดุ 30,000 350,000 80,000 230,000 690,000

    คาสาธารณูปโภค 150,000 0 0 0 150,000

งบลงทุน 0 0 9,000 33,300 42,300
    คาครุภัณฑ์ 0 0 9,000 33,300 42,300

งบเงินอุดหนุน 0 200,000 0 0 200,000
    เงินอุดหนุน 0 200,000 0 0 200,000

รวม 280,000 1,030,000 473,000 3,079,860 4,862,860

หน้า : 6/8



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 90,000 90,000
    คาใช้สอย 90,000 90,000

รวม 90,000 90,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 20,000 330,000 350,000
    คาใช้สอย 20,000 330,000 350,000

งบเงินอุดหนุน 0 60,000 60,000
    เงินอุดหนุน 0 60,000 60,000

รวม 20,000 390,000 410,000

หน้า : 7/8



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 2,522,340 0 2,522,340
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,522,340 0 2,522,340

งบดําเนินงาน 196,000 340,000 536,000
    คาตอบแทน 60,000 0 60,000

    คาใช้สอย 136,000 340,000 476,000

งบลงทุน 0 2,986,000 2,986,000
    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 0 2,986,000 2,986,000

รวม 2,718,340 3,326,000 6,044,340
แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานตลาดสด รวม

งบดําเนินงาน 500,000 500,000
    คาใช้สอย 350,000 350,000

    คาสาธารณูปโภค 150,000 150,000

รวม 500,000 500,000

หน้า : 8/8





รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลทาอุเทน
อําเภอทาอุเทน  จังหวัดนครพนม

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 946,747.00 6,600.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 18,593.40 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 0.00 108,125.93 599,200.00 8.34 % 649,200.00
     ภาษีป้าย 482,159.28 540,261.00 500,000.00 40.00 % 700,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 1,447,499.68 654,986.93 1,099,200.00 1,349,200.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 3,918.80 8,848.34 4,000.00 0.00 % 4,000.00
     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 157,650.00 160,050.00 146,000.00 0.00 % 146,000.00
     คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงสถานที่
จําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร

16,900.00 22,100.00 22,000.00 0.00 % 22,000.00

     คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิว เพื่อ
การโฆษณา

0.00 0.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 5,850.00 5,180.00 7,200.00 0.00 % 7,200.00
     คาธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9 161,280.00 663,360.00 1,000,000.00 -28.00 % 720,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 15,786.00 10,756.50 20,000.00 0.00 % 20,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 1,230.00 1,120.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง 8,000.00 11,700.00 10,400.00 0.00 % 10,400.00
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     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 90,200.00 171,800.00 170,000.00 17.65 % 200,000.00
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 8,600.00 9,800.00 75,000.00 0.00 % 75,000.00
     คาปรับการผิดสัญญา 43,067.00 13,052.00 60,000.00 0.00 % 60,000.00
     คาใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 0.00 0.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

46,100.00 63,900.00 56,000.00 0.00 % 56,000.00

     คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

6,400.00 4,000.00 7,000.00 0.00 % 7,000.00

     คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 0.00 0.00 30,000.00 0.00 % 30,000.00
     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 850.00 670.00 700.00 0.00 % 700.00
     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง 9,195.00 6,965.00 6,000.00 0.00 % 6,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 575,026.80 1,153,301.84 1,625,300.00 1,375,300.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     คาเชาหรือบริการ 1,366,120.00 1,052,615.00 1,095,000.00 0.00 % 1,095,000.00
     ดอกเบี้ย 361,284.90 354,080.18 508,300.00 0.00 % 508,300.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 1,727,404.90 1,406,695.18 1,603,300.00 1,603,300.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     เงินที่มีผูอุทิศให 0.00 0.85 0.00 0.00 % 0.00
     คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง 10,500.00 25,500.00 80,000.00 0.00 % 80,000.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 29,440.00 26,600.00 150,000.00 0.00 % 150,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 39,940.00 52,100.85 230,000.00 230,000.00
หมวดรายได้จากทุน
     คาขายทอดตลาดทรัพย์สิน 17,760.00 1,866.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 17,760.00 1,866.00 0.00 0.00
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หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต์ 210,476.76 214,225.20 500,000.00 0.00 % 500,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 17,035,165.37 15,826,466.03 17,000,000.00 0.00 % 17,000,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 1,791,752.84 1,780,182.98 2,500,000.00 0.00 % 2,500,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 23,178.10 50,336.50 50,000.00 0.00 % 50,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 4,271,617.76 3,725,037.71 4,000,000.00 0.00 % 4,000,000.00
     คาภาคหลวงแร 34,367.41 31,980.35 100,000.00 0.00 % 100,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 37,662.17 33,067.65 80,000.00 0.00 % 80,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

2,029,180.00 1,638,666.00 1,700,000.00 0.00 % 1,700,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 25,433,400.41 23,299,962.42 25,930,000.00 25,930,000.00
หมวดเงินอุดหนุน
     เงินอุดหนุนทั่วไป 19,452,151.86 20,046,445.04 20,812,500.00 0.00 % 20,812,500.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 19,452,151.86 20,046,445.04 20,812,500.00 20,812,500.00
รวมทุกหมวด 48,693,183.65 46,615,358.26 51,300,300.00 51,300,300.00
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

คาชําระหนี้เงินกู 2,225,496.29 2,292,261.18 2,411,300 2.19 % 2,464,000

คาชําระดอกเบี้ย 765,384.6 698,619.71 524,900 -11.41 % 465,000

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 105,308 131,865 115,940 45.77 % 169,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 4,466 0 6,700 19.4 % 8,000

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 5,746,100 6,004,000 6,045,600 11.69 % 6,752,400

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,240,800 1,204,800 1,228,800 7.81 % 1,324,800

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ 12,000 12,000 12,000 0 % 12,000

เงินสํารองจาย 137,000 337,700 180,000 66.67 % 300,000

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 0 100 % 618,300

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลทาอุเทน
อําเภอทาอุเทน    จังหวัดนครพนม
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เงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญขาราชการ
ถายโอน (ช.ค.บ.)

0 0 0 100 % 18,500

เงินชวยพิเศษผูรับบํานาญขาราชการถาย
โอน

0 0 0 100 % 1,000

- เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลตําบลทาอุเทน

120,000 0 0 0 % 0

- เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลตําบลทาอุเทน      0 120,000 120,000 -100 % 0

คาใชจายเกี่ยวกับการจราจร 0 0 0 100 % 50,000

คาใชจายเกี่ยวกับการจราจร      
0 2,760 50,000 -100 % 0

คาบํารุงสันนิบาตแหงประเทศไทย 45,206.41 0 0 100 % 44,500

คาบํารุงสันนิบาตแหงประเทศไทย      
0 46,322.89 49,330 -100 % 0

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลตําบลทาอุเทน

0 0 0 100 % 120,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่น (กบท.)

602,824 602,824.32 928,300 -100 % 0

เงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญขาราชการถาย
โอน

16,236 16,236 18,420 -100 % 0

เงินชวยพิเศษผูรับบํานาญขาราชการถายโอน 636 636 1,000 -100 % 0
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รวมงบกลาง 11,021,457.3 11,470,025.1 11,692,290 12,347,500
รวมงบกลาง 11,021,457.3 11,470,025.1 11,692,290 12,347,500
รวมงบกลาง 11,021,457.3 11,470,025.1 11,692,290 12,347,500

รวมแผนงานงบกลาง 11,021,457.3 11,470,025.1 11,692,290 12,347,500
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น

721,162 709,920 573,760 26.49 % 725,760

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 178,690 175,500 180,000 0 % 180,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 178,690 175,500 180,000 0 % 180,000

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

200,160 207,360 207,360 0 % 207,360

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

1,354,680 1,313,280 1,248,500 24.57 % 1,555,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,633,382 2,581,560 2,389,620 2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 3,186,071 3,420,039 3,844,600 3.34 % 3,972,840
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

1,000 1,795 0 0 % 0

เงินประจําตําแหนง 232,451 288,000 288,000 0 % 288,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 540,490 797,368.8 1,085,800 8.9 % 1,182,480

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 28,524 54,577.4 75,560 -25.04 % 56,640

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,988,536 4,561,780.2 5,293,960 5,499,960
รวมงบบุคลากร 6,621,918 7,143,340.2 7,683,580 8,348,280

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 10,000 0 % 10,000

คาเบี้ยประชุม 13,687.5 10,000 15,000 0 % 15,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 27,120 30,000 0 % 30,000

คาเชาบาน 93,000 96,000 156,000 -23.08 % 120,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 120,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 55,812 32,796 90,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 162,499.5 165,916 301,000 295,000
ค่าใช้สอย
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รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

 คาจางเหมาบริการตางๆ เชน คาจางทําสิ่ง
ของตาง ๆ คาบริการตาง ๆ

391,282 0 0 0 % 0

 จางเหมางานรักษาความสะอาดภายใน
อาคาร และบริเวณ  โดยรอบอาคารสํานัก
งาน  

189,870 0 0 0 % 0

คาจางเหมาบริการตางๆ เชน คาจางทําสิ่ง
ของตาง ๆ คาบริการตาง ๆ

0 303,910 250,000 -20 % 200,000

คาบอกรับวารสาร เชน หนังสือพิมพ์ 
หนังสือระเบียบกฏหมาย ฯลฯ

0 420 0 100 % 10,000

คาบอกรับวารสาร เชน หนี
งสือพิมพ์ หนังสือระเบียบกฏหมาย ฯลฯ

4,460 0 0 0 % 0

โครงการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน
ของเทศบาลตําบลทาอุเทน

0 0 0 100 % 50,000

จางเหมางานรักษาความสะอาดภายใน
อาคาร และบริเวณโดยรอบอาคารสํานัก
งาน

0 190,412 192,000 0 % 192,000

จางเหมาบริการงานทะเบียน 0 95,733 96,000 0 % 96,000

จางเหมาบริการงานทะเบียน 91,864 0 0 0 % 0

จางเหมาบริการงานธุรการ 62,968 0 0 0 % 0

จางเหมาบริการงานธุรการ 0 0 83,000 15.66 % 96,000
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จางเหมาบริการงานประชาสัมพันธ์ของ
เทศบาล

0 95,226 96,000 0 % 96,000

จางเหมาบริการงานประชาสัมพันธ์ของ
เทศบาล จํานวน 2 คน 190,670 0 0 0 % 0

จางเหมาบริการงานเลขานุการผูบริหาร 132,380 0 0 0 % 0

จางเหมาบริการงานเลขานุการผูบริหาร 0 188,319 192,000 -50 % 96,000

จางเหมาบริการงานสารสนเทศของเทศบาล 95,742 0 0 0 % 0

จางเหมาบริการงานสารสนเทศของเทศบาล 
     0 96,000 16,000 -100 % 0

จางเหมาเวรยามรักษาความเรียบรอย
อาคาร สํานักงานเทศบาล

82,112 0 0 0 % 0

จางเหมาเวรยามรักษาความเรียบรอย
อาคารสํานักงานเทศบาล

0 88,000 96,000 0 % 96,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 479,874 147,290 200,000 0 % 200,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

 - โครงการจัดประชุมประชาคมเมือง      
0 0 10,000 -100 % 0
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- คาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
คณะผูบริหาร พนักงาน และพนักงานจาง 
หรือบุคคลที่องค์กรปกครองสวนทองถิ่นสั่ง
ใหไปราชการ

0 299,822 150,000 0 % 150,000

- คาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
คณะผูบริหาร พนักงาน และพนักงานจาง 
หรือบุคคลที่องค์กรปกครองสวนทองถิ่นสั่ง
ใหไปราชการ

285,861.3 0 0 0 % 0

- คาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
สมาชิกสภาเทศบาล

75,735 0 0 0 % 0

- คาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
สมาชิกสภาเทศบาล

0 71,480 100,000 0 % 100,000

- โครงการจัดงานวันเทศบาล 0 0 0 100 % 10,000

- โครงการจัดงานวันเทศบาล 10,000 0 0 0 % 0

- โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบล
ทาอุเทนและแผนชุมชน

0 0 20,000 0 % 20,000

- โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบล
ทาอุเทนและแผนชุมชน

21,010 0 0 0 % 0

- โครงการจัดประชุมประชาคมตําบล 0 0 0 100 % 10,000

- โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ 
คุณธรรมและจริยธรรมของเทศบาล

13,000 0 0 0 % 0
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โครงการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
และสมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลทาอุเทน     

0 0 634,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ 
คุณธรรมและจริยธรรมของเทศบาล

0 0 0 100 % 10,000

โครงการสัมมนาทางวิชาการการชําระ
ประวัติเมืองทาอุเทน     0 0 50,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 164,744.64 69,121.98 100,000 0 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 2,291,572.94 1,645,733.98 2,285,000 1,532,000
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบานงานครัว 91,330 82,832 150,610 -0.41 % 150,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 50,000 0 % 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 39,040 25,010 70,000 0 % 70,000

รวมค่าวัสดุ 130,370 107,842 270,610 270,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 588,049.59 579,667.98 638,000 -5.96 % 600,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 58,299.04 82,313.05 80,000 0 % 80,000

คาบริการโทรศัพท์ 77,318.74 75,595.5 80,000 0 % 80,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาบริการไปรษณีย์ 17,141 38,227 50,000 0 % 50,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 740,808.37 775,803.53 848,000 810,000
รวมงบดําเนินงาน 3,325,250.81 2,695,295.51 3,704,610 2,907,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อตูเหล็ก (เก็บเอกสาร) 16,500 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องขัดพื้น      
40,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร       
28,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องทําน้ํารอน - น้ําเย็น 11,000 0 0 0 % 0

ตูเก็บของ/ตูเก็บเอกสาร 0 0 0 100 % 8,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

คาจัดซื้อเครื่องมัลติมิเดีย โปรเจคเตอร์ 
ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens

42,000 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า 
ขนาดเสนทแยงมุม 100 นิ้ว

12,500 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

คาจัดซื้อเครื่องชงกาแฟ 33,000 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาจัดซื้อตูเย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต 6,400 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อตูเย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต 9,400 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้ออุปกรณ์อานบัตร แบบ
อเนกประสงค์

4,200 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุก สําหรับงาน
สํานักงาน

0 0 0 100 % 32,000

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 0 0 100 % 7,500

จัดซื้อคอมพิวเตอร์สําหรับสํานักงาน 48,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)      0 8,600 8,600 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 251,000 8,600 8,600 47,500
รวมงบลงทุน 251,000 8,600 8,600 47,500

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนทองถิ่น

โครงการสนับสนุนการดําเนินงานของศูนย์
ชวยเหลือประชาชนระดับอําเภอ 

30,000 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการสนับสนุนการดําเนินงานของศูนย์
ชวยเหลือประชาชนระดับอําเภอ

0 30,000 30,000 0 % 30,000

รวมเงินอุดหนุน 30,000 30,000 30,000 30,000
รวมงบเงินอุดหนุน 30,000 30,000 30,000 30,000

รวมงานบริหารทั่วไป 10,228,168.81 9,877,235.71 11,426,790 11,332,780
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 949,440 1,012,200 1,088,800 46.12 % 1,590,960

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

0 0 21,300 -100 % 0

เงินประจําตําแหนง 18,000 24,000 60,000 0 % 60,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 287,520 299,040 543,040 15.09 % 624,960

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 31,320 19,800 44,100 9.39 % 48,240

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,286,280 1,355,040 1,757,240 2,324,160
รวมงบบุคลากร 1,286,280 1,355,040 1,757,240 2,324,160
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 25,000 0 % 25,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 44,800 30,000 0 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 0 44,800 55,000 55,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

จางเหมาบริการชวยเหลืองานแผนที่ภาษี - 
งานภาษีและสิ่งกอสราง

0 0 96,000 -100 % 0

จางเหมาบริการชวยเหลืองานแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน

0 0 0 100 % 96,000

จางเหมาบริการชวยเหลือปฏิบัติงานการเงิน
และบัญชี

92,386 0 0 0 % 0

จางเหมาบริการชวยเหลือปฏิบัติงานการเงิน
และบัญชี      0 96,000 16,000 -100 % 0

จางเหมาบริการชวยเหลือปฏิบัติงานธุรการ 95,202 0 0 0 % 0

จางเหมาบริการชวยเหลือปฏิบัติงานธุรการ  
    0 95,484 0 0 % 0

จางเหมาบริการชวยเหลือปฏิบัติงานพัสดุ 96,000 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

จางเหมาบริการชวยเหลือปฏิบัติงานพัสดุ    
  0 96,000 16,000 -100 % 0

จางเหมาบริการอื่น ๆ 83,000 0 0 0 % 0

จางเหมาบริการอื่น ๆ 0 44,440 100,000 0 % 100,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 38,976 70,000 0 % 70,000

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ  56,852 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 7,100 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 430,540 370,900 328,000 296,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 371,370 355,868 500,000 0 % 500,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 550,320 502,240 550,000 0 % 550,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 18,700 24,140 50,000 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 940,390 882,248 1,100,000 1,100,000
รวมงบดําเนินงาน 1,370,930 1,297,948 1,483,000 1,451,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

คาจัดซื้อตูเย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต 9,400 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุก สําหรับงาน
สํานักงาน

0 0 0 100 % 16,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

4,300 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA      
5,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 18,700 0 0 16,000
รวมงบลงทุน 18,700 0 0 16,000

รวมงานบริหารงานคลัง 2,675,910 2,652,988 3,240,240 3,791,160
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 0 100 % 416,160

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 416,160
รวมงบบุคลากร 0 0 0 416,160
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตูเก็บของ/ตูเก็บเอกสาร 0 0 0 100 % 11,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 11,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 11,000

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 0 427,160
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 12,904,078.81 12,530,223.71 14,667,030 15,551,100

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจาง 343,956 384,680 481,200 2.49 % 493,200

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 54,896 60,140 69,140 -7.58 % 63,900

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 398,852 444,820 550,340 557,100
รวมงบบุคลากร 398,852 444,820 550,340 557,100
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

จางเหมาบริการปฏิบัติงานดานงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

0 656,326 672,000 0 % 672,000

จางเหมาบริการปฏิบัติงานดานงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

538,180 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 538,180 656,326 672,000 672,000
รวมงบดําเนินงาน 538,180 656,326 672,000 672,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 937,032 1,101,146 1,222,340 1,229,100
งานเทศกิจ

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

57,600 57,600 57,600 0 % 57,600

รวมค่าตอบแทน 57,600 57,600 57,600 57,600
รวมงบดําเนินงาน 57,600 57,600 57,600 57,600

รวมงานเทศกิจ 57,600 57,600 57,600 57,600
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการความรวมมือเครือขายป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยอําเภอแบบบูรณาการ

0 0 0 100 % 10,000

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําเทศบาลตําบลทาอุเทน

0 71,150 5,000 400 % 25,000

โครงการรักษาความสงบเรียบรอยและ
ความปลอดภัยในชวงเทศกาล

0 0 0 100 % 10,000

โครงการอบรมทบทวน อปพร.ใหความรู
ทักษะในการเฝ้าระวังซอมเตือนภัย

0 0 0 100 % 25,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 177,400 436,020 160,000 -37.5 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 177,400 507,170 165,000 170,000
ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนสง 5,900 5,900 78,000 28.21 % 100,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 65,000 0 15,000 0 % 15,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 50,000 83,100 57,000 49.12 % 85,000

รวมค่าวัสดุ 120,900 89,000 150,000 200,000
รวมงบดําเนินงาน 298,300 596,170 315,000 370,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเครื่องทําน้ํารอน - น้ําเย็น 0 0 5,500 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 5,500 0
รวมงบลงทุน 0 0 5,500 0

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 298,300 596,170 320,500 370,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,292,932 1,754,916 1,600,440 1,656,700

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 1,167,468 1,266,240 1,360,360 8.55 % 1,476,720

เงินประจําตําแหนง 18,000 18,000 18,000 233.33 % 60,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 108,000 45,000 74,700 44.58 % 108,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 12,000 5,000 0 100 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,305,468 1,334,240 1,453,060 1,656,720
รวมงบบุคลากร 1,305,468 1,334,240 1,453,060 1,656,720
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 10,000 10,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการตาง ๆ 0 69,110 20,000 0 % 20,000

คาจางเหมาบริการตาง ๆ 29,350 0 0 0 % 0

จางเหมาบริการทําความสะอาดศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

96,000 0 0 0 % 0

จางเหมาบริการทําความสะอาดศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

0 96,000 96,000 0 % 96,000

จางเหมาบริการผูปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

0 393,994 480,000 0 % 480,000

จางเหมาบริการผูปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

375,686 0 0 0 % 0

จางเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

95,700 0 0 0 % 0

จางเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

0 96,000 96,000 0 % 96,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

- คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 3,140 34,000 17.65 % 40,000

- คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 18,960 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 615,696 658,244 756,000 762,000
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบานงานครัว 27,211 36,506 81,440 31.39 % 107,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 8,784 0 0 100 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 12,010 17,320 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 48,005 53,826 111,440 147,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 130,523.67 118,921.79 100,000 0 % 100,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 33,369.79 16,363.1 30,000 0 % 30,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 163,893.46 135,284.89 130,000 130,000
รวมงบดําเนินงาน 827,594.46 847,354.89 1,007,440 1,049,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี สมาร์ท ทีวี ขนาด 
40 นิ้ว      17,700 13,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์  Multifunction แบบฉีดหมึก
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer

0 0 0 100 % 7,500

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุก สําหรับ
งานสํานักงาน

0 0 16,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 17,700 13,500 16,000 7,500
รวมงบลงทุน 17,700 13,500 16,000 7,500

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 2,150,762.46 2,195,094.89 2,476,500 2,713,220
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 548,100 579,780 629,280 10.49 % 695,280

เงินวิทยฐานะ 38,500 42,000 84,000 0 % 84,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 586,600 621,780 713,280 779,280
รวมงบบุคลากร 586,600 621,780 713,280 779,280
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งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

- โครงการแขงขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0 10,000 10,000 0 % 10,000

- โครงการแขงขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 9,500 0 0 0 % 0

- โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 0 50,000 0 100 % 50,000

- โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 10,000 0 0 0 % 0

- โครงการปัจฉิมนิเทศเด็กของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

6,000 0 0 0 % 0

- โครงการปัจฉิมนิเทศเด็กของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

0 0 0 100 % 10,000

- โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหาร
สถานศึกษา

0 514,480 542,820 5.4 % 572,140

- โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหาร
สถานศึกษา

543,490 0 0 0 % 0

โครงการรอยดวงใจใหแกแม 0 0 0 100 % 10,000

โครงการรอยดวงใจใหแกแม 6,818 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 575,808 574,480 552,820 652,140
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบานงานครัว 0 0 0 100 % 1,092,240
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คาอาหารเสริม (นม) 1,183,181.64 1,208,987.64 1,195,060 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 1,183,181.64 1,208,987.64 1,195,060 1,092,240
รวมงบดําเนินงาน 1,758,989.64 1,783,467.64 1,747,880 1,744,380

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสําหรับนัก
เรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ.

2,157,000 0 0 0 % 0

โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสําหรับนัก
เรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ.

0 2,113,000 2,140,000 -2.85 % 2,079,000

รวมเงินอุดหนุน 2,157,000 2,113,000 2,140,000 2,079,000
รวมงบเงินอุดหนุน 2,157,000 2,113,000 2,140,000 2,079,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 4,502,589.64 4,518,247.64 4,601,160 4,602,660
รวมแผนงานการศึกษา 6,653,352.1 6,713,342.53 7,077,660 7,315,880
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 763,740 803,100 1,014,920 59.41 % 1,617,840

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 100 % 42,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 763,740 803,100 1,014,920 1,659,840
รวมงบบุคลากร 763,740 803,100 1,014,920 1,659,840

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 50,000 92 % 96,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 12,000 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 12,000 0 70,000 116,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 10,092 40,000 -25 % 30,000

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 12,420 0 0 0 % 0
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม 82,455 48,708 100,000 0 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 94,875 58,800 140,000 130,000
ค่าวัสดุ

วัสดุคอมพิวเตอร์ 8,515 17,800 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 8,515 17,800 20,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 115,390 76,600 230,000 266,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน 58,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 58,000 0 0 0
รวมงบลงทุน 58,000 0 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 937,130 879,700 1,244,920 1,925,840
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบา 23,620 0 0 0 % 0

โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบา 0 17,625 30,000 0 % 30,000

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไขเลือด
ออก

0 49,850 50,000 -20 % 40,000

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไขเลือด
ออก

45,450 0 0 0 % 0

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดตอ โรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 69,070 67,475 80,000 80,000
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบานงานครัว 23,800 153,718 100,000 0 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 23,800 153,718 100,000 100,000
รวมงบดําเนินงาน 92,870 221,193 180,000 180,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนทองถิ่น

โครงการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม เพื่อ
ป้องกันและควบคุมโรคติดตอ โรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

0 0 30,000 66.67 % 50,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณ
สุข

0 0 140,000 0 % 140,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 170,000 190,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 170,000 190,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 92,870 221,193 350,000 370,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 1,030,000 1,100,893 1,594,920 2,295,840
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 0 100 % 226,080

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 226,080
รวมงบบุคลากร 0 0 0 226,080

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 226,080
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 226,080

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 1,940,810 1,896,120 1,945,320 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

12,840 2,220 0 0 % 0

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจาง 130,930 216,000 307,000 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 14,544 24,000 35,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,141,124 2,180,340 2,329,320 0

วันที่พิมพ์ : 17/4/2565  10:50 หนา : 28/50



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รวมงบบุคลากร 2,141,124 2,180,340 2,329,320 0
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 10,000 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

จางเหมาบริการชวยงานธุรการกองชาง 94,868 0 0 0 % 0

จางเหมาบริการชวยงานธุรการกองชาง      
0 94,452 96,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

 - คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 22,672 0 0 0 % 0

- คาใชจายในการเดินทางไปราชการ      
0 15,600 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 72,170 76,860 24,000 316.67 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 189,710 186,912 120,000 100,000
ค่าวัสดุ

วัสดุคอมพิวเตอร์ 25,424 43,890 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 25,424 43,890 30,000 30,000
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ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า 96,842.63 121,081.45 130,000 15.38 % 150,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 96,842.63 121,081.45 130,000 150,000
รวมงบดําเนินงาน 311,976.63 351,883.45 290,000 280,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

 คาจัดซื้อตูเหล็ก(เก็บเอกสาร)       
0 0 5,500 -100 % 0

คาจัดซื้อชั้นเก็บแฟ้มชนิด 40 ชอง       
0 0 8,400 -100 % 0

คาจัดซื้อตูเอกสารบานเลื่อนกระจกสูง   
0 0 5,200 -100 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อปัมน้ํา 32,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติด
ตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)      0 0 4,300 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ 2,500 0 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์อื่น

จัดซื้อเต็นฑ์โคงโครงเหล็ก 0 249,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 34,500 249,000 23,400 0
รวมงบลงทุน 34,500 249,000 23,400 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 2,487,600.63 2,781,223.45 2,642,720 280,000
งานไฟฟ้าและประปา

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

จางเหมาบริการงานไฟฟ้าสาธารณะ 0 192,000 16,000 500 % 96,000

จางเหมาบริการงานไฟฟ้าสาธารณะ 192,000 0 0 0 % 0

จางเหมาบริการงานสถานที่ 0 192,000 192,000 -50 % 96,000

จางเหมาบริการงานสถานที่ 192,000 0 0 0 % 0

จางเหมาบริการดูแลรักษาสถานีสูบน้ําดวย
ไฟฟ้า

0 96,000 96,000 200 % 288,000

จางเหมาบริการดูแลรักษาสถานีสูบน้ําดวย
ไฟฟ้า

96,000 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 480,000 480,000 304,000 480,000

วันที่พิมพ์ : 17/4/2565  10:50 หนา : 31/50



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าวัสดุ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 90,285 149,325 120,000 0 % 120,000

วัสดุกอสราง 129,609 250,124 301,600 -50.27 % 150,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 42,540 6,540 40,400 48.51 % 60,000

วัสดุอื่น 0 860 10,000 100 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 262,434 406,849 472,000 350,000
รวมงบดําเนินงาน 742,434 886,849 776,000 830,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์กอสราง

จัดซื้อแบบหลอตัวอยางคอนกรีต (Molds)   
  0 8,000 0 0 % 0

จัดซื้อรอก     
0 8,500 0 0 % 0

ชุดทดสอบความขนเหลวของคอนกรีต 
(Slump Test) จํานวน 1 ชุด     0 8,000 0 0 % 0
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ชุดนั่งรานเหล็ก พรอมอุปกรณ์ครบชุด     
0 12,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 36,500 0 0
รวมงบลงทุน 0 36,500 0 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

คาขยายเขตประปา 0 199,970 100,000 0 % 100,000

คาขยายเขตประปา 196,561 0 0 0 % 0

คาขยายเขตไฟฟ้า 190,166.76 0 0 0 % 0

คาขยายเขตไฟฟ้า 0 134,581.15 300,000 -66.67 % 100,000

รวมเงินอุดหนุน 386,727.76 334,551.15 400,000 200,000
รวมงบเงินอุดหนุน 386,727.76 334,551.15 400,000 200,000

รวมงานไฟฟ้าและประปา 1,129,161.76 1,257,900.15 1,176,000 1,030,000
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งานสวนสาธารณะ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาจัดทําสวน 120,000 0 0 0 % 0

คาจางเหมาจัดทําสวน      
0 120,000 0 0 % 0

จางเหมาบริการดูแลสวนสาธารณะ 382,966 0 0 0 % 0

จางเหมาบริการดูแลสวนสาธารณะ 0 338,322 384,000 0 % 384,000

รวมค่าใช้สอย 502,966 458,322 384,000 384,000
ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 138,500 185,839 100,000 -20 % 80,000

รวมค่าวัสดุ 138,500 185,839 100,000 80,000
รวมงบดําเนินงาน 641,466 644,161 484,000 464,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อเครื่องตัดหญา แบบขอแข็ง 0 0 9,500 -100 % 0
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ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

เครื่องตัดแตงพุมไม 0 0 0 100 % 9,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 9,500 9,000
รวมงบลงทุน 0 0 9,500 9,000

รวมงานสวนสาธารณะ 641,466 644,161 493,500 473,000
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจาง 617,840 730,800 766,560 0 % 766,560

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 16,000 36,000 36,000 0 % 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 633,840 766,800 802,560 802,560
รวมงบบุคลากร 633,840 766,800 802,560 802,560

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการอื่น ๆ 0 94,170 270,000 -74.07 % 70,000

คาจางเหมาบริการอื่น ๆ 35,250 0 0 0 % 0
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จางเหมาบริการเก็บขนขยะมูลฝอยในเขต
เทศบาลตําบลทาอุเทน

554,836 0 0 0 % 0

จางเหมาบริการเก็บขนขยะมูลฝอยในเขต
เทศบาลตําบลทาอุเทน

0 470,194 672,000 0 % 672,000

จางเหมาบริการงานป้องกันและควบคุมโรค 0 96,000 96,000 0 % 96,000

จางเหมาบริการงานป้องกันและควบคุมโรค 36,386 0 0 0 % 0

จางเหมาบริการทําความสะอาดถนนและ
ทางเทาในเขตเทศบาลตําบลทาอุเทน

0 928,000 960,000 0 % 960,000

จางเหมาบริการทําความสะอาดถนนและ
ทางเทาในเขตเทศบาลตําบลทาอุเทน

768,000 0 0 0 % 0

จางเหมาบริการในการปรับเกลี่ยขยะมูล
ฝอยของบอขยะ

120,000 0 0 0 % 0

จางเหมาบริการในการปรับเกลี่ยขยะมูล
ฝอยของบอขยะ

0 110,000 120,000 0 % 120,000

จางเหมาบริการผูชวยงานธุรการ 0 96,000 96,000 0 % 96,000

จางเหมาบริการผูชวยงานธุรการ 96,000 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 1,610,472 1,794,364 2,214,000 2,014,000
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบานงานครัว 47,310 44,690 50,000 0 % 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 5,600 49,250 60,000 0 % 60,000
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 29,420 67,030 92,000 -45.65 % 50,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 25,165 31,475 50,000 -20 % 40,000

วัสดุอื่น 16,105 19,910 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 123,600 212,355 282,000 230,000
รวมงบดําเนินงาน 1,734,072 2,006,719 2,496,000 2,244,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อเครื่องตัดหญา แบบขอแข็ง 0 0 19,000 -100 % 0

เลื่อยโซยนต์ 0 0 0 100 % 10,000

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

เครื่องตัดหญา 0 0 0 100 % 19,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (lnk Tank Printer)

0 0 0 100 % 4,300

จัดซื้อคอมพิวเตอร์โนตบุก สําหรับงาน
สํานักงาน       0 0 16,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 35,000 33,300
รวมงบลงทุน 0 0 35,000 33,300

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 2,367,912 2,773,519 3,333,560 3,079,860
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รวมแผนงานเคหะและชุมชน 6,626,140.39 7,456,803.6 7,645,780 4,862,860
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

 - โครงการเทศบาลนาอยูอยางยั่งยืน เพื่อ
สนองนโยบายจังหวัดนครพนม  "นครพนม
เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข"      

73,420 0 0 0 % 0

  -โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุใน
เขตเทศบาลตําบลทาอุเทน      50,000 0 0 0 % 0

- โครงการเทศบาลนาอยูอยางยั่งยืน เพื่อ
สนองนโยบายจังหวัดนครพนม  "นครพนม
เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข"

0 0 0 100 % 50,000

- โครงการอบรมรณรงค์ป้องกันตอตานและ
แกไขปัญหายาเสพติด

0 0 0 100 % 10,000

โครงการฝึกอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ประจํา
ถิ่นของเทศบาลตําบล
ทาอุเทน

0 0 0 100 % 20,000
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-โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุใน
เขตเทศบาลตําบลทาอุเทน

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 123,420 0 0 90,000
รวมงบดําเนินงาน 123,420 0 0 90,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 123,420 0 0 90,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 123,420 0 0 90,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไปและกีฬาทองถิ่นคัพ

0 184,400 0 100 % 20,000
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โครงการแขงขันกีฬาเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไปและกีฬาทองถิ่นคัพ

110,000 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 110,000 184,400 0 20,000
รวมงบดําเนินงาน 110,000 184,400 0 20,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 110,000 184,400 0 20,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

 - โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 99,560 0 0 0 % 0

- โครงการงานนมัสการองค์พระธาตุทาอุเท
น

196,420 0 0 0 % 0

- โครงการงานนมัสการองค์พระธาตุทาอุเท
น      0 189,650 0 0 % 0

- โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงและ
ตุมโฮมไทญอ

0 98,565 0 100 % 10,000
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- โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 0 0 0 100 % 50,000

- โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 98,050 0 0 0 % 0

- โครงการจัดงานประเพณีแหดอกไม 0 0 0 100 % 30,000

- โครงการจัดงานประเพณีแหดอกไม 29,459 0 0 0 % 0

- โครงการจัดงานประเพณีแหเทียนเขา
พรรษา

0 0 0 100 % 50,000

- โครงการจัดงานประเพณีแหเทียนเขา
พรรษา

60,717 0 0 0 % 0

- โครงการจัดงานวันขึ้นปใหม 0 10,000 10,000 0 % 10,000

- โครงการจัดงานวันขึ้นปใหม 9,560 0 0 0 % 0

- โครงการจัดงานวันวิสาขบูชา 0 0 0 100 % 30,000

- โครงการจัดงานวันวิสาขบูชา 30,000 0 0 0 % 0

- โครงการทําบุญประจําปศาลหลักเมือง 
(ศาลเจาโตง)

0 20,000 0 100 % 20,000

โครงการแขงขันเรือกีบเทศบาลตําบลทาอุ
เทน

0 142,750 0 100 % 20,000

โครงการแขงขันเรือกีบเทศบาลตําบลทาอุ
เทน

83,150 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานนมัสการองค์พระธาตุทาอุ
เทน

0 0 0 100 % 50,000

-โครงการจัดงานศาลเจามณีธรรม 0 0 0 100 % 10,000
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โครงการฝึกอบรมทําธุงอีสาน 0 0 33,300 -100 % 0

โครงการสัมมนาทางวิชาการการชําระ
ประวัติเมืองทาอุเทน

0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 606,916 460,965 43,300 330,000
รวมงบดําเนินงาน 606,916 460,965 43,300 330,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการสนับสนุนการจัดทําเรือไฟอําเภอ
ทาอุเทน

0 0 0 100 % 60,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

โครงการสนับสนุนการจัดทําเรือไฟอําเภอ
ทาอุเทน

50,000 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนการจัดทําเรือไฟอําเภอ
ทาอุเทน      0 60,000 30,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 50,000 60,000 30,000 60,000
รวมงบเงินอุดหนุน 50,000 60,000 30,000 60,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 656,916 520,965 73,300 390,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 766,916 705,365 73,300 410,000
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 0 100 % 2,099,040

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

0 0 0 100 % 21,300

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 100 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 0 0 100 % 324,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 0 0 0 100 % 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 2,522,340
รวมงบบุคลากร 0 0 0 2,522,340

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 0 100 % 50,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 60,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 16,000 0 0 0 % 0

จางเหมาบริการชวยงานธุรการกองชาง 0 0 0 100 % 96,000

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ      
0 32,000 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

- คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 16,000 32,000 0 136,000
รวมงบดําเนินงาน 16,000 32,000 0 196,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 16,000 32,000 0 2,718,340
งานก่อสร้าง

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 147,354 0 0 0 % 0

คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก 0 0 0 100 % 100,000

จางเหมาบริการตาง ๆ 0 0 0 100 % 50,000

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ       
0 15,326 80,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 190,000

รวมค่าใช้สอย 147,354 15,326 80,000 340,000
รวมงบดําเนินงาน 147,354 15,326 80,000 340,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อื่น

ตูสํานักงานเคลื่อนที่ แบบอาคารสําเร็จรูป
พรอมติดตั้ง

0 0 385,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 385,000 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสรางอาคาร หรือสิ่งปลูกสรางตาง ๆ

คาบํารุงรักษาและคาปรับปรุงอาคารตาง ๆ
ในเขตเทศบาล      0 0 90,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงทางขึ้นจุดชมวิวริมแมน้ํา
โขงหนาวัดไตรภูมิ หมูที่ 3

170,000 0 0 0 % 0

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางถนน  ค.ส.ล.ซอยอัคราช
อุทิศ หมู 6

0 0 0 100 % 200,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.ซอยเจริญ
ราษฎร์ หมู 5

0 35,000 0 0 % 0

โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.ซอยไปมาส
บาย

0 0 0 100 % 200,000

โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.ซอยรวมชาง 0 0 0 100 % 500,000

โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.ซอยศิริดํารงค์ 0 0 186,000 -100 % 0

โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.ซอยสุวรรณมา
โจอุทิศ หมู 5

0 54,000 0 0 % 0

โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.บึงมอทิศเหนือ 
หมู 6

0 0 271,000 -100 % 0

โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.ไปหนองงิ้ว 
หมู 3

0 0 500,000 -100 % 0

โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.ไปหนองงิ้ว 
หมู 3

0 499,000 0 0 % 0

โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.พรอมราง
ระบายน้ํา ซอยดานหลัง สนง.เทศบาลใหม

0 0 348,000 -100 % 0

โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.สาย 212 - 
ศาลาโกเมศหนองบัว 

0 0 262,000 -100 % 0

โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.สายป่าชาญวน 
หมู 3

0 490,000 0 0 % 0

โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.สายศาลา
โกเมศไปหนองบัว หมูที่ 5

0 0 193,000 -100 % 0
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โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.หนองสูง หมูที่ 
7 บานนาเหนือไปหมูที่ 6 บานนอยหัวบึง

0 0 0 100 % 500,000

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต ซอยบัญญัติ
อุทิศ 

0 0 500,000 -100 % 0

โครงการกอสรางถนนลูกรังขางหนองบัวเล็ก 0 0 0 100 % 71,000

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.ขาง
วัดโพนแกว

0 0 100,000 -100 % 0

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา แบบทอครึ่ง
ซีก ขางวัดโพธิ์ชัย หมูที่ 1

23,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสรางลานจอดรถ ค.ส.ล.บริเวณ
หนาวัดพระธาตุทาอุเทนดานทิศเหนือ

0 369,500 0 0 % 0

โครงการขยายไหลทาง 212 ไปหนองงิ้ว 
หมู 3

0 0 270,000 -100 % 0

โครงการซอมแซมถนน ค.ส.ล.หมู 5 เชื่อม 
หมู 6 (ขางบึงมอ)

0 74,000 0 0 % 0

โครงการซอมแซมถนนลูกรังสายป่าชาญวน 
- หนองงิ้ว

0 0 170,000 -100 % 0

โครงการถมดินขยายไหลทางสาย 212 ไป
ถนนหนองงิ้ว หมู 3

0 417,000 0 0 % 0

โครงการบริหารจัดการน้ําภายใตโครงการ
ธนาคารน้ําใตดิน

365,000 0 0 0 % 0
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โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน ค.ส.ล.หมู 
6 ไป หมู 5

0 0 500,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หมูที่ 3 ไป
หนองงิ้ว

0 0 0 100 % 500,000

โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.สาย 212 
เชื่อมถนนหนาวัดไตรมิตร ไปป่าชาญวณ

0 0 0 100 % 500,000

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนสายหลักใน
เขตเทศบาลตําบลทาอุเทน(ถนนหนาเมือง)

0 0 334,000 -100 % 0

โครงการวางทอระบายน้ําพรอมบอพัก ค.ส
.ล.ถนนวัดไตรมิตร -ป่าชาญวน (ตอรางเดิม) 
หมูที่ 3

499,000 0 0 0 % 0

โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติก คอนกรึตถนน
หนาเมือง - ป่าชาญวน หมู 3

0 0 0 100 % 500,000

โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรึตซอย
ถนนเชียงอุทิศ

0 0 307,000 -100 % 0

โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรึตซอย
ถนนดวงอุทิศ

0 0 353,200 -100 % 0

โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรึตถนน
บึงมอทิศใต

0 0 408,500 -100 % 0

โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรึตถนน
ศรีเมือง

0 0 497,000 -100 % 0
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โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรึตบริ
เวณอาคารสํานักงานเทศบาล

0 0 499,180 -100 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาซอมแซมถนนภายในเขตเทศบาลตําบล
ทาอุเทน      0 0 50,000 -100 % 0

คาซอมแซมรางระบายน้ําภายในเขต
เทศบาลตําบลทาอุเทน      0 0 50,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนหนองบัว หมูที่ 5 444,500 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนหนาเมือง (ทางไป
สถานีสูบน้ํา) หมูที่ 5

499,000 0 0 0 % 0

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)

คาชดเชยคางานกอสรางตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได (K)

0 0 0 100 % 15,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,000,500 1,938,500 5,888,880 2,986,000
รวมงบลงทุน 2,000,500 1,938,500 6,273,880 2,986,000

รวมงานก่อสร้าง 2,147,854 1,953,826 6,353,880 3,326,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,163,854 1,985,826 6,353,880 6,044,340
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แผนงานการพาณิชย์
งานตลาดสด

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 165,001.96 0 0 0 % 0

คาเชาตลาดสด และคาเชาสวมสาธารณะ 0 0 93,000 276.34 % 350,000

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ       
0 144,625.96 352,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 165,001.96 144,625.96 445,000 350,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 70,690.03 94,750.38 150,000 0 % 150,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 70,690.03 94,750.38 150,000 150,000
รวมงบดําเนินงาน 235,691.99 239,376.34 595,000 500,000
รวมงานตลาดสด 235,691.99 239,376.34 595,000 500,000

รวมแผนงานการพาณิชย์ 235,691.99 239,376.34 595,000 500,000
รวมทุกแผนงาน 42,817,842.59 43,956,771.28 51,300,300 51,300,300
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลทาอุเทน

อําเภอทาอุเทน   จังหวัดนครพนม

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 51,300,300 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 12,347,500 บาท
งบกลาง รวม 12,347,500 บาท

งบกลาง รวม 12,347,500 บาท
คาชําระหนี้เงินกู จํานวน 2,464,000 บาท

เพื่อชําระเงินตนโครงการกอสรางอาคารสํานักงานเทศบาลพรอม
ครุภัณฑ์ ตามสัญญากูเงินเลขที่ 1575/18/2559 ฉบับลงวัน
ที่ 1 ธันวาคม 2558   งวดที่ 4 จํานวน 2,463,330.39  บาท ให
แกสํานักงานเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล กําหนดสงใชคืนภาย
ในกําหนด 8 ป

คาชําระดอกเบี้ย จํานวน 465,000 บาท

เพื่อชําระดอกเบี้ยโครงการกอสรางอาคารสํานักงานเทศบาล
พรอมครุภัณฑ์ ตามสัญญากูเงินเลขที่ 1575/18/2559 ฉบับลง
วันที่ 1 ธันวาคม 2558 งวดที่ 4 เป็นเงิน464,795.33 บาท ใหแก
สํานักงานเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล กําหนดสงใชคืนภายใน
กําหนด 8 ป

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 169,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบเขากองทุนประกันสังคม ในอัตรารอยละ 5
 ของคาจาง พรอมหักคาจางของพนักงานจาง สงเป็นเงินสมทบใน
อัตราเดียวกันดวย ตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1620 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ตามพระราชบัญญัติเงิน
ทดแทน ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 เพื่อใหความคุมครองแกลูกจางที่
ประสบอันตราย เจ็บปวย ตาย หรือสูญหายอันเนื่องมาจากการทํา
งานใหแกนายจางโดยคํานวณในอัตรารอยละ 0.2 ของคาจางทั้งป
(มกราคม-ธันวาคม)

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 6,752,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการใหแกผูสูง
อายุ 60 ปบริบูรณ์ขึ้นไปที่มีคุณสมบัติครบถวน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑ์การจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูง
อายุขององกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2552 และไดขึ้นทะเบียน
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพไวกับเทศบาลตําบลทาอุเทนไวแลว โดยจาย
อัตราเบี้ยยังชีพรายเดือน รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 1,324,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการใหแก
คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกฑ์ที่กําหนด ที่ไดแสดงความจํานงโดย
การขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไวกับเทศบาล
ตําบลทาอุเทนแลว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลัก
เกณฑ์การจายเงินเบี้ยความพิการใหคนพิการ ขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 รวมถึงหนังสือสงการที่เกี่ยวของ

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส์ จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส์
แกผูปวยเอดส์ที่แพทย์ไดรับรองและทําการวินิจฉัยแลว และมี
ความเป็นอยูยากจนหรือถูกทอดทิ้ง ขาดผูอุปการะดูแลไมสามารถ
ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได โดยผูปวยเอดส์ที่มีสิทธิจะไดรับเบี้ย
ยังชีพคนละ 500 /เดือน ครบทั้ง 12 เดือน ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548
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เงินสํารองจาย จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในกรณีที่ไมสามารถคาดการณ์ไดลวง
หนา ในกรณีจําเป็นหรือเพียงพอตอการเผชิญเหตุสาธารณภัย
ตลอดป และนําไปใชจายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือ
บรรเทาปัญหาความเดือนรอนของประชาชนสวนรวม หรือ
กรณีการป้องกันและยับยั้งกอนการเกิดสาธารณภัยหรือคาดวาจะ
เกิดสาธารณภัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบ
ประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 ขอ 19 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4072
ลงวันที่ 15 กรกฏาคม 2559 รวมถึงหนังสือตางๆ ที่เกี่ยวของ

รายจายตามขอผูกพัน

คาใชจายเกี่ยวกับการจราจร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการแกไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจร
ที่ประชาชนไดรับประโยชน์โดยตรง เชน การทาสีตีเสน สัญญาณ
ไฟจราจร ป้ายจราจร กระจกโคงจราจร กระบองไฟจราจร  กรวย
จราจร ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892ลง
วันที่ 28 มิถุนายน 2562

คาบํารุงสันนิบาตแหงประเทศไทย จํานวน 44,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย ตามขอ
บังคับของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย ไมนอยกวา
รอยละเศษหนึ่งสวนหกของรายรับจริงในปที่ลวงมาแลว (ไมรวม
เงินกู เงินจายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท) แตไม
เกิน 500,000 บาท

เงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญขาราชการถายโอน (ช.ค.บ.) จํานวน 18,500 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือคาครองชีพผูรับบํานาญขาราชการถาย
โอน 1 ราย  นายรําเพย  พันธุ์เวียง

เงินชวยพิเศษผูรับบํานาญขาราชการถายโอน จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินพิเศษผูรับบํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น  1 ราย   นายรําเพย  พันธุ์เวียง
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 618,300 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่น (ก.บ.ท.) ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ.2500 และที่แกไขเพิ่มเติม  โดยคํานวณตั้งจาย
ในอัตรารอยละ 2 ของประมาณการรายรับทุกประเภท
ประจําป และมิใหนํารายรับประเภทพันธบัตร เงินกู เงินที่มีผูอุทิศ
ใหและเงินอุดหนุนมารวมคํานวณ  (รายนางพิศมัย  มีนาคะ)

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลทาอุเทน จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ทองถิ่นหรือพื้นที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้งงบ
ประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.
2561 และที่แกไขเพิ่มเติม

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 11,332,780 บาท

งบบุคลากร รวม 8,348,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,848,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 725,760 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี   
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือนคาตอบแทนและ
ประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี  ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการเทศบาลพ.ศ.2554
 แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 และหนังสือตางๆ ที่เกี่ยวของ
แยกรายละเอียด ดังนี้
(1) เงินเดือนของนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 28,800
 บาท  จํานวน 12 เดือน     
(2) เงินเดือนของรองนายกเทศมตรี ในอัตราเดือนละ 15,840
 บาท/คน รวม 2 คน จํานวน 12 เดือน
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คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงของนายก
เทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินเดือนคาตอบแทนและประโยชน์ตอบแทน
อยางอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
เลขานุการนายกเทศมนตรี  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการ
จายคาเบี้ยประชุมกรรมการเทศบาล พ.ศ.2554 แกไขเพิ่มเติม 
 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 และหนังสือตางๆ ที่เกี่ยวของ แยกราย
ละเอียด ดังนี้
(1) คาตอบแทนประจําตําแหนงนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือน
ละ 6,000 บาท จํานวน 12 เดือน
(2) คาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือน
ละ 4,500 บาท/คน รวม 2 คน จํานวน 12 เดือน

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี และ
รองนายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
เดือนคาตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการ
เทศบาล พ.ศ.2554 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 และ
หนังสือตางๆ ที่เกี่ยวของ แยกรายละเอียด ดังนี้
(1) คาตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 6,000
 บาท จํานวน 12 เดือน
(2) คาตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 อัตรา ใน
อัตราเดือนละ 4,500 บาท จํานวน 12 เดือน
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คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารสวนตําบล

จํานวน 207,360 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน
คาตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุม
กรรมการเทศบาล พ.ศ.2554 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557
 และหนังสือตางๆ ที่เกี่ยวของแยกรายละเอียดดังนี้
(1) คาตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือน
ละ 10,080 บาท จํานวน 12 เดือน
(2) คาตอบแทนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 7,200
 บาทจํานวน 12 เดือน

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 1,555,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือนคาตอบแทน
และประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี  ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการเทศบาล
พ.ศ.2554 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 และหนังสือตางๆ ที่
เกี่ยวของแยกรายละเอียดดังนี้
(1) คาตอบแทนประธานสภาเทศบาล ในอัตราเดือนละ 15,840
 บาท จํานวน 12 เดือน
(2) คาตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล ในอัตราเดือน
ละ 12,960 บาท จํานวน 12 เดือน
(3) คาตอบสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 10 อัตรา ในอัตราเดือน
ละ 10,080 บาท จํานวน 12 เดือน
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,499,960 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 3,972,840 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆ ที่จาย
ควบกับเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ใหแก
พนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดนครพนม เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับกับอัตรา
และประโยชน์ตอบแทนอื่น และพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
งานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 จํานวนอัตราที่ปรากฏในแผน
อัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-2566) และที่แกไขเพิ่ม
เติมถึงปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไวจํานวน 12 เดือน

เงินประจําตําแหนง จํานวน 288,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผูดํารงตําแหนง
วิชาการ บริหาร อํานวยการ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดนครพนม เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
อัตราและประโยชน์ตอบแทนอื่น และพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 จํานวนอัตราตามที่
ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป(ปงบประมาณ 2564-2566 และที่
แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไวจํานวน 12 เดือน

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,182,480 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจาง
ทั่วไป ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
พ.ศ.2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครพนม เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การใหพนักงาน
เทศบาล ลูกจาง และพนักงานจางของเทศบาล ไดรับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดนครพนม เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จาง จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบ
ประมาณ 2564-2566 และแกไขเพิ่มเติม) คํานวณตั้งจายไว
จํานวน 12 เดือน

วันที่พิมพ์ : 17/4/2565  09:08:17 หนา : 7/59



เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 56,640 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง  
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.
2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครพนม เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การใหพนักงาน
เทศบาล ลูกจาง และพนักงานจางของเทศบาล ไดรับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดนครพนม เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จาง จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบ
ประมาณ 2564-2566 และแกไขเพิ่มเติม) คํานวณตั้งจายไว
จํานวน 12 เดือน

งบดําเนินงาน รวม 2,907,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 295,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
- คาตอบแทนใหคณะกรรมการที่เทศบาลตําบลทาอุเทนแตงตั้งให
ปฏิบัติงานตามระเบียบ กฏหมาย เชน คณะกรรมการสอบ
คัดเลือกพนักงานเทศบาล ฯลฯ

คาเบี้ยประชุม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
สภาเทศบาล ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอคับ
การประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.2547 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.
2554 ขอ 105 หรือเพื่อจายคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตามกฏหมายหรือตามระเบียบ
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นตอบแทนแกเจาหนาที่ทองถิ่น ที่ปฏิบัติงานตามหนาที่
ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานในหรือนอกที่ตั้ง
สํานักงานและไดปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการและวันหยุด
ราชการ หรือโดยลักษณะงานปกติตองปฏิบัติงานในลักษณะเป็น
ผลัดหรือกะ และไดปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตน และให
หมายความรวมถึงเงินคาตอบแทน ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559

คาเชาบาน จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาลผูมีสิทธิเบิกคา
เชาบานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2551 แกไขเพิ่มเติมและหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลว.12 ตุลาคม 2559
เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่นหรือหนังสือสั่งการตาง ๆที่เกี่ยวของ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานเทศบาล
ที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรพนักงานสวนทองถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 และหนังสือ
ที่ มท0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่องประเภท
และอัตราเงินคาบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน หรือหนังสือสั่ง
การตางๆ ที่เกี่ยวของ
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ค่าใช้สอย รวม 1,532,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการตางๆ เชน คาจางทําสิ่งของตาง ๆ คาบริการ
ตาง ๆ

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการตางๆ เชน คาจางทําสิ่งของตาง ๆ
 คาบริการตาง ๆ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว 254 ลงวันที่ 15 ม.ค.2563 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคา
ใชสอยวัสดุและคาสาธารณูปโภค และหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธ.ค. 2559 เรื่องหลัก
เกณฑ์การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

คาบอกรับวารสาร เชน หนังสือพิมพ์ หนังสือระเบียบกฏหมาย ฯลฯ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบอกรับวารสาร เชน หนังสือพิมพ์ หนังสือระเบียบ
กฏหมาย ฯลฯ

โครงการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลทาอุเทน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานของเทศบาล
จางเหมางานรักษาความสะอาดภายในอาคาร และบริเวณโดยรอบ
อาคารสํานักงาน

จํานวน 192,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานรักษา
ความสะอาดภายในอาคาร และบริเวณโดยรอบอาคารสํานักงาน
จํานวน 2 คน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 254 ลงวันที่ 15 ม.ค.2563 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคา
ใชสอยวัสดุและคาสาธารณูปโภค และหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธ.ค. 2559 เรื่องหลัก
เกณฑ์การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น
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จางเหมาบริการงานทะเบียน จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน
ผูชวยเจาหนาที่งานทะเบียน จํานวน 1 คน 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่
15 ม.ค.2563 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยวัสดุ
และคาสาธารณูปโภค และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธ.ค. 2559 เรื่องหลัก
เกณฑ์การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จางเหมาบริการงานธุรการ จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจางเหมาบริการบุคคลภายนอก
ปฏิบัติงานผูชวยเจาหนาที่งานธุรการ จํานวน 1 คน
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่
15 ม.ค.2563 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยวัสดุ
และคาสาธารณูปโภค และหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธ.ค. 2559 เรื่องหลักเกณฑ์การ
เบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

จางเหมาบริการงานประชาสัมพันธ์ของเทศบาล จํานวน 96,000 บาท

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวัน
ที่ 15 ม.ค.2563 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยวัสดุ
และคาสาธารณูปโภค และหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธ.ค. 2559 เรื่องหลักเกณฑ์การ
เบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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จางเหมาบริการงานเลขานุการผูบริหาร จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน
เลขานุการหนาหองนายกเทศมนตรี ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 ม.ค.2563 เรื่องหลัก
เกณฑ์และอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณราย
จายประจําปในลักษณะคาใชสอยวัสดุและคาสาธารณูปโภค และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมากที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวัน
ที่ 9 ธ.ค. 2559 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจายเงินคาจาง
เหมาบริการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

จางเหมาเวรยามรักษาความเรียบรอยอาคารสํานักงานเทศบาล จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน เวรยาม
รักษาความสงบเรียบรอยรอบบริเวณอาคารสํานักงานเทศบาลตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
ลงวันที่ 15 ม.ค.2563 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคา
ใชสอยวัสดุและคาสาธารณูปโภค และหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธ.ค. 2559 เรื่องหลัก
เกณฑ์การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารับรองและพิธีการตาง ๆ แยกเป็น
1. คาใชจายในการจัดงานรัฐพิธีตาง ๆ การจัดกิจกรรมปกป้อง
และเทิดทูนสถาบันฯ ตั้งไว  100,000 บาท
2. คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
ตั้งไว  50,000 บาท
3. คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่นหรือคณะกรรมการ
ที่แตงตั้งตามกฏหมาย ตั้งไว  50,000 บาท
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

- คาใชจายในการเดินทางไปราชการของคณะผูบริหาร พนักงาน 
และพนักงานจาง หรือบุคคลที่องค์กรปกครองสวนทองถิ่นสั่งใหไป
ราชการ

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน
คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลง
ทะเบียนตางๆ ฯลฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคา
ใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555
 และแกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- คาใชจายในการเดินทางไปราชการของสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน
คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลง
ทะเบียนตางๆ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคา
ใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555
 และแกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- โครงการจัดงานวันเทศบาล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานวัน
เทศบาล เชน คาใชจายพิธีทางศาสนา คารับรอง คาใชจายอื่น ๆ
 ที่จําเป็นและเกี่ยวของในการจัดงาน ฯลฯ
(เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559  ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 75  ลําดับที่ 7)
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- โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลทาอุเทนและแผนชุมชน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์พัฒนา
เทศบาล แผนพัฒนาทองถิ่น แผนดําเนินงาน  การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล และแผนชุมชน เชน
คาใชจายในการจัดประชุม เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ฯลฯ
(เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 77 ลําดับที่ 12)
     

- โครงการจัดประชุมประชาคมตําบล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดการประชุมประชาคม เชน คาอาหาร
วาง  คาอาหารกลางวัน  น้ําดื่ม  เครื่องเขียนแบบพิมพ์ ฯลฯ
(เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 ปรากฎในแผน
พัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 77 ลําดับที่ 13)

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ คุณธรรมและจริยธรรมของ
เทศบาล

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการอบรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ คุณธรรม และจริยธรรมของเทศบาล ประกอบ
ดวย คณะผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และ
พนักงานจาง เชน คาเอกสาร  เครื่องเขียนแบบพิมพ์ คาตอบแทน
วิทยากร ฯลฯ (เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคา
ใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2557 ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565)หนาที่  90  ลําดับที่ 49)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อใหสามารถใช
งานตามปกติ 
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ค่าวัสดุ รวม 270,000 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชนคาขนสง คาภาษี
คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน ตามรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ อปท.
หนังสือกรมสงเสริมฯ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภทวัสดุคงทน
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์และอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุเชน คาขนสง
คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน แบตเตอรี่ ยางนอก
ยางใน สายไมล์  เพลา ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหลรายจายเพื่อประกอบ
ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายที่ตองชําระพรอมกับ
คาวัสดุ เชนคาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน
อุปกรณ์บันทึกขอมูล แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ หมึกเครื่อง
พิมพ์ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 810,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจายคาไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ รวมถึงคาใชจายที่
ตองชําระพรอมกัน เชน คาบริการ คาภาษีในกิจการขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายคาน้ําประปาในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ รวมถึงคาใช
จายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คาบริการ คาภาษี ในกิจการองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพท์ รวมถึงคาใชจายเพื่อใหมาซึ่งบริการ
ดังกลาว และคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ เชน การ
เชาเครื่อง คาเชาเลขหมายโทรศัพท์ คาบํารุงคูสายโทรศัพท์ ฯลฯ
ในกิจการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย์ คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียากร
คาเชาตูไปรษณีย์ คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการ
เงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)ในกิจการของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

งบลงทุน รวม 47,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 47,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตูเก็บของ/ตูเก็บเอกสาร จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเก็บของ/ตูเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อนทึบ
และบานเลื่อนกระจก จํานวน 2 หลังๆละ 4,000 บาท 
(ราคาตามทองตลาด)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุก สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 32,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุก สําหรับงาน
สํานักงาน จํานวน 2 เครื่องๆละ 16,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ
พื้นฐานดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกน
หลัก (2 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอย
กวา 1.0 GHz และมีเทคโนโยลีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่
ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Mermory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
นอยกวา 4 MB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
นอยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูลชนิด SATA หรือดีกวาขนาดความจุไมนอย
กวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอย
กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366x768 Pixel 
และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว
- มีชองเชื่อมตอ Interface แบบ USB 2.0 หรือดีกวาไมนอย
กวา 3 ชอง
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย Network Interface 
แบบ 10/100/1000 Base-t หรือดีกวาจํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
- ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศวัน
ที่ 12 พฤษภาคม 2563 หนาที่ 5 ลําดับที่ 11
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เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จํานวน 3 เครื่องๆละ 2,500 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีกําลังไฟฟ้าดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที
- ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศวัน
ที่ 12 พฤษภาคม 2563 หนาที่ 21 ลําดับที่ 62

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนทองถิ่น

โครงการสนับสนุนการดําเนินงานของศูนย์ชวยเหลือประชาชนระดับ
อําเภอ

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเงินเงินสนับสนับสนุนการดําเนินงานของศูนย์ชวยเหลือ
ประชาชนระดับอําเภอ โดยสนับสนุนองค์กรปกครองสวนทองถิ่น
ที่เป็นหนวยงานหลักในการดําเนินงาน จํานวน 30,000 บาท 

งานบริหารงานคลัง รวม 3,791,160 บาท
งบบุคลากร รวม 2,324,160 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,324,160 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,590,960 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆ ที่จาย
ควบกับเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ใหแก
พนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดนครพนม เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับกับอัตรา
และประโยชน์ตอบแทนอื่น และพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
งานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 จํานวนอัตราที่ปรากฏในแผน
อัตรากําลังสามป(ปงบประมาณ 2564-2566) และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึงปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไวจํานวน 12 เดือน
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผูดํารงตําแหนง
วิชาการ บริหาร อํานวยการ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดนครพนม เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
อัตราและประโยชน์ตอบแทนอื่น และพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 จํานวนอัตราตามที่
ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป(ปงบประมาณ 2564-2566 และที่
แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไวจํานวน 12 เดือน

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 624,960 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจาง
ทั่วไป ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
พ.ศ.2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครพนม เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การใหพนักงาน
เทศบาล ลูกจาง และพนักงานจางของเทศบาล ไดรับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดนครพนม เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จาง จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบ
ประมาณ 2564-2566 และแกไขเพิ่มเติม) คํานวณตั้งจายไว
จํานวน 12 เดือน

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 48,240 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มพิเศษคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง
ตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป สังกัดกองคลัง

งบดําเนินงาน รวม 1,451,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 55,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนกรรมการตรวจรับงานจาง ตามหนังสือ
ดวนที่สุด ที่ มท 0808. 2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสําหรับ
พนักงานเทศบาล พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป
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ค่าใช้สอย รวม 296,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

จางเหมาบริการชวยเหลืองานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบุคคลภายนอกชวยเหลืองานโครงการ
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 1 คน

จางเหมาบริการอื่น ๆ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการทั่วไป เชน คาเชาเครื่องถาย
เอกสาร คาจางทําป้ายประชาสัมพันธ์ภาษีทุกประเภท ฯลฯ     

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ
คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และแกไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงทรัพย์สินเพื่อ ใหสามารถใชงานตาม
ปกติ ฯลฯ 

ค่าวัสดุ รวม 1,100,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสํานักงาน ประเภทคงทน วัสดุสิ้นเปลือง
รวมถึงรายจายเพื่อประกอบดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รายจายที่ตองชําระพรอมคาวัสดุ เชนคาขนสง คาภาษี 
คาประกัน คาติดตั้ง เป็นตน อาทิเชน กระดาษ ปากกา น้ํายาลบ
คําผิด แบบพิมพ์ ธงชาติ ฯลฯ
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 550,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น วัสดุสิ้นเปลือง
รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันคาติดตั้ง อาทิเชน น้ํามันดีเชล น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามัน
เบนซิน มันเครื่อง น้ํามันจารบี ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล รวมถึง รายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจายที่ตองชําระ
พรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง
อาทิเชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล อุปกรณ์บันทึกขอมูล
เมาส์ ตลับผงหมึก ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 16,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 16,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุก สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุก สําหรับงาน
สํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกน
หลัก (2 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอย
กวา 1.0 GHz และมีเทคโนโยลีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่
ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Mermory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
นอยกวา 4 MB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
นอยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูลชนิด SATA หรือดีกวาขนาดความจุไมนอย
กวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอย
กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366x768 Pixel 
และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว
- มีชองเชื่อมตอ Interface แบบ USB 2.0 หรือดีกวาไมนอย
กวา 3 ชอง
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย Network Interface 
แบบ 10/100/1000 Base-t หรือดีกวาจํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
- ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศวัน
ที่ 12 พฤษภาคม 2563 หนาที่ 5 ลําดับที่ 11
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 427,160 บาท
งบบุคลากร รวม 416,160 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 416,160 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 416,160 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆ ที่จาย
ควบกับเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ใหแก
พนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดนครพนม เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับกับอัตรา
และประโยชน์ตอบแทนอื่น และพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
งานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 จํานวนอัตราที่ปรากฏในแผน
อัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-2566) และที่แกไขเพิ่ม
เติมถึงปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไวจํานวน 12 เดือน

งบลงทุน รวม 11,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 11,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตูเก็บของ/ตูเก็บเอกสาร จํานวน 11,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาจัดซื้อตูเก็บของ/ตูเก็บเอกสาร จํานวน 2 หลังๆ
ละ 5,500 บาท โดยมีลักษณะดังนี้
 - แบบ 2 บาน, มีชั้นปรับระดับ 3 ชั้น, มีมือจับชนิดบิด คุณสมบัติ
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) บัญชีตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ประจําป 2561
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,229,100 บาท

งบบุคลากร รวม 557,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 557,100 บาท
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 493,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจาง
ทั่วไป ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
พ.ศ.2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครพนม เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การใหพนักงาน
เทศบาล ลูกจาง และพนักงานจางของเทศบาล ไดรับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดนครพนม เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จาง จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบ
ประมาณ 2564-2566 และแกไขเพิ่มเติม) คํานวณตั้งจายไว
จํานวน 12 เดือน

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 63,900 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง  
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.
2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครพนม เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การใหพนักงาน
เทศบาล ลูกจาง และพนักงานจางของเทศบาล ไดรับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดนครพนม เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จาง จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบ
ประมาณ 2564-2566 และแกไขเพิ่มเติม) คํานวณตั้งจายไว
จํานวน 12 เดือน

งบดําเนินงาน รวม 672,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 672,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

จางเหมาบริการปฏิบัติงานดานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 672,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานดานงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 7 คน ๆ
 ละ 96,000 บาท  รวม 672,000 บาท
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งานเทศกิจ รวม 57,600 บาท
งบดําเนินงาน รวม 57,600 บาท

ค่าตอบแทน รวม 57,600 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 57,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนใหเจาหนาที่
ตํารวจ จํานวน 4 นาย   ที่มาชวยเหลือปฏิบัติงานในตําแหนง
ตํารวจเทศกิจ และจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แกเทศบาล ฯลฯ

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 370,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 370,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการความรวมมือเครือขายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อําเภอแบบบูรณาการ

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินการ เชน ประชุม การฝึกซอมแผน
วัสดุอุปกรณ์ที่ใชในการฝึกซอม ฯลฯ
(เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ปรากฎตามแผน
พัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 61  ลําดับที่ 7)

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําเทศบาล
ตําบลทาอุเทน

จํานวน 25,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินการอบรม อปพร.ใหมีความรูและ
ทักษะในการปฏิบัติงาน  เชน คาวิทยากร  คาวัสดุอุปกรณ์ในการ
ฝึกอบรม  เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ฯลฯ
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น
พ.ศ.2557 ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ.2563 หนาที่ 1 ลําดับที่ 1)
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โครงการรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชวงเทศกาล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการในชวง
เทศกาลตาง ๆ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลสําคัญ เชน เทศกาลปใหม เทศกาลสงกรานต์ และงานใน
หนาที่รักษาความปลอดภัยในสถานที่ตาง ๆ แกชุมชน ฯลฯ
(เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496 ปรากฎตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 60  ลําดับที่  3)

โครงการอบรมทบทวน อปพร.ใหความรูทักษะในการเฝ้าระวังซอม
เตือนภัย

จํานวน 25,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินการอบรม อปพร.ใหมีความรูและ
ทักษะในการปฏิบัติงาน  เชน คาวิทยากร  คาวัสดุอุปกรณ์ในการ
ฝึกอบรม  เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ฯลฯ
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น
พ.ศ.2557 ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หนาที่ 60  ลําดับที่ 1)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อใหสามารถใช
งานตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภทวัสดุคงทน
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์และอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุเชน คาขนสง
คาภาษี คาประกันภัย แบตเตอรี่ ยางนอกยางใน สาย
ไมล์ เพลา ฯลฯ
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุเครื่องแตงกาย ประเภทวัสดุคงทน รวมถึง
รายจายเพื่อประกอบดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจาย
เพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให
สามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ
เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย เสื้อ
กางเกง รองเทา หมวก  ฯลฯ

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 85,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องดับเพลิงประเภทวัสดุสิ้นเปลือง รายจาย
ที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย
คาติดตั้ง เชน ถังดับเพลิง  ฯลฯ

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,713,220 บาท

งบบุคลากร รวม 1,656,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,656,720 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,476,720 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆ ที่จาย
ควบกับเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ใหแก
พนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดนครพนม เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับกับอัตรา
และประโยชน์ตอบแทนอื่น และพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
งานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 จํานวนอัตราที่ปรากฏในแผน
อัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-2566) และที่แกไขเพิ่ม
เติมถึงปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไวจํานวน 12 เดือน

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผูดํารงตําแหนง
วิชาการ บริหาร อํานวยการ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดนครพนม เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
อัตราและประโยชน์ตอบแทนอื่น และพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 จํานวนอัตราตามที่
ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-2566 และ
ที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไวจํานวน 12 เดือน
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางทั่วไป ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครพนม เรื่องมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การใหพนักงานเทศบาล ลูกจาง และ
พนักงานจางของเทศบาล ไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครพนม เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง จํานวนอัตราตามที่ปรากฏ
ในแผนอัตรากําลังสามป  (ปงบประมาณ 2564-2566 และแกไข
เพิ่มเติม) คํานวณตั้งจายไวจํานวน 12 เดือน    

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตามพระ
ราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครพนม เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การใหพนักงาน
เทศบาล ลูกจาง และพนักงานจางของเทศบาล ไดรับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดนครพนม เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จาง จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบ
ประมาณ 2564-2566 และแกไขเพิ่มเติม) คํานวณตั้งจายไว
จํานวน 12 เดือน

งบดําเนินงาน รวม 1,049,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นตอบแทนแกเจาหนาที่ทองถิ่น ที่ปฏิบัติงานตามหนาที่
ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานในหรือนอกที่ตั้ง
สํานักงานและไดปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการและวันหยุด
ราชการ หรือโดยลักษณะงานปกติตองปฏิบัติงานในลักษณะเป็น
ผลัดหรือกะ และไดปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตน และให
หมายความรวมถึงเงินคาตอบแทน ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
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ค่าใช้สอย รวม 762,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการตาง ๆ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการอื่น ๆ ใหผูรับจางทําการอยางใด
อยางหนึ่ง เชน คาจางทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศ คาจาง
เหมาสูบสวม ฯลฯ

จางเหมาบริการทําความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานดูแล
รักษาความสะอาดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตําบล
ทาอุเทน จํานวน 1 คน

จางเหมาบริการผูปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 480,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเป็นผู
ชวยดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตําบลทาอุเทน
จํานวน 5 คนๆละ 96,000 บาท  รวมเป็นเงิน 480,000 บาท

จางเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานดูแล
รักษาความปลอดภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ของเทศบาลตําบลทาอุเทน

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

- คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ 
คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ
 (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และแกไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อใหสามารถใช
งานตามปกติ
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ค่าวัสดุ รวม 147,000 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 107,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลื้อง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี
คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน อาทิเชน หมอ กระทะ มีด ถัง
แกวน้ํา ผงซักฟอก สบู แปรง ไมกวาด ฯลฯ  เป็นไปตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประเภทวัสดุคงทน
วัสดุสิ้นเปลื้อง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบดัดแปลง ตอเติมหรือ
ปรับปรุงวัสดุ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง 
คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน อาทิเชน ชุดเครื่องมือฝา
ตัด ที่วางกรวยแกว กระบอกตวง สําลี แอลกอฮอล์ น้ํายาตาง ๆ
 ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหลรายจายเพื่อประกอบดัด
แปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคา
วัสดุ เชนคาขนสง คาภาษี คาประกันภัย เชน อุปกรณ์บันทึก
ขอมูล แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ หมึกเครื่องพิมพ์ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 130,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมถึงคาใชจายที่ตอง
ชําระพรอมกัน เชน คาบริการ คาภาษีในกิจการขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น 
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายคาน้ําประปาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมถึงคาใชจายที่ตอง
ชําระพรอมกัน เชน คาบริการ คาภาษีในกิจการขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

งบลงทุน รวม 7,500 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 7,500 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์  Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer

จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่องๆ
ละ 7,500 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner 
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน 
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอย
กวา 27 หนาตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 1,200 x 600
 หรือ 600 x 1,200 dpi 
- สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
หรือสามารถใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-Fi
(IEEE 802.11b, g, n) ได
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศวัน
ที่ 12 พฤษภาคม 2563 หนาที่ 18 ลําดับที่ 50)

วันที่พิมพ์ : 17/4/2565  09:08:17 หนา : 32/59



งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,602,660 บาท
งบบุคลากร รวม 779,280 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 779,280 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 695,280 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆ ที่จาย
ควบกับเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ใหแก
พนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดนครพนม เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับกับอัตรา
และประโยชน์ตอบแทนอื่น และพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
งานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 จํานวนอัตราที่ปรากฏในแผน
อัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-2566) และที่แกไขเพิ่ม
เติมถึงปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไวจํานวน 12 เดือน

เงินวิทยฐานะ จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะชํานาญการแกพนักงานครูเทศบาล
งบดําเนินงาน รวม 1,744,380 บาท

ค่าใช้สอย รวม 652,140 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

- โครงการแขงขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดโครงการแขงขันกีฬาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก เชน คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในการจัดงาน และคา
ใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ ฯลฯ 
(เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา  และการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 56 ลําดับ
ที่ 14)
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- โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเด็กแหง
ชาติ เชน คารับรอง  คาใชจายการประกวดหรือแขงขัน คาใชจาย
อื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวของในการจัดงาน ฯลฯ     
(เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬา  และการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หนาที่ 56 
ลําดับที่ 15)

- โครงการปัจฉิมนิเทศเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการและคาใชจาย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ   (เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬา  และการ
สงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2559  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หนาที่ 54 ลําดับที่ 5)

วันที่พิมพ์ : 17/4/2565  09:08:17 หนา : 34/59



- โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา จํานวน 572,140 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการสนับสนุนคาใชจายในการบริหาร
สถานศึกษา แยกรายละเอียดดังนี้
- คาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจํานวน  385,880  บาท
เพื่อจายเป็นคาจางเหมาจัดทําอาหารกลางวันสําหรับเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กจํานวน 75 คนๆ ละ 21 บาท จํานวน 245 วัน
- คาจัดการเรียนการสอนของเด็กปฐมวัย (2-5 ป ราย
หัว) จํานวน 127,500 บาท
เพื่อจายเป็นคาจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 75 คนๆละ 1,700 บาท
- คาอุปกรณ์การเรียน จํานวน 10,400  บาท
เพื่อจายเป็นคาอุปกรณ์การเรียนของเด็กปฐมวัย (3-5) ป ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจํานวน 52 คนๆ ละ 200 บาท
 - คาหนังสือเรียน  จํานวน  10,400  บาท
เพื่อจายเป็นคาหนังสือเรียนของเด็กปฐมวัย (3-5 ป) ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กจํานวน 52 คนๆละ 200 บาท
 - คาเครื่องแบบนักเรียน จํานวน 15,600  บาท เพื่อจายเป็นคา
เครื่องแบบนักเรียนของเด็กปฐมวัย (3-5 ป) ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 52 คนๆละ 300 บาท
 - คากิจกรรมพัฒนาผูเรียนจํานวน  22,360 บาท เพื่อจายเป็นคา
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนของเด็กปฐมวัย (3-5 ป)ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 52 คนๆ ละ 430 บาท

โครงการรอยดวงใจใหแกแม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดงานตามโครงการ และคาใชจายที่
เกี่ยวของ ฯลฯ (เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคา
ใชจายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬา  และการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2559 ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
หนาที่ 54 ลําดับที่  4)
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ค่าวัสดุ รวม 1,092,240 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 1,092,240 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาอาหารเสริม (นม) รวมถึงรายจายที่ตองชําระ
พรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง เป็นตน แยกรายละเอียดดังนี้
(1) คาอาหารเสริม (นม) สําหรับนักเรียนโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
ในเขตเทศบาลตําบลทาอุเทน ไดแก โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร,
โรงเรียนบานทาอุเทน และโรงเรียนบานนอยนาเหนือ จํานวนนัก
เรียน 495 คนๆละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 948,520
 บาท
 (2) คาอาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
เขตเทศบาลตําบล ทาอุเทน จํานวนนักเรียน 75 คนๆละ 7.37
 บาท จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 143,720 บาท
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/
ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฏาคม 2564)

งบเงินอุดหนุน รวม 2,079,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,079,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ. จํานวน 2,079,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันใหเด็กนักเรียนโรงเรียนใน
สังกัด สพฐ.จํานวน 3 แหงไดแก โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร
โรงเรียนบานทาอุเทน โรงเรียนบานนอยนาเหนือ จํานวนนักเรียน
ทั้งหมด 495 คนๆละ 21 บาท จํานวน 200 วัน
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,925,840 บาท

งบบุคลากร รวม 1,659,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,659,840 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,617,840 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆ ที่จาย
ควบกับเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ใหแก
พนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดนครพนม เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับกับอัตรา
และประโยชน์ตอบแทนอื่น และพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
งานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 จํานวนอัตราที่ปรากฏในแผน
อัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-2566) และที่แกไขเพิ่ม
เติมถึงปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไวจํานวน 12 เดือน

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผูดํารงตําแหนง
วิชาการ บริหาร อํานวยการ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดนครพนม เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
อัตราและประโยชน์ตอบแทนอื่น และพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 จํานวนอัตราตามที่
ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป(ปงบประมาณ 2564-2566 และที่
แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไวจํานวน 12 เดือน

งบดําเนินงาน รวม 266,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 116,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น
จํานวน 1 คน เงินเดือนละ 8,000 บาท จํานวน 12 เดือน

วันที่พิมพ์ : 17/4/2565  09:08:17 หนา : 37/59



คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นตอบแทนแกเจาหนาที่ทองถิ่น ที่ปฏิบัติงานตามหนาที่
ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานในหรือนอกที่ตั้ง
สํานักงานและไดปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการและวันหยุด
ราชการ หรือโดยลักษณะงานปกติตองปฏิบัติงานในลักษณะเป็น
ผลัดหรือกะ และไดปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตน และให
หมายความรวมถึงเงินคาตอบแทนตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559

ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ พนักงาน
เทศบาล พนักงานจางหรือบุคคลที่องค์กรปกครองสวนทองถิ่นสั่ง
ใหไปราชการ ใหองค์กรปกครองสวนทองถิ่นเชน คาเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง  คาเชาที่พัก คาพาหนะ  คาลงทะเบียน ฯลฯ
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และ แกไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์สินของกองสาธารณ
สุขและสิ่งแวดลอมใหใชงานไดตามปกติ เชน รถบรรทุกขยะ
เครื่องตัดหญา เครื่องเสียง ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหลรายจายเพื่อประกอบ
ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายที่ตองชําระพรอมกับ 
คาวัสดุ เชนคาขนสง คาภาษี คาประกันภัย เชน อุปกรณ์บันทึก
ขอมูล แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ หมึกเครื่องพิมพ์ ฯลฯ
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 370,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 180,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการป้องกันโรค
พิษสุนัขบา เชน วัสดุ อุปกรณ์ ในการการดําเนินงาน ฯลฯ

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไขเลือดออก จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข
เลือดออก เชน วัสดุ อุปกรณ์ในการป้องกันและควบคุมไขเลือด
ออก ฯลฯ  

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดตอ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด-19)

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดตอ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ใน
พื้นที่ตําบลทาอุเทน

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุงานบานงานครัว ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับ
ปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ เชน ถังขยะ แปรง ไม
กวาด เขง ฯลฯ 

งบเงินอุดหนุน รวม 190,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 190,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนทองถิ่น

โครงการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดตอ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

จํานวน 50,000 บาท

   เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม
เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดตอ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ของอําเภอทาอุเทน
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เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระ
ราชดําริดานสาธารณสุข

จํานวน 140,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนการดําเนินงานดานสาธารณสุข
มูลฐานในเขตเทศบาลตําบล    ทาอุเทน จํานวน 7 หมูบานๆ
ละ 20,000 บาท

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 226,080 บาท

งบบุคลากร รวม 226,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 226,080 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 226,080 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆ ที่จาย
ควบกับเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ใหแก
พนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดนครพนม เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับกับอัตรา
และประโยชน์ตอบแทนอื่น และพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
งานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 จํานวนอัตราที่ปรากฏในแผน
อัตรากําลังสามป(ปงบประมาณ 2564-2566) และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึงปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไวจํานวน 12 เดือน

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 280,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 280,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อใหสามารถใช
งานตามปกติ
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ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหลรายจายเพื่อ
ประกอบดัดแปลงตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายที่ตองชําระ
พรอมกับคาวัสดุ เชนคาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง
อาทิเชน อุปกรณ์บันทึกขอมูล แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ หมึก
เครื่องพิมพ์ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 150,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายคาไฟฟ้าสถานีสูบน้ํา หมูที่ 3, หมูที่ 6 (2 แหง) รวมถึงคา
ใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คาบริการ คาภาษีในกิจการของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

งานไฟฟ้าและประปา รวม 1,030,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 830,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 480,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

จางเหมาบริการงานไฟฟ้าสาธารณะ จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานไฟฟ้า
สาธารณะจํานวน 1 คน 

จางเหมาบริการงานสถานที่ จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานสถานที่
จํานวน 1 คน

จางเหมาบริการดูแลรักษาสถานีสูบน้ําดวยไฟฟ้า จํานวน 288,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานดูแล
รักษาสถานีสูบน้ําดวยไฟฟ้า จํานวน 3 คนๆละ 96,000 บาท
รวมจํานวน 288,000 บาท
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ค่าวัสดุ รวม 350,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติรายจายที่ตองชําระพรอม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิ
เชน ไมโครโฟน มาตรสําหรับตรวจวัดวงจรไฟฟ้า ฟวส์ เทปพัน
สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ

วัสดุกอสราง จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคากอสราง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง
รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติรายจายที่ตองชําระพรอม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน
คอน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เลื่อน ตลับเมตร ตะปู ปูน
ซีเมนต์ ทราบ ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภทวัสดุคงทน
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์และอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุเชน คาขนสง
คาภาษี คาประกันภัย อาทิเชน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สาย
ไมล์ เพลา ฯลฯ

วัสดุอื่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภทวัสดุคงทน
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์และอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุเชน คาขนสง
คาภาษี คาประกันภัย อาทิเชน มิเตอร์น้ํา-ไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรง
กันสวะ หัวเชื่อมแกส หัววาล์วเปด-ปดแกส ฯลฯ
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งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

คาขยายเขตประปา จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาขยายเขตประปาใหแกการประปาสวนภูมิภาค
ในการดําเนินการขยายเขตประปาในเขตพื้นที่ของเทศบาลตําบล
ทาอุเทน

คาขยายเขตไฟฟ้า จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาขยายเขตไฟฟ้าใหแกการไฟฟ้าสวนภูมิภาค ในการ
ดําเนินการขยายเขตไฟฟ้าในเขตพื้นที่ของเทศบาลตําบลทาอุเทน

งานสวนสาธารณะ รวม 473,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 464,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 384,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

จางเหมาบริการดูแลสวนสาธารณะ จํานวน 384,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานดูแลสวน
สาธารณะ ภายในเขตเทศบาลและดูแลเรือนเพาะชํากลาไม 
จํานวน  4  คนๆละ 96,000 บาท  รวมจํานวน 384,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุการเกษตร  ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอม
คาวัสดุ คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน สปริง
เกลอร์ จอบหมุน จานพรวน ปุย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและ
สัตว์ พันธุ์พืช ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 9,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 9,000 บาท
ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

เครื่องตัดแตงพุมไม จํานวน 9,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาจัดซื้อเครื่องตัดแตงพุมไม จํานวน 1 เครื่องๆ
ละ 9,000 บาท (ราคาตามทองตลาด) มีคุณสมบัติดังนี้
- ใชงานรวมกับแบตเตอรี่ลิเรียมไอออน ขนาด 15,30,40,50 Ah 
ได
- ความยาวของมีด 520 มิล
- Vpltage 18 V

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 3,079,860 บาท
งบบุคลากร รวม 802,560 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 802,560 บาท
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 766,560 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจาง
ทั่วไป ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
พ.ศ.2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครพนม เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การใหพนักงาน
เทศบาล ลูกจาง และพนักงานจางของเทศบาล ไดรับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดนครพนม เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จาง จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบ
ประมาณ 2564-2566 และแกไขเพิ่มเติม) คํานวณตั้งจายไว
จํานวน 12 เดือน
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตามพระ
ราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครพนม เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การใหพนักงานเทศบาล
ลูกจาง และพนักงานจางของเทศบาล ไดรับเงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราว และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครพนม เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง จํานวนอัตรา
ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบ
ประมาณ 2564-2566 และแกไขเพิ่มเติม) คํานวณตั้งจายไว
จํานวน 12 เดือน

งบดําเนินงาน รวม 2,244,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 2,014,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการอื่น ๆ จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาจางเหมาบริการตาง ๆ เชน คาจางทําของอยาง
ใดอยางหนึ่งคาเชาทรัพย์สิน ฯลฯ

จางเหมาบริการเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตําบลทาอุเทน จํานวน 672,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาจางเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเก็บ
ขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตําบลทาอุเทน จํานวน 7 คนๆละ
96,000 บาท จํานวนรวม 672,000 บาท

จางเหมาบริการงานป้องกันและควบคุมโรค จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาจางเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน
ป้องกันและควบคุมโรคจํานวน 1 คน

จางเหมาบริการทําความสะอาดถนนและทางเทาในเขตเทศบาล
ตําบลทาอุเทน

จํานวน 960,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานทําความ
สะอาดถนนและทางเทาในเขตเทศบาลตําบลทาอุเทน
จํานวน 10 คนๆละ 96,000 บาท เป็นเงินจํานวน 960,000  บาท

จางเหมาบริการในการปรับเกลี่ยขยะมูลฝอยของบอขยะ จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาจางเหมาบริการในการปรับเกลี่ยขยะมูลฝอย
ของบอขยะ
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จางเหมาบริการผูชวยงานธุรการ จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาจางเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน
ผูชวยธุรการ  จํานวน  1 คน

ค่าวัสดุ รวม 230,000 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุงานบานงานครัว ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับ
ปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอม
คาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน
มีด พรา ถังขยะ แปรง ไมกวาด เขง ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์และอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุเชน คาขนสง
คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชนแบตเตอรี่ ยางนอก
ยางใน  ฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประเภทวัสดุ
คงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์และอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุเชน คาขนสง
คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน ถุงมือ ชุด
เวชภัณฑ์ วัคซีน ฯลฯ
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุเครื่องแตงกาย ประเภทวัสดุคงทน รวมถึง
รายจายเพื่อประกอบดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจาย
เพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให
สามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคา
วัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน
รองเทา  หมวก  ฯลฯ

วัสดุอื่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุอื่น ประเภทคงทน  รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินใหสามารถใชงานได
ตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง
คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน มิเตอร์น้ํา-ไฟฟ้า สมอ
เรือ ตะแกรงกันสวะ ฯลฯ

งบลงทุน รวม 33,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 33,300 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร

เลื่อยโซยนต์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาจัดซื้อเลื่อยโซยนต์ จํานวน 1 ตัว มีคุณลักษณะ
ดังนี้
- ประสิทธิภาพเครื่องยนต์ 0.8 แรงมา
- ปริมาตรกระบอกสูบ 31.8 ซีซี
- น้ําหนัก 3.9 กก.
- ขนาดโซ 3/8p
- แผนบังคับโซ 11.5 นิ้ว
- ความจุถังน้ํามัน 0.25 ลิตร
- ความจุถังน้ํามันโซ 0.15 ลิตร
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ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

เครื่องตัดหญา จํานวน 19,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาจัดซื้อเครื่องตัดหญา แบบขอแข็ง จํานวน 2
 เครื่องๆละ 9,500 บาท คุณลักษณะดังนี้
  - เป็นเครื่องจัดหญาแบบสะพาย    
  - เครื่องยนต์ขนาดไมนอยกวา 1.4 แรงงมา    
  - ปริมาตรกระบอกสูบไมนอยกวา 30 ซีซี    
  - พรอมใบมีด   
(รายละเอียดตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม 2563)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (lnk Tank Printer) จํานวน 4,300 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์(lnk Tank Printer) จํานวน 1 เครื่องๆละ 4,300
 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้   
 - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์  (lnk Tank Printer)      
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi     
 - มีความเร็วในการพิมพ์รางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม
นอยกวา 19 หนาตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที     
 - มีความเร็วในการพิมพ์รางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอย
กวา 15 หนาตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)     
 - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวน
ไมนอยกวา 1 ชอง     
 - มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 50 แผน     
 - สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom     
- ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 หนาที่ 15
 ลําดับที่ 42 ประกาศวันที่ 12 พฤษภาคม 2563
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 90,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

- โครงการเทศบาลนาอยูอยางยั่งยืน เพื่อสนองนโยบายจังหวัด
นครพนม  "นครพนมเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข"

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการ  
(เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาของ องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 34 ลําดับที่  3)

- โครงการอบรมรณรงค์ป้องกันตอตานและแกไขปัญหายาเสพติด จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นเงินคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการ
(เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน  การจัดการ แขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 ปรากฎใน
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 70  ลําดับที่  6)

โครงการฝึกอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ประจําถิ่นของเทศบาลตําบล
ทาอุเทน

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการฝึกอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ประจําถิ่นของ
เทศบาลตําบลทาอุเทน 
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น
พ.ศ.2557 ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
หนาที่ 61 ลําดับที่  2)

-โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลทาอุเทน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการ
(เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ปรากฎตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หนาที่  68 ลําดับที่  7)
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 20,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปและกีฬาทอง
ถิ่นคัพ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการแขงขันกีฬา เชน
คาตอบแทนกรรมการตัดสิน คาจัดสถานที่ ตกแตงเวที คาถวย
รางวัล คาเกียรติบัตรคาอาหาร คาน้ําแข็ง น้ําดื่มและอื่นๆที่เกี่ยว
ของกับการดําเนินโครงการ
(เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 58  ลําดับที่ 13)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 390,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 330,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 330,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

- โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงและตุมโฮมไทญอ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการ
(เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 73 ลําดับที่  1)

- โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ จํานวน 50,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการ
(เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561- 2565)หนาที่ 73 ลําดับที่  3)
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- โครงการจัดงานประเพณีแหดอกไม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการ
(เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่  67 ลําดับที่  4)

- โครงการจัดงานประเพณีแหเทียนเขาพรรษา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการ
(เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2559 ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) หนาที่ 67  ลําดับที่  2)

- โครงการจัดงานวันขึ้นปใหม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการจัดงานวันขึ้นปใหม   
(เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 73  ลําดับที่  2)

- โครงการจัดงานวันวิสาขบูชา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการการดําเนินการตามโครงการ
(เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬา  และการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559  ปรากฏ
ในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่  73  ลําดับที่  6)

- โครงการทําบุญประจําปศาลหลักเมือง (ศาลเจาโตง) จํานวน 20,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการ
(เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559  ปรากฏ
ในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.256-2565)หนาที่ 74  ลําดับที่  8)
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โครงการแขงขันเรือกีบเทศบาลตําบลทาอุเทน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการจัดงานแขงขันเรือกีบเทศบาล
ตําบลทาอุเทน เชน
คาจัดสถานที่ คาตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน  คาใชจายในการ
ตกแตงจัดสถานที่ ฯลฯ (เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการจัดงาน
การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 ปรากฎในแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 74 ลําดับที่ 12)

โครงการจัดงานนมัสการองค์พระธาตุทาอุเทน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดงานนมัสการองค์พระธาตุทาอุเทน
 (เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2559
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)หนาที่ 67 ลําดับ
ที่ 1)

-โครงการจัดงานศาลเจามณีธรรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการ
(เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่  74
 ลําดับที่ 11)
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โครงการสัมมนาทางวิชาการการชําระประวัติเมืองทาอุเทน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการสัมมนาทางวิชาการการชําระ
ประวัติเมืองทาอุเทน ประกอบดวยการการชําระประวัติเมือง
ทาอุเทน ประวัติพระธาตุทาอุเทน พระธาตุหินออน พระบาง ฯลฯ
 เชน คาเอกสาร เครื่องเขียนแบบพิมพ์ คาตอบแทนวิทยากร ฯลฯ
(เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.
2557 ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 89
 ลําดับที่ 44)

งบเงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการสนับสนุนการจัดทําเรือไฟอําเภอทาอุเทน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหกับสภาวัฒนธรรมอําเภอทาอุเทน เพื่อ
ดําเนินการโครงการสนับสนุนการจัดทําเรือไฟอําเภอทาอุเทน
 จํานวน 60,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 73
 ลําดับที่ 10

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,718,340 บาท

งบบุคลากร รวม 2,522,340 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,522,340 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,099,040 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆ ที่จาย
ควบกับเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ใหแก
พนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดนครพนม เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับกับอัตรา
และประโยชน์ตอบแทนอื่น และพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
งานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 จํานวนอัตราที่ปรากฏในแผน
อัตรากําลังสามป(ปงบประมาณ 2564-2566) และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึงปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไวจํานวน 12 เดือน
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 21,300 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน จํานวนอัตราตามที่
ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-2566 และ
ที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไวจํานวน 12 เดือน

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผูดํารงตําแหนง
วิชาการ บริหาร อํานวยการ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดนครพนม เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
อัตราและประโยชน์ตอบแทนอื่น และพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 จํานวนอัตราตามที่
ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-2566 และ
ที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไวจํานวน 12 เดือน

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 324,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจาง
ทั่วไป ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
พ.ศ.2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครพนม เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การใหพนักงาน
เทศบาล ลูกจาง และพนักงานจางของเทศบาล ไดรับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดนครพนม เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จาง จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบ
ประมาณ 2564-2566 และแกไขเพิ่มเติม) คํานวณตั้งจายไว
จํานวน 12 เดือน

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง ตามพระ
ราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครพนม เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การใหพนักงาน
เทศบาล ลูกจาง และพนักงานจางของเทศบาล ไดรับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดนครพนม เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จาง จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบ
ประมาณ 2564-2566 แลแกไขเพิ่มเติม) คํานวณตั้งจายไว
จํานวน 12 เดือน
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งบดําเนินงาน รวม 196,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
- คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตาม
กฏหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นตอบแทนแกเจาหนาที่ทองถิ่น ที่ปฏิบัติงานตามหนาที่
ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานในหรือนอกที่ตั้ง
สํานักงานและไดปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการและวันหยุด
ราชการ หรือโดยลักษณะงานปกติตองปฏิบัติงานในลักษณะเป็น
ผลัดหรือกะ และไดปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตน และให
หมายความรวมถึงเงินคาตอบแทนตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559

ค่าใช้สอย รวม 136,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

จางเหมาบริการชวยงานธุรการกองชาง จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน
ผูชวยธุรการ จํานวน  1  คน

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

- คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาล พนักงานจาง หรือบุคคลที่องค์กรปกครองสวนทองถิ่นสั่ง
ใหไปราชการ ใหองค์กรปกครองสวนทองถิ่น เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง คาเชาที่พัก  คาพาหนะ  คาลงทะเบียน ฯลฯ
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และแกไขเพิ่ม
เติม ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561)
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งานก่อสร้าง รวม 3,326,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 340,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 340,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาจางออกแบบ คารับรองแบบโครงการ
ตางๆ ของเทศบาล

จางเหมาบริการตาง ๆ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการตาง ๆ เชน คาจางทําของอยางใด
อยางหนึ่ง ของกองชาง ฯลฯ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 190,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อใหสามารถใชงานได
ตามปกติ

งบลงทุน รวม 2,986,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,986,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางถนน  ค.ส.ล.ซอยอัคราชอุทิศ หมู 6 จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการกอสรางถนน ค.ส.ล.ซอยอัคราช
อุทิศ หมู 6 บานนอยหัวบึง ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร
ยาว 85.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดําเนินการไมนอย
กวา 340.00 ตารางเมตร พรอมลงลูกไหลทาง รายละเอียดตาม
แบบแปลนเทศบาลตําบลทาอุเทนกําหนด แบบเลขที่ 002/2564
 ลงวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) แกไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 ลําดับที่ 6 หนาที่ 6

โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.ซอยไปมาสบาย จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยไป
มาสบาย ขนาดผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร ยาว 105.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 315.00
 ตารางเมตร พรอมลงลูกรังไหลทาง รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลทาอุเทนกําหนด แบบเลขที่ 001/2564
ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แกไข ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2564 ลําดับที่ 1 หนาที่ 5
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โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.ซอยรวมชาง จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการกอสรางถนน ค.ส.ล.ซอยรวมชาง หมู
ที่ 7 บานนาเหนือ ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 210.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 840.00
 ตารางเมตร พรอมลงลูกรังไหลทาง รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลทาอุเทนกําหนด แบบเลขที่ 002/2564 ลงวันที่ 22
 กรกฏาคม 2564 ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-
2565) แกไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 ลําดับที่ 5 หนาที่ 5

โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.หนองสูง หมูที่ 7 บานนาเหนือไปหมูที่ 
6 บานนอยหัวบึง

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการกอสรางถนน ค.ส.ล.หนองสูง หมูที่ 7
บานนาเหนือไปหมูที่ 6 บานนอยหัวบึง ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00
เมตร ยาว 210.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดําเนินการ
ไมนอยกวา 840.00 ตารางเมตร พรอมลงลูกรังไหลทาง ราย
ละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลทาอุเทนกําหนด แบบเลข
ที่ 002/2564 ลงวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 ปรากฏตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แกไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564
 ลําดับที่ 3 หนาที่ 5

โครงการกอสรางถนนลูกรังขางหนองบัวเล็ก จํานวน 71,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการกอสรางถนนลูกรังขางหนองบัวเล็ก
หมู 2 บานทาอุเทน ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 320.00
เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา
1,280.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบล
ทาอุเทนกําหนด แบบเลขที่ 006/2564 ลงวันที่ 22 กรกฏาคม
2564 ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
แกไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 ลําดับที่ 7 หนาที่ 6
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โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หมูที่ 3 ไปหนองงิ้ว จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.หมูที่ 3 ไป
หนองงิ้ว บานทาอุเทน โดยเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิว
จราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 263.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ
มีพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 1,315.00 ตารางเมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลทาอุเทนกําหนด แบบเลขที่
005/2564 ลงวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 ปรากฏตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)แกไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564
 ลําดับที่ 2 หนาที่ 5

โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.สาย 212 เชื่อมถนนหนาวัดไตรมิตร 
ไปปาชาญวณ

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.สาย 212 เชื่อม
ถนนหนาวัดไตรมิตรไปปาชาญวน หมู 3 บานทาอุเทน โดยเสริม
ผิวแอสฟัลติกท์คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร
ยาว 263.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดําเนินการไมนอย
กวา 1,315.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลทาอุเทนกําหนด แบบเลขที่ 005/2564 ลงวันที่ 22 
กรกฏาคม 2564 ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) แกไข ครั้งที่ 1 ลําดับที่ 4 หนาที่ 5

โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติก คอนกรึตถนนหนาเมือง - ปาชาญวน 
หมู 3

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนน
หนาเมือง - ปาชาญวณ หมู 3 บานทาอุเทน ขนาดผิวจราจร
กวาง 5.00 เมตร ยาว 263.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่
ดําเนินการไมนอยกวา 1,315.00 ตารางเมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนเทศบาลกําหนด แบบเลขที่ 005/2564 ลงวันที่
22 กรกฏาคม 2564 ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) แกไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 ลําดับที่ 8 หนาที่ 6

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)

คาชดเชยคางานกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาได (K) จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาชดเชยคางานกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคา
ได (K) ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1837 ลงวันที่ 11 กันยายน 2560
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แผนงานการพาณิชย์
งานตลาดสด รวม 500,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 500,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 350,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาเชาตลาดสด และคาเชาสวมสาธารณะ จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาเชาตลาดสด คาเชาสวมสาธารณะ คาเบี้ย
ประกัน และคาธรรมเนียมตางๆ ที่จะตองจายตามระเบียบ
กฏหมาย ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 150,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายคาไฟฟ้าของตลาดสดเทศบาล รวมถึงคาใชจายที่จะตอง
ชําระพรอมกัน เชน คาบริการ คาภาษีในกิจการขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

วันที่พิมพ์ : 17/4/2565  09:08:17 หนา : 59/59



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

คาชําระหนี้เงินกู 2,464,000

คาชําระดอกเบี้ย 465,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

169,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 8,000

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 6,752,400

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,324,800

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ 12,000

เงินสํารองจาย 300,000

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น (ก
.บ.ท.)

618,300

เงินชวยคาครองชีพผูรับ
บํานาญขาราชการถาย
โอน (ช.ค.บ.)

18,500

เงินชวยพิเศษผูรับ
บํานาญขาราชการถาย
โอน

1,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบกลาง งบกลาง

คาชําระหนี้เงินกู 2,464,000

คาชําระดอกเบี้ย 465,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

169,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 8,000

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 6,752,400

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,324,800

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ 12,000

เงินสํารองจาย 300,000

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น (ก
.บ.ท.)

618,300

เงินชวยคาครองชีพผูรับ
บํานาญขาราชการถาย
โอน (ช.ค.บ.)

18,500

เงินชวยพิเศษผูรับ
บํานาญขาราชการถาย
โอน

1,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

คาใชจายเกี่ยวกับการ
จราจร

50,000

คาบํารุงสันนิบาตแหง
ประเทศไทย

44,500

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพเทศบาล
ตําบลทาอุเทน

120,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

725,760

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

180,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

180,000

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

207,360

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

1,555,200

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือ
พนักงานสวนทองถิ่น

5,979,960 2,172,000 1,617,840 226,080

เงินประจําตําแหนง 348,000 60,000 42,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบกลาง งบกลาง

คาใชจายเกี่ยวกับการ
จราจร

50,000

คาบํารุงสันนิบาตแหง
ประเทศไทย

44,500

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพเทศบาล
ตําบลทาอุเทน

120,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

725,760

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

180,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

180,000

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

207,360

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

1,555,200

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือ
พนักงานสวนทองถิ่น

2,099,040 12,094,920

เงินประจําตําแหนง 42,000 492,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจาง 1,807,440 493,200 108,000 766,560

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จาง

104,880 63,900 12,000 36,000

เงินวิทยฐานะ 84,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ 
หรือพนักงานสวนทองถิ่น

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

35,000 57,600 96,000

คาเบี้ยประชุม 15,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

60,000 10,000 20,000

คาเชาบาน 120,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ
างประจํา

120,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ
ตางๆ เชน คาจางทําสิ่ง
ของตาง ๆ คาบริการ
ตาง ๆ

200,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจาง 324,000 3,499,200

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จาง

36,000 252,780

เงินวิทยฐานะ 84,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ 
หรือพนักงานสวนทองถิ่น

21,300 21,300

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

50,000 238,600

คาเบี้ยประชุม 15,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

10,000 100,000

คาเชาบาน 120,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ
างประจํา

120,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ
ตางๆ เชน คาจางทําสิ่ง
ของตาง ๆ คาบริการ
ตาง ๆ

200,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาบอกรับวารสาร เชน 
หนังสือพิมพ์ หนังสือ
ระเบียบกฏหมาย ฯลฯ

10,000

โครงการจัดทํารายงาน
ผลการปฏิบัติงานของ
เทศบาลตําบลทาอุเทน

50,000

จางเหมางานรักษาความ
สะอาดภายใน
อาคาร และบริเวณโดย
รอบอาคารสํานักงาน

192,000

จางเหมาบริการงาน
ทะเบียน

96,000

จางเหมาบริการงาน
ธุรการ

96,000

จางเหมาบริการงาน
ประชาสัมพันธ์ของ
เทศบาล

96,000

จางเหมาบริการงาน
เลขานุการผูบริหาร

96,000

จางเหมาบริการชวย
เหลืองานแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน

96,000

จางเหมาบริการอื่น ๆ 100,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาบอกรับวารสาร เชน 
หนังสือพิมพ์ หนังสือ
ระเบียบกฏหมาย ฯลฯ

10,000

โครงการจัดทํารายงาน
ผลการปฏิบัติงานของ
เทศบาลตําบลทาอุเทน

50,000

จางเหมางานรักษาความ
สะอาดภายใน
อาคาร และบริเวณโดย
รอบอาคารสํานักงาน

192,000

จางเหมาบริการงาน
ทะเบียน

96,000

จางเหมาบริการงาน
ธุรการ

96,000

จางเหมาบริการงาน
ประชาสัมพันธ์ของ
เทศบาล

96,000

จางเหมาบริการงาน
เลขานุการผูบริหาร

96,000

จางเหมาบริการชวย
เหลืองานแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน

96,000

จางเหมาบริการอื่น ๆ 100,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

จางเหมาเวรยามรักษา
ความเรียบรอยอาคาร
สํานักงานเทศบาล

96,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

200,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

- คาใชจายในการเดิน
ทางไปราชการของคณะ
ผูบริหาร พนักงาน และ
พนักงานจาง หรือบุคคล
ที่องค์กรปกครองสวน
ทองถิ่นสั่งใหไปราชการ

150,000

- คาใชจายในการเดิน
ทางไปราชการของ
สมาชิกสภาเทศบาล

100,000

- โครงการจัดงานวัน
เทศบาล

10,000

- โครงการจัดทําแผน
พัฒนาเทศบาลตําบลทา
อุเทนและแผนชุมชน

20,000

- โครงการจัดประชุม
ประชาคมตําบล

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

จางเหมาเวรยามรักษา
ความเรียบรอยอาคาร
สํานักงานเทศบาล

96,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

200,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

- คาใชจายในการเดิน
ทางไปราชการของคณะ
ผูบริหาร พนักงาน และ
พนักงานจาง หรือบุคคล
ที่องค์กรปกครองสวน
ทองถิ่นสั่งใหไปราชการ

150,000

- คาใชจายในการเดิน
ทางไปราชการของ
สมาชิกสภาเทศบาล

100,000

- โครงการจัดงานวัน
เทศบาล

10,000

- โครงการจัดทําแผน
พัฒนาเทศบาลตําบลทา
อุเทนและแผนชุมชน

20,000

- โครงการจัดประชุม
ประชาคมตําบล

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ

70,000 30,000

โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพ คุณธรรม
และจริยธรรมของ
เทศบาล

10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 130,000 100,000 30,000 100,000 100,000

จางเหมาบริการปฏิบัติ
งานดานงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

672,000

โครงการความรวมมือ
เครือขายป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
อําเภอแบบบูรณาการ

10,000

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําเทศบาล
ตําบลทาอุเทน

25,000

โครงการรักษาความ
สงบเรียบรอยและความ
ปลอดภัยในชวงเทศกาล

10,000

โครงการอบรมทบทวน 
อปพร.ใหความรูทักษะ
ในการเฝ้าระวังซอม
เตือนภัย

25,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ

100,000

โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพ คุณธรรม
และจริยธรรมของ
เทศบาล

10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 190,000 650,000

จางเหมาบริการปฏิบัติ
งานดานงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

672,000

โครงการความรวมมือ
เครือขายป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
อําเภอแบบบูรณาการ

10,000

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําเทศบาล
ตําบลทาอุเทน

25,000

โครงการรักษาความ
สงบเรียบรอยและความ
ปลอดภัยในชวงเทศกาล

10,000

โครงการอบรมทบทวน 
อปพร.ใหความรูทักษะ
ในการเฝ้าระวังซอม
เตือนภัย

25,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาจางเหมาบริการตาง 
ๆ

20,000

จางเหมาบริการทํา
ความสะอาดศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

96,000

จางเหมาบริการผูปฏิบัติ
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

480,000

จางเหมาบริการรักษา
ความปลอดภัยของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

96,000

- คาใชจายในการเดิน
ทางไปราชการ

40,000

- โครงการแขงขันกีฬา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

10,000

- โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ

50,000

- โครงการปัจฉิมนิเทศ
เด็กของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

10,000

- โครงการสนับสนุนคา
ใชจายในการบริหาร
สถานศึกษา

572,140

โครงการรอยดวงใจให
แกแม

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาจางเหมาบริการตาง 
ๆ

20,000

จางเหมาบริการทํา
ความสะอาดศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

96,000

จางเหมาบริการผูปฏิบัติ
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

480,000

จางเหมาบริการรักษา
ความปลอดภัยของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

96,000

- คาใชจายในการเดิน
ทางไปราชการ

40,000 80,000

- โครงการแขงขันกีฬา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

10,000

- โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ

50,000

- โครงการปัจฉิมนิเทศ
เด็กของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

10,000

- โครงการสนับสนุนคา
ใชจายในการบริหาร
สถานศึกษา

572,140

โครงการรอยดวงใจให
แกแม

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันโรคพิษ
สุนัขบา

30,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไขเลือดออก

40,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดตอ โรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด-19)

10,000

คาจางเหมาบริการอื่น ๆ 70,000

จางเหมาบริการเก็บขน
ขยะมูลฝอยในเขต
เทศบาลตําบลทาอุเทน

672,000

จางเหมาบริการงาน
ป้องกันและควบคุมโรค

96,000

จางเหมาบริการงาน
ไฟฟ้าสาธารณะ

96,000

จางเหมาบริการงาน
สถานที่

96,000

จางเหมาบริการดูแล
รักษาสถานีสูบน้ําดวย
ไฟฟ้า

288,000

จางเหมาบริการดูแล
สวนสาธารณะ

384,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันโรคพิษ
สุนัขบา

30,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไขเลือดออก

40,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดตอ โรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด-19)

10,000

คาจางเหมาบริการอื่น ๆ 70,000

จางเหมาบริการเก็บขน
ขยะมูลฝอยในเขต
เทศบาลตําบลทาอุเทน

672,000

จางเหมาบริการงาน
ป้องกันและควบคุมโรค

96,000

จางเหมาบริการงาน
ไฟฟ้าสาธารณะ

96,000

จางเหมาบริการงาน
สถานที่

96,000

จางเหมาบริการดูแล
รักษาสถานีสูบน้ําดวย
ไฟฟ้า

288,000

จางเหมาบริการดูแล
สวนสาธารณะ

384,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

จางเหมาบริการทํา
ความสะอาดถนนและ
ทางเทาในเขตเทศบาล
ตําบลทาอุเทน

960,000

จางเหมาบริการในการ
ปรับเกลี่ยขยะมูลฝอย
ของบอขยะ

120,000

จางเหมาบริการผูชวย
งานธุรการ

96,000

- โครงการเทศบาลนา
อยูอยางยั่งยืน เพื่อ
สนองนโยบายจังหวัด
นครพนม  "นครพนม
เมืองสะอาด คนในชาติ
มีสุข"

50,000

- โครงการอบรมรณรงค์
ป้องกันตอตานและ
แกไขปัญหายาเสพติด

10,000

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาผลิตภัณฑ์ประจํา
ถิ่นของเทศบาลตําบล
ทาอุเทน

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

จางเหมาบริการทํา
ความสะอาดถนนและ
ทางเทาในเขตเทศบาล
ตําบลทาอุเทน

960,000

จางเหมาบริการในการ
ปรับเกลี่ยขยะมูลฝอย
ของบอขยะ

120,000

จางเหมาบริการผูชวย
งานธุรการ

96,000

- โครงการเทศบาลนา
อยูอยางยั่งยืน เพื่อ
สนองนโยบายจังหวัด
นครพนม  "นครพนม
เมืองสะอาด คนในชาติ
มีสุข"

50,000

- โครงการอบรมรณรงค์
ป้องกันตอตานและ
แกไขปัญหายาเสพติด

10,000

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาผลิตภัณฑ์ประจํา
ถิ่นของเทศบาลตําบล
ทาอุเทน

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

-โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุใน
เขตเทศบาลตําบลทาอุ
เทน

10,000

- โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง
และตุมโฮมไทญอ

- โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์

- โครงการจัดงาน
ประเพณีแหดอกไม

- โครงการจัดงาน
ประเพณีแหเทียนเขา
พรรษา

- โครงการจัดงานวันขึ้น
ปีใหม

- โครงการจัดงานวัน
วิสาขบูชา

- โครงการทําบุญ
ประจําปีศาลหลักเมือง 
(ศาลเจาโตง)
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

-โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุใน
เขตเทศบาลตําบลทาอุ
เทน

10,000

- โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง
และตุมโฮมไทญอ

10,000 10,000

- โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์

50,000 50,000

- โครงการจัดงาน
ประเพณีแหดอกไม

30,000 30,000

- โครงการจัดงาน
ประเพณีแหเทียนเขา
พรรษา

50,000 50,000

- โครงการจัดงานวันขึ้น
ปีใหม

10,000 10,000

- โครงการจัดงานวัน
วิสาขบูชา

30,000 30,000

- โครงการทําบุญ
ประจําปีศาลหลักเมือง 
(ศาลเจาโตง)

20,000 20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการแขงขันกีฬา
เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไปและ
กีฬาทองถิ่นคัพ

โครงการแขงขันเรือกีบ
เทศบาลตําบลทาอุเทน

โครงการจัดงาน
นมัสการองค์พระธาตุทา
อุเทน

-โครงการจัดงานศาล
เจามณีธรรม

โครงการสัมมนาทาง
วิชาการการชําระ
ประวัติเมืองทาอุเทน

คาจางเหมาบริการ
บุคคลภายนอก

จางเหมาบริการชวยงาน
ธุรการกองชาง

จางเหมาบริการตาง ๆ

คาเชาตลาดสด และคา
เชาสวมสาธารณะ

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 500,000

วัสดุงานบานงานครัว 150,000 1,199,240 100,000 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 50,000 100,000 120,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการแขงขันกีฬา
เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไปและ
กีฬาทองถิ่นคัพ

20,000 20,000

โครงการแขงขันเรือกีบ
เทศบาลตําบลทาอุเทน

20,000 20,000

โครงการจัดงาน
นมัสการองค์พระธาตุทา
อุเทน

50,000 50,000

-โครงการจัดงานศาล
เจามณีธรรม

10,000 10,000

โครงการสัมมนาทาง
วิชาการการชําระ
ประวัติเมืองทาอุเทน

50,000 50,000

คาจางเหมาบริการ
บุคคลภายนอก

100,000 100,000

จางเหมาบริการชวยงาน
ธุรการกองชาง

96,000 96,000

จางเหมาบริการตาง ๆ 50,000 50,000

คาเชาตลาดสด และคา
เชาสวมสาธารณะ

350,000 350,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 500,000

วัสดุงานบานงานครัว 1,499,240

วัสดุยานพาหนะและขนสง 270,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 550,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 120,000 30,000 20,000 30,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 15,000 40,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 85,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

10,000 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 120,000

วัสดุกอสราง 150,000

วัสดุการเกษตร 80,000

วัสดุอื่น 50,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 600,000 100,000 150,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 80,000 30,000

คาบริการโทรศัพท์ 80,000

คาบริการไปรษณีย์ 50,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตูเก็บของ/ตูเก็บเอกสาร 19,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โนต
บุก สําหรับงานสํานัก
งาน

48,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 550,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 200,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 55,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 85,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

60,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 120,000

วัสดุกอสราง 150,000

วัสดุการเกษตร 80,000

วัสดุอื่น 50,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 150,000 1,000,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 110,000

คาบริการโทรศัพท์ 80,000

คาบริการไปรษณีย์ 50,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตูเก็บของ/ตูเก็บเอกสาร 19,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โนต
บุก สําหรับงานสํานัก
งาน

48,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA

7,500

เครื่องพิมพ์  
Multifunction แบบฉีด
หมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank 
Printer

7,500

ครุภัณฑ์การเกษตร

เลื่อยโซยนต์ 10,000

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

เครื่องตัดแตงพุมไม 9,000

เครื่องตัดหญา 19,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(lnk Tank Printer)

4,300

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางถนน  
ค.ส.ล.ซอยอัคราชอุทิศ 
หมู 6

โครงการกอสรางถนน ค
.ส.ล.ซอยไปมาสบาย

โครงการกอสรางถนน ค
.ส.ล.ซอยรวมชาง
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA

7,500

เครื่องพิมพ์  
Multifunction แบบฉีด
หมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank 
Printer

7,500

ครุภัณฑ์การเกษตร

เลื่อยโซยนต์ 10,000

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

เครื่องตัดแตงพุมไม 9,000

เครื่องตัดหญา 19,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(lnk Tank Printer)

4,300

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางถนน  
ค.ส.ล.ซอยอัคราชอุทิศ 
หมู 6

200,000 200,000

โครงการกอสรางถนน ค
.ส.ล.ซอยไปมาสบาย

200,000 200,000

โครงการกอสรางถนน ค
.ส.ล.ซอยรวมชาง

500,000 500,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสรางถนน ค
.ส.ล.หนองสูง หมูที่ 7 
บานนาเหนือไปหมูที่ 6 
บานนอยหัวบึง

โครงการกอสรางถนน
ลูกรังขางหนองบัวเล็ก

โครงการปรับปรุงถนน 
ค.ส.ล. หมูที่ 3 ไปหนอง
งิ้ว

โครงการปรับปรุงถนน 
ค.ส.ล.สาย 212 เชื่อม
ถนนหนาวัดไตรมิตร ไป
ป่าชาญวณ

โครงการเสริมผิวแอ
สฟัลท์ติก คอนกรึตถนน
หนาเมือง - ป่าชาญวน 
หมู 3

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได (คา K)

คาชดเชยคางานกอสราง
ตามสัญญาแบบปรับ
ราคาได (K)

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสรางถนน ค
.ส.ล.หนองสูง หมูที่ 7 
บานนาเหนือไปหมูที่ 6 
บานนอยหัวบึง

500,000 500,000

โครงการกอสรางถนน
ลูกรังขางหนองบัวเล็ก

71,000 71,000

โครงการปรับปรุงถนน 
ค.ส.ล. หมูที่ 3 ไปหนอง
งิ้ว

500,000 500,000

โครงการปรับปรุงถนน 
ค.ส.ล.สาย 212 เชื่อม
ถนนหนาวัดไตรมิตร ไป
ป่าชาญวณ

500,000 500,000

โครงการเสริมผิวแอ
สฟัลท์ติก คอนกรึตถนน
หนาเมือง - ป่าชาญวน 
หมู 3

500,000 500,000

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได (คา K)

คาชดเชยคางานกอสราง
ตามสัญญาแบบปรับ
ราคาได (K)

15,000 15,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการสนับสนุนการ
ดําเนินงานของศูนย์ชวย
เหลือประชาชนระดับ
อําเภอ

30,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวันสําหรับนักเรียน
โรงเรียนสังกัด สพฐ.

2,079,000

โครงการจัดตั้งโรง
พยาบาลสนาม เพื่อ
ป้องกันและควบคุมโรค
ติดตอ โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-
19)

50,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการอุดหนุนสําหรับ
การดําเนินงานตามแนว
ทางโครงการพระราช
ดําริดานสาธารณสุข

140,000

คาขยายเขตประปา 100,000

คาขยายเขตไฟฟ้า 100,000

โครงการสนับสนุนการ
จัดทําเรือไฟอําเภอทาอุ
เทน
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการสนับสนุนการ
ดําเนินงานของศูนย์ชวย
เหลือประชาชนระดับ
อําเภอ

30,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวันสําหรับนักเรียน
โรงเรียนสังกัด สพฐ.

2,079,000

โครงการจัดตั้งโรง
พยาบาลสนาม เพื่อ
ป้องกันและควบคุมโรค
ติดตอ โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-
19)

50,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการอุดหนุนสําหรับ
การดําเนินงานตามแนว
ทางโครงการพระราช
ดําริดานสาธารณสุข

140,000

คาขยายเขตประปา 100,000

คาขยายเขตไฟฟ้า 100,000

โครงการสนับสนุนการ
จัดทําเรือไฟอําเภอทาอุ
เทน

60,000 60,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

รวม 12,347,500 15,551,100 1,656,700 7,315,880 2,295,840 226,080 4,862,860 90,000

วันที่พิมพ์ : 17/4/2565  10:52:27 หนา : 31/32



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

รวม 410,000 6,044,340 500,000 51,300,300

วันที่พิมพ์ : 17/4/2565  10:52:27 หนา : 32/32


